MATERIAL DE INTERVENÇÃO
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UTILITÁRIOS
NOME

Centro Portátil de
Terapia

DESCRIÇÃO
Esta é a solução portátil para quando tem
de transportar o material necessário à
intervenção terapêutica. Essencial para os
profissionais que exercem atividade em
vários locais. Compacto e facilmente
transportável, inclui: um quadro magnético
branco, que também é quadro para escrita /
desenho; Espelho; Quadro de suporte para
cartões; Quadro recetivo ao velcro; duas
bolsas removíveis, além de armazenamento
para suas canetas e muito mais! Tudo que
o precisa ao seu alcance.

73,09€ + IVA (23%)

Fantoche Max

As mãos do manipulador podem estar nas
mãos ou na boca do fantoche, fazendo
mover o maxilar e a própria língua. Além
disso, o Max pode "engolir"! Tem casaco e
jardineiras com bolsos e nas costas uma
mochila. Fantoche feito de tecido, lavável,
45 cm de altura. Ampliação de vocabulário,
Motricidade orofacial, narrativa.

Dimensões: 45 cm
60,81€ + IVA (23%)

Idade: + 3 Anos

Calendário Escolar

Um instrumento muito completo para o
conhecimento do dia, da semana, do mês,
do ano, das estações, etc., que permitirá as
mais divertidas atividades. Jogo coletivo,
manipulativo e de linguagem que permite o
desenvolvimento das seguintes áreas:
Perceção
temporal;
Observação
da
Natureza;
Fenómenos
atmosféricos;
Noções de quantidade e números; Conceito
e situação espacial; Leitura e escrita;
Memória;
Raciocínio
lógico;
Ritmo.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: - 1 painel
metálico impresso (70x50 cm); - 4 lâminas
ilustradas com as 4 estações do ano; - 16
lâminas-puzzle
combináveis
para
representar fenómenos atmosféricos; - 6
setas indicadoras; - 31 fichas com números
de 1 al 31; - 22 fichas (números anos); - 10
fichas de atividades escolares; - 1 bolsa
com imanes auto adesivos; - 1 guia
pedagógico e de atividades.

Dimensões: 70 x 50 cm
60,00€ + IVA (23%)

Idade: + 3 Anos
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