MATERIAL DE INTERVENÇÃO

FOTO

LEITURA E ESCRITA
NOME

Loto Palavras e
Animais

DESCRIÇÃO
Loto de 72 animais para trabalhar a
associação de duas formas: imagem com
imagem ou imagem com palavra. Estimula
o desenvolvimento da linguagem e o
raciocínio lógico. O reconhecimento da
imagem, a associação da mesma com a
respetiva grafia e com a expressão fonética
(som), constitui uma prática fundamental
para expandir o vocabulário da criança de
uma forma natural, sendo também um
excelente exercício de leitura. As imagens
fotográficas possibilitam uma aproximação
da criança ao mundo real, proporcionando
uma maior funcionalidade no processo de
aprendizagem.
OBJETIVOS:
Enriquecimento do vocabulário básico,
iniciação à leitura e escrita, aquisição da
capacidade de relacionar imagens com
palavras, incremento da capacidade de
observação. DESCRIÇÃO DO MATERIAL:
12 tabuleiros loto (18 x 12 cm); 72 cartões
com animais (5.5 x 5.5 cm); 72
autocolantes com os nomes dos animais
em várias línguas (incluindo o português);
Instruções.
Idade: + 3 Anos

28,29€ + IVA (23%)

Alfabeto

Conjunto de 216 cartões plastificados
(4,8 x 4,8 cm x 2,5 mm) com as letras
do alfabeto. As maiúsculas estão
impressas na frente a preto, e as
minúsculas a azul no verso.

Idade: + 3 Anos
22,36€ + IVA (23%)

Fábrica de
Palavras

Jogo de madeira, composto por um
tabuleiro circular com um aro móvel,
que pode ser utilizado de ambos lados:
de um lado 3 jogos com letras e
palavras (Fábrica de Palavras,
Expresso das Palavras e Puzzle de
Palavras) e do outro com números
(Mestre da Matemática). Contém ainda
15 pinos e 1 dado.

Dimensões: Diâmetro do
tabuleiro: 26,5 cm.

14,23€ + IVA (23%)

Idade: + 6 Anos; 1 a 4 jogadores.
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Loto Palavras e
Alimentos

Loto de 72 alimentos para trabalhar a
associação de duas formas: imagem com
imagem ou imagem com palavra. Estimula
o desenvolvimento da linguagem e o
raciocínio lógico. O reconhecimento da
imagem, a associação da mesma com a
respetiva grafia e com a expressão fonética
(som), constitui uma prática fundamental
para expandir o vocabulário da criança de
uma forma natural, sendo também um
excelente exercício de leitura. As imagens
fotográficas possibilitam uma aproximação
da criança ao mundo real, proporcionando
uma maior funcionalidade no processo de
aprendizagem.
OBJETIVOS:
Enriquecimento do vocabulário básico,
iniciação à leitura e escrita, aquisição de
capacidade de relacionar imagens com
palavras,
desenvolvimento
das
competências
de
observação.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 12 tabuleiros
loto (18x12 cm), 72 fichas com alimentos
(5.5x5.5 cm), 72 autocolantes com os
nomes dos alimentos; Instruções.
Idade: + 3 Anos

28,29€ + IVA (23%)

Jogo de
Maiúsculas

Placas de madeira, com letras maiúsculas
escavadas. Permite passar com o dedo,
sentindo o contorno das letras. Poderá
ainda ser utilizado como decalque: colocase uma folha de papel por cima da letra,
passa-se com lápis e vê-se a letra a
aparecer. Este Jogo de Maiúsculas facilita
a aprendizagem do abecedário. As letras
podem ser utilizadas para formar palavras.
Graças à sua facilidade de leitura e de
manipulação, a forma e o significado das
letras são facilmente memorizáveis.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 40 peças em
madeira (o número de letras individuais é
baseado na usual frequência em texto)
Idade: + 4 Anos

Jogo de Verbos

Este jogo permite um trabalho separado
das imagens e das palavras, ou então
unindo
ambos.
Possibilita
o
desenvolvimento da linguagem através do
raciocínio de associação. O significado das
“ações” que expressam os “verbos”, é o
elemento fundamental na formação das
frases e na utilização da linguagem verbal
e escrita. As imagens fotográficas
possibilitam uma aproximação da criança
ao mundo real, proporcionando uma maior
funcionalidade
ao
processo
de
aprendizagem.
OBJETIVOS:
enriquecimento
do
vocabulário,
desenvolvimento da expressão verbal e
escrita através da coordenação fotografia palavra, aprendizagem racional autónoma,
desenvolvimento da observação, melhorar
a coordenação motora fina ao manipular as
fichas. DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 108
fichas com imagens fotográficas de ações;
108 fichas com os verbos correspondentes;
Instruções
incluindo
sugestões
de
utilização e de atividades.
Idade: + 5 Anos

21,71€ + IVA (23%)

35,69€ + IVA (23%)
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Jogo de
Substantivos

35,69€ + IVA (23%)

Jogo de PréLeitura

14,55€ + IVA (23%)

Foto ABC

17,64€ + IVA (23%)

