MATERIAL DE INTERVENÇÃO

FOTO

56,13€ + IVA (6%)

LIVROS
NOME

TING – Kit de
Iniciação

DESCRIÇÃO
O TING STARTER-SET: O Kit de
Iniciação é composto pela Caneta,
cabo
USB,
manual
de
funcionamento
e
pelo
“Meu
Primeiro Livro Interativo de Inglês”.
Neste livro, o vocabulário foi
criteriosamente selecionado: - são
mais de 1.000 palavras faladas,
textos
e
pequenos
quebracabeças; - contém as 300 palavras
mais importantes, divididas em 21
temas; - a caneta TING associada
a este livro ajuda a treinar a
pronúncia
correta.
Fornece
pequenos
sons
surpresa
e
exercícios
que
estimulam
a
atenção e a verificação da
aprendizagem. Qual o som que faz
a vaca? E um foguetão? Como é a
música de Mozart? Os livros para
crianças com a caneta TING são
muito mais divertidos. Com sons,
puzzles e rimas, os jovens leitores
aprendem muito mais, e seu
interesse num livro perdura ao
longo
do
seu
crescimento.
DIVERSÃO PARA CRIANÇAS:
Pesquisa de jogos, questionários
ou exercícios educativos - a TING
permite tudo. A caneta produz
novas questões e exercícios, e
variações que possibilitam novos
jogos. A TING avalia as respostas
e dá pontos. Aprender e brincar é
agora mais divertido. APRENDER
LÍNGUAS É FÁCIL: As crianças
vão poder treinar as suas
habilidades motoras, aumentar a
sua perceção e desenvolver o seu
vocabulário em português e inglês.
A caneta TING está preparada
para reproduzir conteúdos em
várias línguas, de modo nativo.
Basta tocar numa palavra e a
mesma será reproduzida com a
pronúncia correta. A aprendizagem
é
estimulada
em
textos
educacionais onde faltem palavras,
sendo a TING o auxiliar perfeito
para descobrir as respostas certas.
Idade: Pré-escolar e 1º ciclo.
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Logico Piccolo Matemática

Composto por 6 conjuntos de 16
fichas e um suporte: 1- Relação
entre os números de 0 a 20; 2Adição e Subtração de 0 a 20; 3Relação entre os números de 0 a
100; 4- Adição e Subtração de 0 a
100; 5- Multiplicação; 6- Divisão e
Multiplicação. Prof. Joana Castro
Professora Coordenadora - Escola
Superior de Educação de Lisboa.

Dimensões: 6
Suporte

e

1

Idade: 6 aos 12 Anos

Cadernos – 102,36€ + IVA (6%)
Suporte – 17,89€ + IVA (23%)

Ouvir, Dizer e
Escrever – 8 (NH e
LH)

8,49€ + IVA (6%)

Logico Piccolo Português

Cadernos – 102,36€ + IVA (6%)
Suporte – 17,89€ + IVA (23%)

Títulos

Atividades com os Sons: NH e LH. Este
é o oitavo livro da Coleção Papa-Sons,
muito útil e importante para os
terapeutas da fala e, também, para os
professores, educadores de infância,
pais e público em geral. Os livros desta
Coleção aliam atividades específicas
com determinados sons da Língua
Portuguesa,
sendo
úteis
para
ultrapassar dificuldades existentes com
os mesmos e, igualmente, para
diversão simples na execução das
tarefas propostas e na aprendizagem
ortográfica e de sons. Este livro trata os
sons NH e LH e segue as
características gerais da Coleção
Papa-Sons.
AUTORES:
Joana
Rombert, Leonor Fontes, Mafalda
Caeiro. Nº PÁGINAS: 32.
Composto por 6 conjuntos de 16 fichas e um
suporte. VAMOS LER 1 ( BLOCO A):
Associar sons a letras; Identificar palavras
começadas pela mesma letra; Reconhecer o
número de sílabas; Associar imagens a
palavras; VAMOS LER 2 ( BLOCO B);
Juntar sílabas para formar palavras;
Identificar palavras iniciadas pelo mesmo
conjunto de letras; Formar palavras
compostas; Inserir verbo ou grupo verbal em
frases simples; Confirmar o sentido de
frases; LER MAIS E MELHOR 1 (BLOCO
C); Completar frases com um nome;
Associar frases a imagens; Reconstruir
frases segmentadas; Completar frases com
verbos; Ler pequenas adivinhas e encontrar
a solução; LER MAIS E MELHOR 2
(BLOCO D); Selecionar símbolos de acordo
com o sentido das frases; Selecionar
respostas para perguntas; Completar textos
lacunares; Estabelecer correspondência
entre perguntas e respostas; Ordenar frases
para criar uma historia; BRINCAR COM AS
PALAVRAS 1 E 2 (BLOCOS E E F);
Exercícios
gerais
para
reforçar
a
compreensão auditiva e visual da oralidade;
Exercícios para correção ortográfica;
Exercícios para uma discriminação correta
de sons, como, por exemplo, exercícios em
que o sentido de uma palavra muda pela
simples troca de uma letra; Exercícios para
reconhecimento da estrutura silábica das
palavras.
Dimensões: 6 Títulos e 1 Suporte
Idade: 6 aos 12 Anos
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Ouvir, Dizer e
Escrever – 1,2,3 e 4

