MATERIAL DE INTERVENÇÃO

FOTO

MOTRICIDADE
NOME

DESCRIÇÃO

Exercícios
Quarteto

Este conjunto de cartas contém
exercícios de língua e lábios com a
utilização de alguns materiais, como
pena ou lã, uma palhinha, smarties, um
lápis, uma espátula e um pau. Inclui
sugestões de jogo.

Dimensões: 32 cartas com uma
imagem destacada e três imagens
de ligação ao cimo.
6,91€ + IVA (23%)

Puzzle e
Enfiamentos

Esta combinação de puzzle e de jogo
de enfiamentos é muito divertida! As
crianças podem criar combinações de
cores e de formas. Cada dia, uma nova
atividade!

Dimensões: Caixa: 29 x 25 x 4 cm
Idade: + 4 Anos

26,42€ + IVA (23%)

Zig Zag

18,29€ + IVA (23%)

Com este jogo, os pequenos alfaites
divertem-se cosendo os botões à
camisa, com agulha, fio e a ajuda da
tesoura. Estimula a perceção da cor, a
atenção e a destreza manual/
motricidade fina. DESCRIÇÃO DO
MATERIAL: 1 camisa de madeira; 16
botões de madeira; agulha de madeira
com fio; 1 tesoura giratória; 10 fichas
de prémio; instruções.

Dimensões: "Camisa": 21 x 20 x 4
cm
Idade: + 4 Anos
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Exercícios Lábios

São 32 cartas com vários movimentos
de lábios: isolados ou conjugados com
outros (coordenação motora).

Borboleta Buddy
-Enfiamentos

Os vários materiais, cores e formas,
treinam a perceção visual e sensorial,
desenvolvendo a motricidade fina.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 1
Borboleta em madeira para os
enfiamentos, 40 discos de feltro, 10
corações de feltro, 24 bolas de
madeira, 4 anéis de madeira, 8 cubos
de madeira, 6 placas e 2 fios.

6,91€ + IVA (23%)

Dimensões: 18 x 15 x 0.6 cm

18,54€ + IVA (23%)

Idade: +3 Anos

Sequências de
Cores e Formas

Jogo em madeira para ordenar as
cores e formas segundo os 18 modelos
disponíveis.

Dimensões: 21 x 18,5 x 3 cm.
Idade: + 3 Anos

13,66€ + IVA (23%)

Exercícios
Língua

São 32 cartas com vários movimentos
de língua: isolados ou conjugados com
outros (coordenação motora).

6,91€ + IVA (23%)
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Construção
Arco-Íris

São 38 peças com diferentes formas e
muito coloridas, numa caixa de
madeira. São muitas as possibilidades
de jogar com a cor e com a forma. A
imaginação e a habilidade, são o limite!

Dimensões: 32 x 24 x 3 cm.
Idade: + 2 Anos

34,80€ + IVA (23%)

Jogo Magnético

Quem conseguirá colocar todas as
bolinhas no sítio certo? Um jogo
emocionante
que
estimula
a
consciência das relações espaciais,
coordenação
mão-olhar,
reconhecimento de cores e desenvolve
habilidades numéricas de uma forma
divertida.
Contém
uma
varinha
magnética para conduzir as bolas
através do labirinto. Jogo em madeira.

Dimensões: Ø 17.5 x 1.3 cm
Idade: + 18 Meses

10,41€ + IVA (23%)
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