Este jogo permite um trabalho separado
das imagens e das palavras, ou então
unindo
ambos.
Possibilita
o
desenvolvimento da linguagem através do
raciocínio
de
associação.
O
reconhecimento da imagem, a associação
da mesma com a respetiva grafia e com a
expressão fonética (som), constitui uma
prática fundamental para expandir o
vocabulário da criança de uma forma
natural, sendo também um excelente
exercício
de
leitura.
As
imagens
fotográficas possibilitam uma aproximação
da criança ao mundo real, proporcionando
uma maior funcionalidade ao processo de
aprendizagem.
OBJETIVOS:
enriquecimento do vocabulário, iniciação à
leitura-escrita,
aprendizagem
racional
autónoma, capacidade de relacionar
imagens às palavras, desenvolvimento da
observação, melhorar a coordenação
motora fina ao manipular as fichas.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 108 fichas
com imagens fotográficas de animais,
alimentos, veículos, frutos, vestuário,
objetos, instrumentos musicais, etc; 108
fichas com as palavras dos substantivos
correspondentes;
Instruções
incluindo
sugestões de utilização e de atividades.
Idade: + 5 Anos
Diversos tipos de associações: observar a
imagem da esquerda do cartão; escolher
uma associação entre as 3 alternativas
apresentadas no cartão; selecionar o
quadro que contém o objecto ou figura que
está na mesma posição que no primeiro
quadro, movendo a moldura até ao quadro
correto. OBJETIVOS: associação de
figuras e objetos em função da orientação
ou posição espacial, aquisição de
conceitos espaciais, distinção das letras
que só se diferenciam pela orientação
espacial (p, b, d, q), distinção das sílabas
que só se distinguem pela posição das
letras
(la-al),
desenvolvimento
da
observação, reflexão e raciocínio lógico,
coordenação
visual-motora
com
a
manipulação das fichas.
Dimensões: 24 fichas com auto-correção
(24,5x5,6 cm); 24 molduras de plástico;
Instruções.
Idade: + 3 Anos

Maxi Abecedário com fotografias!
Associa e encaixa cada imagem com a
letra correspondente, e ordena o
Abecedário. Contém fichas das letras
do Abecedário com as silhuetas das
imagens, e um CD multimédia que
inclui: apresentação multimédia do
jogo, palavras das imagens em
distintos idiomas para imprimir em
papel autocolante, e fichas para
imprimir, colorir e trabalhar a direção
do traço das letras.

Dimensões: Caixa: 24x17x7 cm
Idade: + 3 Anos
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Caixa de Madeira
com Letras

Muitas letras para poder agrupar,
sequenciar, escrever palavras e o que
a imaginação ditar. CONTÉM: 145
dados com letras, em madeira.

Dimensões: Caixa: 20x18 cm.
Idade: + 3 Anos

10,41€ + IVA (23%)
São cerca de 300 dados com letras,
em madeira, para fazer muitos
enfiamentos: nomes, animais, objetos
da casa, etc.

Cubos de Letras
Dimensões: 300 Dados
Idade: + 3 Anos
10,16€ + IVA (23%)

Meu Jogo ABC

O jogo consiste em combinar letras com
figuras, ou figuras com letras. Jogando, as
crianças aprendem o alfabeto e podem
associar conceitos e letras. Pode ser
jogado como solitário ou até 4 jogadores.
Quem será o primeiro a associar as letras
às imagens?
Dimensões: 4 tabuleiros, 26 placas com
letras e 79 placas com imagens. Os
tabuleiros e as placas são em madeira.
Idade: + 5 Anos

23,98€ + IVA (23%)

Kaleidos

28,46€ + IVA (23%)

Os jogadores deverão olhar para uma estampa
cheia de desenhos, tantos que o cérebro tem
dificuldade em os processar. Depois os
jogadores terão de escrever tudo o que vêem
desde que as palavras comecem com uma certa
letra pré-definida. O problema é que o tempo é
curto aumentando assim a pressão e, no meio
de tantas imagens. O truque é ver mais além do
que aquilo que é representado. Imagine que está
submetido à letra “T”. Os seus olhos procuram
sedentos no meio dos desenhos objetos que
comecem por “T”. Está lá uma raquete que pode
ser utilizada para a palavra Ténis. Por outro lado
a mesma raquete podia servir para “Pete
Sampras” caso a letra pré definida fosse um “P”.
KALEIDOS venceu vários prémios internacionais
e dá para tantos jogadores quantos queiram
jogar.
Dimensões: 20 fichas ilustradas, 4 cavaletes, 4
lápis, 26 cartas Letra, 1 bloco de notas, 1
ampulheta
e
1
livro
de
regras.
Idade: + 10 Anos
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Kit de Impressão

Um Kit que permite à criança compor e
imprimir
todas
as
palavras…
CONTÉM: - 1 Carimbo/suporte para
letras, grande, em madeira; - 72 letras
e símbolos magnéticos; - 1 almofada
grande; - 1 almofada baton com 2
cores; - 1 pinça para manipular as
letras e os símbolos.

Dimensões: 26x19x4,5 cm
Idade: + 6 Anos
17,64€ + IVA (23%)

Carimbo das
Letras

Uma caixa em madeira com 26
carimbos das letras do Alfabeto, para
escrever tudo que a imaginação ditar!
INCLUI 2 almofadas: uma preta e
outra vermelha.

Dimensões: Cada carimbo: 4x4
cm; Da caixa: 26x16,5x3 cm.
Idade: + 5 Anos

23,98€ + IVA (23%)

Ver Falar –
Alfabético
Fonético
Ilustrado

Material
Didático
destinado
ao
desenvolvimento de competências
linguísticas. Para trabalhar Articulação
de Sons, Consciência Fonológica e
Leitura / Escrita. É seguramente uma
ferramenta muito útil para: Terapeutas
da Fala, Educadores de Infância,
Professores e Pais. INCLUI: 24
cartões
Plastificados;
Guia
de
Utilização
com
propostas
de
atividades.

8,13€ + IVA (23%)

Dados com
Letras e
Ampulheta

Lance os dados, vire a ampulheta e
comece a criar o maior número de
palavras a partir das letras que saíram.
Cada letra utilizada vale um ponto.
Ganha o jogador que tiver mais
pontos...

Dimensões: 12 dados com letras,
copo em couro (8,8 x 5 cm),
madeira. No total são 14 peças.
Idade: + 6 Anos

10,24€ + IVA (23%)
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