As atividades foram aferidas face
aos conteúdos do 1º Ciclo do
Ensino Básico e às regras da
ortografia da Língua Portuguesa.
Um auxiliar para trabalhar a fala, a
leitura e a escrita, apoiando:
educadores
de
infância,
professores, pais e terapeutas da
fala. Tendo como objetivo o
trabalho específico com os sons: X,
J, CH, S, Z, P, B, M, F, V, é um
auxiliar indispensável! AUTORES:
Joana Rombert, Leonor Fontes,
Mafalda Caeiro (terapeutas da
fala). Nº Páginas: 128.

Ouvir, Dizer e
Escrever – 5,6 e 7

Esta coletânea agrupa integralmente
os livros 5 a 7, trabalhando,
respetivamente, os seguintes sons: T,
D e N; L e r; K/Q/C, G e R. Três
terapeutas da fala juntaram-se e, com
a sua experiência, decidiram elaborar
livros de atividades para crianças,
preenchendo uma lacuna nesta área,
criando esta coleção. As atividades
foram aferidas face aos conteúdos do
1º Ciclo do Ensino Básico e às regras
da ortografia da Língua Portuguesa.
Um auxiliar para trabalhar a fala, a
leitura
e
a
escrita,
apoiando:
educadores de infância, professores,
pais e terapeutas da fala. AUTORES:
Joana Rombert, Leonor Fontes,
Mafalda Caeiro. Nº PÁGINAS: 96.

Ouvir, Dizer e
Escrever – 9
(Vogais)

tividades com os Sons: Vogais. Este é
o nono livro da Coleção Papa-Sons,
muito útil e importante para os
terapeutas da fala e, também, para os
professores, educadores de infância,
pais e público em geral. Os livros desta
Coleção aliam atividades específicas
com determinados sons da Língua
Portuguesa,
sendo
úteis
para
ultrapassar dificuldades existentes com
os mesmos e, igualmente, para
diversão simples na execução das
tarefas propostas e na aprendizagem
ortográfica e de sons. As atividades
foram aferidas face aos conteúdos do
1º Ciclo do Ensino Básico e às regras
da ortografia da Língua Portuguesa.
Este livro trata os sons das VOGAIS e
segue as características gerais da
Coleção
Papa-Sons.
AUTORAS
(Terapeutas da Fala): Joana Rombert,
Leonor Fontes, Mafalda Caeiro. Nº
PÁGINAS: 48.

Letras Sem
Segredos

Com desafios, jogos divertidos,
anedotas
e
informações
importantes, este livro vai mostrar
as LETRAS SEM SEGREDOS. As
letras são símbolos mágicos e
misteriosos que encerram os
segredos da leitura e do mundo a
descobrir das mensagens escritas.
Ideal para quem está aprender a
ler! AUTORA: Diana Gomes. Nº
Páginas: 80.

