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MASTER SNOEZELEN

Enquadramento do serviço para
Profissionais e Instituições
Ao longo do nosso percurso, na prestação de
serviços Snoezelen,
muitas experiências
fomos acumulando.
Seja tratando-se de
crianças com (NEE)
Necessidades Educativas Especiais, adultos
com transtorno de ansiedade, depressão e
pânico, seja com seniores demenciados ou
simplesmente para casos de relaxamento puro. Adquirimos inclusivamente o hábito de
investigar e estudar permanentemente, recor-
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re n d o a o s i n s t r u mentos que temos ao
nosso dispôr e às experiências que temos
diariamente. Chegou
pois o momento de
lançar um novo serviço e proporcionar aos
profissionais e instituições, um caudal permanente de informação que lhes permita
melhorar, inovar e potenciar o seu conhecimento e boas práticas nesta área. Aderindo a este serviço, o
profissional ou instituição, passará a receber todos os me-

ses, um conjunto
importante de conteúdos produzidos
por nós, em exclusivo
para esta iniciativa.
Conteúdos esses que
lhes permitirão aumentar o conhecimento sobre snoezelen e aceder continuamente a novas
técnicas para pôr em
prática de imediato.
Trata-se de um serviço de relação continuada e que pode ser
pago ao trimestre,
semestre ou anualmente.

Primeira Sala Snoezelen aberta ao publico em Portugal.
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Master Snoezelen - Condições
Neste serviço, as partes estabelecem um compromisso
anual e pode ser pago trimestral, semestral ou anualmente.
Para Profissionais: Pagamento Trimestral - 75€
Pagamento Semestral - 140€ (beneficia de um desconto de 10€)
Pagamento anual - 270€ (beneficia de um desconto de 30€)
Para Instituições: Pagamento Trimestral - 100€
Pagamento Semestral - 190€ (beneficia de um desconto de 10€)
Pagamento Anual - 370€ (beneficia de um desconto de 30€)

Serviços incluídos

Profissionais
individuais

Instituições

Conteúdos de estimulação sensorial, para aplicar
em crianças com Necessidades Educativas
Especiais
Conteúdos de estimulação sensorial, para aplicar
em adultos com transtornos de ansiedade,
depressão ou pânico
Conteúdos estimulação sensorial, para aplicar em
seniores com demência
Textos técnicos Snoezelen (por sentido e por
equipamento)
Fotos técnicas, devidamente explicadas,
ilustrativas das práticas Snoezelen (por sentido e
por equipamento)
Vídeos técnicos, devidamente explicados,
ilustrativos das práticas Snoezelen (por sentido e
por equipamento)
Serviço de comunicação personalizada por Skype
para apoio pedagógico e às práticas Snoezelen

Para 2 técnicos
distintos da
instituição.

Serviço de atendimento presencial

Para 2 técnicos
distintos da
instituição.

Workshops online

Para 2 técnicos
distintos da
instituição.

Descontos de 15% nas Ações de Formação
Profissional da Forbrain Snoezelen Room

Para 2 técnicos
distintos da
instituição.
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Inscrições
Dados necessários
Envie-nos os seguintes dados, para
formalizar a sua participação:
Profissionais individuais
Nome completo
Habilitações e profissão
Morada
Numero de Identificação Fiscal
Telefone de contacto
Local onde trabalha
Instituições
Nome da Instituição
Indicação das valências respetivas
Morada
Numero de Identificação Fiscal
Pessoa de Contacto
Telefone de contacto
Envie-nos tudo para:
geral@forbrain.pt

Alameda dos Oceanos, 142
Piso 0 Escritorio E
Parque das Nações
1990 - 502 Lisboa
Telefone: 211 339 500
Móvel: 918 955 215
www.forbrain.pt
geral@forbrain.pt

