MATERIAL DE INTERVENÇÃO

FOTO

JOGOS COM FOTOGRAFIAS
NOME

Fotografias de
Sequências

25,61€ + IVA (23%)

Um
conjunto
de
cartões
fotográficos
que
representam
atividades de forma sequencial
ajudando
a
desenvolver
a
perceção
da
“duração”,
a
diferenciação do tempo, bem
como a medição intuitiva do tempo
e a consciência cronológica.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 50
cartões (19,5 x 13,5 cm); Suporte
em madeira para os cartões;
Instruções; Mala em plástico para
guardar e transportar o jogo.

Idade: + 3 Anos

Antes e Depois

23,50€ + IVA (23%)

Planeamento das
Atividades Diárias
34,06€ + IVA (23%)

DESCRIÇÃO

O jogo inicia-se com 10 fichas-mestras
centrais de séries de 3: antes-durantedepois. Pretende-se que a criança
coloque em ambos os lados, as fichas
correspondentes:
antes-depois.
Possui um sistema auto-corretor com
uma faixa de cinco cores. Objetivos:
Capacidades
de
observação,
raciocínio lógico, reconhecimento
cronológico sequencial (antes-depois),
dedução e capacidade de chegar a
uma conclusão, desenvolver as
competências
linguísticas.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 90
fotografias (cartão - 7,5 cm x 7,5 cm),
distribuídas em 30 séries de “antesdurante-depois”; Peças com sistema
auto-corretivo;
Instruções
com
propostas de utilização.
Idade: + 3 Anos
Painel para planear as atividades que
se realizam ao longo do dia. Permite
introduzir a noção “das horas” em
formato analógico e digital, através
das atividades diárias básicas da
criança. Inclui atividades que se
realizam em casa (de higiene e
autonomia), e na escola, com. Todas
as atividades são representadas com
fotografias reais. Formato horário de
12 e de 24 horas. Descrição do
Material: composto por um painelsuporte para a parede (105 x 35cm) +
156 fichas com as horas em ponto, em
quarto, em meia, e menos um quarto
em formato analógico (36) e digital
(72), com as siglas am e pm (12), e
atividades diárias básicas da criança
(36).
Idade: +3 anos
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Adjetivos

Composto por 50 fotografias que
representam adjetivos básicos e
familiares à criança. Estas fotos
ajudam a expandir o vocabulário e
a
compreender
o
sentido
descritivo e relativo dos adjetivos.
Desenvolvem a observação e
enriquecem a expressão verbal.
OBJETIVOS:
Desenvolvimento
das
atitudes
de
escuta,
enriquecimento de vocabulário,
fomento da compreensão verbal,
construção de frases, raciocínio
lógico,
desenvolvimento
da
memória
visual
e
auditiva.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 50
cartões de fotografias (19,5x13,5
cm); Instruções.

25,61€ + IVA (23%)

Idade: + 4 Anos

25,61€ + IVA (23%)

Fotografias
que
representam
ações quotidianas e familiares à
criança. Descrevendo as ações
representadas nas fotografias, a
criança aprenderá a utilizar os
verbos
corretamente.
OBJETIVOS: desenvolvimento da
capacidade
de
observação,
utilização da linguagem descritiva,
enriquecimento
com
verbos
correspondentes ao vocabulário
básico, expansão do vocabulário,
reconhecimento e designação das
atividades.
DESCRIÇÃO
DO
MATERIAL: 50 cartões (19,5x13,5
cm); Instruções; Mala de plástico
para guardar o jogo.

Fotografias de
Ações – Verbos

Idade: + 3 Anos

Contrastes

23,98€ + IVA (23%)