13,68€ + IVA (6%)

11,79€ + IVA (6%)

8,49€ + IVA (6%)

7,55€ + IVA (6%)
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O Salta-Letras 1

16,04€ + IVA (6%)

O Salta-Letras 2

16,04€ + IVA (6%)

O Meu Livro de
Adivinhas

Promove competências nos domínios da
linguagem oral, da metalinguagem, da
leitura, da escrita, e em algumas áreas da
psicomotricidade. O Salta-letras também
pode ser utilizado por crianças que
apresentam dificuldades ao nível das
aquisições básicas, independentemente do
seu grau de escolaridade ou faixa etária.
Cada uma das secções (Perceção,
discriminação e memória visual / Grafismos
e
estruturação
espácio-temporal
/
Consciência fonológica / Pré-leitura e préescrita) contém fundamentação teórica,
respostas a perguntas frequentes, mais
ideias para pais e um conjunto de fichas de
atividades que assentam numa estrutura de
complexidade crescente. No final encontrase bibliografia e um roteiro de sítios virtuais.
Com prefácio do Prof. Vítor da Fonseca, o
presente Caderno integra um conjunto de
três publicações e resulta de um projecto de
parceria entre a Linha de Investigação nº 5
do Centro de Linguística da Universidade
Nova de Lisboa e o Centro de Observação e
Reeducação Psicoeducacional. AUTORES:
Joana Almeida, Vanda Enes, Ana Monção,
Ana Rebelo, Teresa Sequeira. Nº Páginas:
136.
O Salta-letras é um recurso essencial para
situações
específicas
de
ensino/aprendizagem e também um material
de apoio a contexto de dificuldades
específicas da linguagem oral e escrita.
Promove competências nos domínios da
linguagem oral, da metalinguagem, da
leitura, da escrita, e em algumas áreas da
psicomotricidade. O Salta-letras também
pode ser utilizado por crianças que
apresentam dificuldades ao nível das
aquisições básicas, independentemente do
seu grau de escolaridade ou faixa etária.
Dividido em 3 secções, cada uma integra a
respetiva fundamentação teórica, respostas
frequentes, ideias para pais e fichas de
atividades, de complexidade crescente: 1.
Reforço das aquisições prévias para as
competências de leitura e escrita; 2. Da
oralidade à escrita; 3. Desenvolvimento das
competências
de
leitura
e
escrita.
AUTORES: Joana Almeida, Vanda Enes,
Ana Monção, Ana Rebelo, Teresa Sequeira.
Nº Páginas: 136.

Apresenta uma seleção dos
melhores enigmas acompanhados
de fantásticas ilustrações que
ajudarão a encontrar a resposta
adequada. Esta compilação de
adivinhas vai por à prova a astúcia
e a imaginação de cada um,
promovendo
momentos
muito
divertidos! livros Recomendado
pelo Plano Nacional de Leitura.
Páginas: 192. Capa dura.

Idade: + 5 Anos

14,06€ + IVA (6%)

Letras a Rimar

O alfabeto de A a Z / Com as letras
a rimar / atividades divertidas /
Para escrever e pintar! / E são
muitas as palavras / Que aqui vais
aprender / E também vais descobrir
/ Que divertido é saber! AUTORAS:
Margarida Pina Pereira e Fátima
Buco. N.º de Págs.: 49

7,55€ + IVA (6%)
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Números a Rimar

Os números são relacionados com
as quantidades e com os
algarismos que os representam,
sempre com recurso a textos em
rima. AUTORAS: Margarida Pina
Pereira e Fátima Buco. Nº Páginas:
32.

7,55€ + IVA (6%)

Tenho um Monstro
no Meu Quarto

7,55€ + IVA (6%)

O Grande Livro das
Novas Atividades
para a Pré-Escola

13,68€ + IVA (6%)

Toda a Pré-Escola
3/4 anos

Histórias em rima, divertidas e
essenciais para a abordagem à língua,
pelo ritmo e musicalidade, importantes
nos
primeiros
textos
e
no
desenvolvimento da oralidade. Uma
história divertida e bem-humorada
acerca de como lidar com o medo do
escuro. O escuro faz medo… e o que
não vemos, imaginamos… e a nossa
imaginação leva-nos a “ver” aquilo que
mais tememos. O medo é grande
quando
sabemos
pouco.
Aí
imaginamos muito… E depois, à
medida que conhecemos melhor o
desconhecido, os segredos revelamse, a proximidade surge e… pode ser
bom ter um monstro no quarto!
AUTORES: Marta Cancela / Maria
João Lopes. Nº Páginas: 40.
NÚMEROS – PRÉ-ESCRITA – CORES
– FORMAS / PINTAR, ESCREVER,
CONTAR,
UNIR
PONTOS,
OBSERVAR, ORDENAR, ASSOCIAR,
COMPARAR…
Concebido
para
desenvolver as aquisições da faixa
etária dos 3 aos 6 anos, este livro
contém atividades muito variadas,
divertidas, e estimulantes para as
crianças. Para um trabalho com a
colaboração de um adulto em casa ou
no jardim-de-infância, estimula as
várias áreas de desenvolvimento
infantil. AUTORA: Diana Gomes. N.º de
Págs.: 196
Idade: 3 aos 6 Anos
TEMAS: Cores | Números | Grafismos |
Formas | Localização Espacial |
Opostos | Sons | Tempo | Corpo
Humano | Família | Profissões |
Animais | Plantas. Nº Páginas: 80.
Idade: 3/4 Anos

