MATERIAL DE INTERVENÇÃO

FOTO

SENTIDOS E ESTIMULAÇÃO SENSORIAL
NOME
DESCRIÇÃO

Os Sentidos

20,89€ + IVA (23%)

Memo de Sons
24,31€ + IVA (23%)

Os
cartões
fotográficos
representam
experiências percetivas relacionadas com
cada um dos sentidos e permitem ampliar o
conhecimento funcional dos diferentes órgãos
sensoriais. Incentivam a descrição, a
expressão e a fluência verbal. É um excelente
meio para o desenvolvimento da linguagem,
expansão de vocabulário e conjugação de
verbos correspondentes às ações presentes.
OBJETIVOS: apresentar a importância das
funções dos 5 sentidos; desenvolver e
expandir o vocabulário básico, melhorar a
coordenação
psicomotora
através
da
manipulação e da correspondência entre as
fichas; estimular a observação precisa.
Dimensões: 50
cartões
fotográficos
distribuídos em 10 fichas-mestras sobre os
cincos órgãos sensoriais e 40 fichas com
fotografias
de
situações
percetivas.
Idade: + 3 Anos

No dia a dia, e de forma inconsciente,
orientamo-nos muito mais por sinais acústicos
do que a maioria de nós julga. Na estrada
somos capazes de calcular a que distância se
encontra um veículo; pela voz do seu filho, a
mãe deteta onde ele se encontra e se está a
sentir medo ou alegria. Jogo em madeira para
descobrir os pares, através dos diferentes
sons. Tem uma variante em que se podem
associar as cores. Composto por 12 peças
triangulares, com
6 sons
diferentes.
OBJETIVOS: Encontrar 2 pares de triângulos
com o mesmo som. Estimula as competências
motoras, a memória e a atribuição de sons.

Dimensões: 6,7 x 6,7 x 5,8 cm cada peça
Idade: + 3 Anos
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O Olfato: As Frutas
e os seus Aromas

Jogo sensorial para desenvolver o sentido do
olfato a partir da diferenciação dos aromas de
diversas frutas. A inclusão de fotografias reais
permite estabelecer uma relação visualolfativa entre as frutas e os seus aromas,
enriquecendo o conhecimento das mesmas.
OBJETIVOS: apresentar a importância do
olfato, desenvolver e expandir o vocabulário
básico, melhorar a coordenação psicomotora
através da manipulação e da correspondência
entre as fichas, estimulação do olfato.
Dimensões: 24 cartões fotográficos de 12
frutas (inteiras e repartidas); 12 boiões com o
aroma de 12 frutas; Sistema autocorretor;
Instruções; Mala.
Idade: + 3 Anos

Tato Foto

Este jogo contém 16 fichas com fotografias
para serem associadas às fichas de tato com
materiais reais, que apresentam a mesma
textura. Para facilitar a associação correta
entre as fichas de tato e as fichas fotográficas,
as peças possuem um sistema autocorretor
no verso. São abordadas as seguintes
texturas:
couro/pele;
madeira;
pelúcia;
alumínio; serapilheira; plástico; turco; lixa.
OBJETIVOS: desenvolvimento do sentido
tato,
discriminação
tátil
através
do
reconhecimento de texturas, aquisição do
vocabulário básico relacionado com as
texturas e objetos relacionados, memorização
tátil.
Dimensões: 16 fichas táteis, 9x9 cm; 16
fichas fotográficas de objetos; 2 vendas; folha
de autocolantes com a numeração de 1 a 8
em
duplicado;
instruções;
mala.
Idade: + 3 Anos

Tastomino

Uma nova forma de jogar dominó, que
estimula não só na perceção visual, mas
também a tátil. A rápida perceção das peças
através do tato dá ao jogador vantagem sobre
o adversário. Tastomino também é indicado
para crianças com deficiência visual e para
pessoas que necessitam de uma maior
estimulação tátil. Quando não é jogado pelo
toque, as peças coloridas podem ser usadas
como um jogo tradicional de dominós.
Dimensões: 27 peças de dominó; 5 sacos de
algodão;
Instruções.
Idade: + 4 Anos

25,93€ + IVA (23%)

30,49€ + IVA (23%)

23,33€ + IVA (23%)
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Jogo de Memória
Tátil

Jogo em madeira para descobrir os
pares, através do tato. Para ser jogado
com os olhos fechados. Composto por 10
texturas diferentes.

Dimensões: 29 x 13 x 13,5 cm.
Idade: + 3 Anos

19,35€ + IVA (23%)

Bingo de Sons –
Animais e Natureza

Jogo de associação para aprender a distinguir
25 sons, e correspondê-los ao animal correto,
por exemplo: “miau, miau”... “gato”. O jogo
permite a aprendizagem dos sons e dos
nomes dos animais, características dos
animais, do seu habitat, entre outros.
Possibilidade de trabalhar com 25 crianças em
simultâneo. OBJETIVOS: Aprendizagem de
diferenciação dos sons, associação à imagem
e
designação,
desenvolvimento
da
capacidade
de
observação
e
das
competências narrativas.

Bingo de Sons – A
Casa e a Cidade

Jogo de associação para aprender a
distinguir 25 sons, e correspondê-los aos
objetos corretos. O jogo permite a
aprendizagem dos sons e fenómenos
naturais; dos objetos da casa, transportes
da cidade, entre outros. Possibilidade de
trabalhar até 25 crianças em simultâneo.
OBJETIVOS:
Aprendizagem
de
diferenciação dos sons, associação à
imagem e designação, desenvolvimento
da capacidade de observação e das
competências narrativas.

29,19€ + IVA (23%)

29,19€ + IVA (23%)
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