Baseia-se na associação de conceitos
opostos ou contrários por pares de
objetos representados nas fotografias.
São fáceis de identificar, denominar,
associar
e
classificar,
tendo
consciência da relação funcional entre
os pares. É também um excelente
meio para o desenvolvimento da
linguagem e para utilização de
adjetivos e preposições. OBJETIVOS:
desenvolvimento e implementação do
vocabulário básico, aquisição da
capacidade de relacionar objetos por
oposição ou contraste, iniciação ao
pensamento
abstrato.
Desenvolvimento
da
observação,
aprendizagem
da
emissão
de
suposições e explicações de possíveis
relações entre os objetos, estimulação
da coordenação motora com a
manipulação
das
fichas,
aprendizagem de preposições e
adjetivos.
DESCRIÇÃO
DO
MATERIAL: 68 fichas com imagens
fotográficas que apresentam objetos,
frutos, peças de vestuário, mobiliário,
instrumentos musicais, expressões
faciais, etc; Mala em plástico para
arrumação do jogo; Instruções.
Idade: + 3 Anos

Edipsico, Lda - Praceta da Rasa, 57 Vila Nova de Gaia – Telf: 22 7150850/91 4780123

Associações

23,98€ + IVA (23%)

Fotos Corpo e
Vestuário

25,61€ + IVA (23%)

Partes do Corpo
23,33€ + IVA (23%)

Este jogo baseia-se na associação
lógica
por
pares
de
objetos
representados nas fotografias. São
fáceis de identificar, denominar,
associar
e
classificar,
tendo
consciência da relação funcional entre
os pares. É também um excelente
meio para o desenvolvimento da
linguagem e para utilização dos
verbos correspondentes às ações
representadas
pelos
objetos.
OBJETIVOS:
desenvolvimento
e
implementação do vocabulário básico,
adquirir a capacidade de relacionar
objetos funcionalmente, iniciação para
trabalhar o pensamento abstrato.
Desenvolvimento
da
observação,
aprender a emitir suposições e
explicações de possíveis relações
entre os objetos, melhorar a
coordenação
motora
com
a
manipulação das fichas. DESCRIÇÃO
DO MATERIAL: 68 fichas com
imagens fotográficas que apresentam
objetos,
alimentos,
peças
de
vestuário, mobiliário, instrumentos
musicais, animais, etc; Caixa para
arrumação do jogo; Instruções.
Idade: + 3 Anos
Estas fotos facilitam a aprendizagem
da linguagem e a aquisição do
vocabulário básico, possibilitando o
seu enriquecimento e a assimilação
de estruturas linguísticas complexas.
Favorecem a criação de um ambiente
estimulante que motive a criança a
utilizar a linguagem, a falar e a
escutar. OBJETIVOS: Desenvolver as
atitudes de escuta; enriquecer o
vocabulário; melhorar a compreensão
verbal; construir frases; desenvolver o
raciocínio lógico, a memória visual e
auditiva.
DESCRIÇÃO
DO
MATERIAL: 50 fotografias em cartão
(19,5x13,5 cm); Mala de plástico para
arrumação
do
jogo;
Instruções
incluindo sugestões de atividades.
Idade: + 3 Anos

Os cartões pretendem contribuir
para o desenvolvimento do
vocabulário relativo às partes do
corpo e da expressão verbal.
OBJETIVOS: desenvolvimento do
conhecimento
do
vocabulário
básico
e
estimulação
da
consciência corporal, promoção da
consciência espacial do corpo e a
conexão com o que o rodeia.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 40
cartões fotográficos que ilustram
várias partes do corpo; Instruções
incluindo sugestões de atividades.
Idade: + 4 Anos
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Fotos Alimentos

25,61€ + IVA (23%)

As Profissões

20,81€ + IVA (23%)

Objetos da Casa

25,85€ + IVA (23%)