11,32€ + IVA (6%)

Toda a Pré-Escola
5/6 anos

12,03€ + IVA (6%)

TEMAS: Cores | Números | Contar |
Medir/Pesar | Ordenar/Sequenciar |
Agrupar | Formas | Volumes |
Materiais/Texturas | Grafismos | Letras
| Escrever/Rimas | Música | Tempo |
Corpo Humano | Os Sentidos |
Sentimentos | Bons Hábitos | Saúde |
Alimentos | A Água | Meio Ambiente | O
Meio Onde Vivo | Transportes. Nº
Páginas: 96.

Idade: 5/6 Anos
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Psicomotricidade:
Jogos Facilitadores
da Aprendizagem

18,77€ + IVA (6%)

Lengalengando:
Lengalengas,
Trava-línguas e
cantilenas
7,08€ + IVA (6%)

Como é que nos desenvolvemos?
Como é que aprendemos? Porque é
que o corpo assume tão grande
importância
nas
aprendizagens?
Porque é que as crianças têm
necessidade de movimento? Porque é
que as crianças pequenas brincam
com brinquedos maiores e as mais
velhas
conseguem
traçar
letras
pequenas? Como podem surgir as
dificuldades na aprendizagem da
leitura e da escrita? Estas são algumas
perguntas que se nos podem colocar
quando refletimos sobre a forma como
uma criança se desenvolve e aprende
e sobre a forma como podemos ajudála nesse processo, antecipando e
evitando dificuldades. Tentaremos
responder a estas e outras questões,
mas, também pretendemos sugerir
alguns jogos e atividades lúdicas que
facilitem a ação dos adultos que
intervêm
nos
processos
de
aprendizagem das crianças em idade
de jardim de infância, bem como nos
primeiros anos da escolaridade,
momento fulcral para aprendizagem da
leitura e da escrita. AUTORA: Alcinda
Almeida.
Dimensões: 172 págs

As lengalengas e as cantilenas são
ricas em rimas, repetições e
musicalidade. Os trava-línguas
trazem frases difíceis de enunciar
ao tentarmos dizê-las depressa... E
são preciosos, pois aperfeiçoam a
dicção, a elocução, a fala. Ajudam
a ler bem e a falar bem. E todos
nos rimos da nossa incapacidade
de os dizer depressa e sem
enganos! São textos que se
transmitem
de
geração
em
geração, manifestações orais da
cultura popular em que muitos têm
jogos e gestos associados, fazendo
parte de variadas brincadeiras.

Dimensões: 21 x 21 x 0,6 cm;
48 Págs.
Idade: + 6 Anos

Jogos com Sons

Com o intuito disponibilizar jogos
variados com o tema dos sons,
este livro inspira-se na Coleção
Papa-Sons e nos seus nove títulos:
a série Ouvir, Dizer e Escrever,
cujo fim é o de auxiliar o trabalho
com a fala, beneficiando e
desenvolvendo a Leitura e a
Escrita. CONTÉM: Corridas de
Sons / Mini Lotos / Inventa
Histórias / Ganha Imagens / Qual é
a Palavra? / Loto das Profissões /
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Caça Palavras / Baralho de Rimas /
Cartas de Sons ... e outros! É um
elemento de um conjunto de
materiais que apoiam terapeutas
da fala, educadores de infância,
professores, técnicos e pais, mas
que... é muito divertido para todas
as crianças ... (e adultos) que
gostam de jogos!

Dimensões: 48 Págs a cores
Joana Rombert, Leonor Fontes,
Mafalda Caeiro. ILUSTRAÇÃO:
Fátima Buco

10,38€ + IVA (6%)
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