
PAIS,
SEJAM BEM-VINDOS À GALERA NIN – NINGUÉM É IGUAL À NINGUÉM

 A gente poderia começar esta carta apresentando números e verdades incansavelmente 

publicadas, creditadas, promovendo promessas de genialidade e adequação. De certezas. Para 

nós, no entanto, a verdade é que não existe um caminho unicamente certeiro, uma resposta 

descoberta e padronizada, aplicável igualmente à cada família, à cada casa, à cada criança. 

Não existe mágica. Existe o caminhar, o errar e o acertar. Existe o tempo. Existem os limites, 

o conhecer e o que está ao alcance de cada um. 

 Nesse contexto, o método Galera NIN foi idealizado a partir de resultados de mais de 10 

anos de pesquisa, somados à vivência nos atendimentos clínicos. Em conjunto à equipe de 

trabalho, considerou-se esse um método de facilitação de aprendizagem, que busca identi�car, 

explorar e desenvolver as diferentes potencialidades da criança, avaliando e estimulando suas 

facilidades e di�culdades, priorizando sempre o fortalecimento da autonomia nas atividades de 

vida diária e nas tomadas de decisão. São 16 encontros e as mais diversas atividades, a busca do 

autoconhecimento, assegurando o necessário acolhimento para a de�nição de metas e as 

melhores estratégias para segui-las. 

 A possibilidade desse trabalho se justi�ca pelo diálogo existente entre a neurociência e a 

educação, uma vez que a autorregulação, as funções executivas e a neuroplasticidade são todas 

habilidades neurológicas e passíveis de estímulo, as quais constituem o fundamento cientí�co e 

teórico do presente método. 

 Importante, por �m, destacar que o método é um trabalho complementar ao realizado nos 

demais contextos da criança, sobretudo familiar e escolar. 

 Estaremos juntos durante todo o processo, a�nal, somos uma equipe de agora em diante, 

disposta a crescer, encontrar a melhor forma de aprender e acima de tudo, entender e respeitar 

que Ninguém é Igual à Ninguém.

Atenciosamente,
Equipe Galera NIN.

galeranin.com.br /galeranin