Estas fotos facilitam a aprendizagem
da linguagem e a aquisição do
vocabulário básico, possibilitando o
seu enriquecimento e a assimilação
de estruturas linguísticas complexas.
Favorecem a criação de um ambiente
estimulante que motive a criança a
utilizar a linguagem, a falar e a
escutar.
Possibilidade
de
categorização - alimentos de origem
vegetal e animal - e ainda estabelecerse relações entre outras categorias,
tais como: os alimentos que se
comem crus ou cozidos, os que
crescem nas árvores ou na terra, etc.
OBJETIVOS: Desenvolver as atitudes
de escuta; enriquecer o vocabulário;
melhorar a compreensão verbal;
construir frases; desenvolver o
raciocínio lógico, a memória visual e
auditiva.
DESCRIÇÃO
DO
MATERIAL: 50 fotografias em cartão
(19,5x13,5 cm); Mala de plástico para
arrumação
do
jogo;
Instruções
incluindo sugestões de atividades.
Idade: + 3 Anos
Jogo de associação para aprender a
relacionar as profissões com o
vestuário e as ferramentas de
trabalho, próprios de cada profissão.
O conteúdo didático deste material
baseia-se na associação lógica. As
personagens
representadas
nas
fotografias podem ser facilmente
diferenciadas entre si e de fácil
designação. É apropriado para o
desenvolvimento
da
linguagem,
expansão
do
vocabulário
e
conjugação de verbos através das
ações correspondentes. OBJETIVOS:
Desenvolver
conhecimento
das
profissões; melhorar as capacidades
de identificação, diferenciação e
classificação,
desenvolvimento
e
implementação do vocabulário básico.
Desenvolvimento
da
observação
precisa, aprender a emitir suposições
e explicações de possíveis relações
entre os objetos, melhorar a
coordenação
psicomotora
ao
manipular as fichas e uni-las
corretamente.
DESCRIÇÃO
DO
MATERIAL: 60 cartões fotográficos:
12 fichas de profissões + 48 fichas de
associação para as profissões; Mala
em plástico para arrumação do jogo;
Instruções incluindo sugestões de
atividades.
Idade: + 3 Anos

Cartões fotográficos com os
objetos usuais da casa. Estas
imagens constituem o ponto de
partida para o desenvolvimento do
vocabulário e da linguagem de
forma
simples
e
natural.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 50
cartões (19,5x13,5 cm); Suporte
em madeira para os cartões;
Instruções; Mala em plástico para
guardar e transportar o jogo.

Idade: + 3 Anos
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Sequências –
Tempos Verbais

23,33€ + IVA (23%)

Os cartões têm como objetivo o
desenvolvimento da compreensão e
expressão dos tempos verbais.
Também podem ser utilizados em
conjunção com diversos sistemas de
expressão através de símbolos, como
por exemplo o método Makaton.
OBJETIVOS: Compreensão de três
tempos verbais em cada sequência
(por exemplo: vai beber, bebe, bebeu,
etc.), sequenciar cronologicamente,
selecionar cartões de acordo com o
tempo
verbal
correspondente,
descrição
das
imagens,
desenvolvimento
da
linguagem
expressiva
e
vocabulário.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 39
cartões fotográficos que ilustram uma
ação em três tempos verbais:
passado, presente e futuro; Instruções
incluindo sugestões de atividades.
Dimensões: 39 cartões com 13.8 x
12.5 cm
Idade: + 3 Anos

O Que Têm em
Comum?

12,93€ + IVA (23%)

Jogo de observação e associação,
que consiste em relacionar 17
pares de objetos que apresentam
características comuns e cuja
utilidade
é
semelhante.
OBJETIVOS: desenvolvimento da
observação, atenção e raciocínio
lógico,
enriquecimento
do
vocabulário. DESCRIÇÃO DO
MATERIAL:
34
cartões
fotográficos (9 x 9 cm) com
sistema auto-corretor; Instruções.

Idade: + 3 Anos

Associações
Básicas

14,55€ + IVA (23%)

Onde Estamos na
Casa?

Jogo de observação e associação,
que consiste em relacionar a imagem
de um cartão com outra semelhante,
ou com o objeto que completa ou
pertence ao primeiro. OBJETIVOS:
desenvolvimento
da
observação,
atenção
e
raciocínio
lógico,
enriquecimento
do
vocabulário.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 24
cartões (24,5 x 8 cm) com sistema
auto-corretor; 24 molduras de plástico
para selecionar a opção; Instruções.
Idade: + 3 Anos

Jogo de associação para aprender
a classificar as ações que se
realizam nas diferentes divisões
da casa: cozinha, casa de banho,
sala de jantar, quarto e terraçojardim. COMPOSTO por 5 fichas
hexagonais (divisões da casa) +
30 fichas de ações + 1
MAXIDADO. Jogo com sistema
AUTOCORRETOR no verso.

Idade: + 3 Anos
19,11€ + IVA (23%)
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