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36 produtos educativos fabricados

Linguagem

Matemática

em madeira certificada FSC

Desenvolvimento
motor

3+

Constrói a torre
Código: 782548

Construa torres tal como é ilustrado nos
cartões de exemplo. Aprenda a distinguir
várias cores e formas e a converter uma
imagem a duas dimensões numa estrutura
a três dimensões. Melhore a coordenação
olho-mão e as competências motoras finas.

3+

Agarra a forma
Código: 782525

Combine a cor e a forma e agarre o cartão correto
com a ajuda da ventosa, o mais depressa que
conseguir. Desenvolve a precisão e a velocidade.

3+

Classifica as
contas
Código: 782529

Aprenda sobre formas, cores, ordem
e padrões. Siga os padrões tal como
é indicado nos cartões de exemplo,
para completar as hastes ou os
cordões. Escolha as cores que
quiser para reproduzir os padrões
a preto e branco.
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3+

Anéis e pauzinhos
Código: 782544

Reproduza as figuras dos cartões de exemplo
com os anéis e os pauzinhos, ou invente de
acordo com a sua imaginação. Compare
diferentes cores e tamanhos. Estimule as
competências motoras finas e
a análise visual.

3+

Constrói uma flor
Código: 782535

Coloque as formas coloridas nas hastes e
crie bonitas flores. Desenvolva a orientação
espacial e as capacidades motoras finas.

Aprendo
sobre
formas
e cores

Com os produtos para matemática,
a criança aprende a contar e a relacionar
símbolos numéricos com quantidades.
A criança também pratica as cores, as
formas e as atividades de classificação e
triagem.
Aprender a usar, compreender e
experimentar estas competências, é a base
para a aritmética e a matemática.

Matemática
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3+

Classifica as
figuras
Código: 782547

Utilize os blocos para experimentar
diferentes combinações de cores e
tamanhos. Posicione os blocos na
moldura para desenvolver a consciência espacial e as competências
motoras finas.

Aprendo sobre formas e cores
3+

Classifica
os ursos
Código: 782526

Coloque os ursos com a mesma cor
e tamanho em frente ou em cima
dos cartões de exemplo. Utilize a
pinça para desenvolver
as capacidades
motoras finas.
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Aprendo sobre
gradação de cor
3+

Da escuridão
à luz
Código: 782536

Classifique os cartões do mais
escuro para o mais claro e vice
versa. Compreenda as gradações
de cor e o impacto que estas têm
nas imagens.

Aprendo a
construir
e a contar
3+

Empilha os
anéis
Código: 782550

Tente ser o primeiro a
preencher as hastes, atirando os dados para angariar
anéis. Pratique as contagens,
a soma e a subtração.
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3+

De 1 a 10
Código: 782532

Descubra e combine os cartões com a
mesma representação numérica. Os números
de 1 a 10 são visualizados de diferentes maneiras:
símbolos numéricos, dado, parte de um círculo,
estrelas e retângulos.

Aprendo
a contar
até 10
3+

Descobre e
conta
Código: 782528

Procure nas placas temáticas
os itens ilustrados nas tiras.
Para cada item encontrado,
coloque uma conta no suporte.
Vire a tira ao contrário para
verificar as respostas,
ilustradas tanto em pontos
como em números. Estimule
a contagem e o sentido do
número até 10.

6

3+

Conta as maçãs
Código: 782534

Preencha as árvores com a quantidade
de maçãs vermelhas indicada pelo
símbolo numérico e pelos pontos.
Complete as árvores com maçãs verdes
até 10. Desenvolva as capacidades
motoras finas.

3+

Comboio da
matemática
Código: 782551

Deixe que os passageiros entrem ou saiam no
autocarro para praticar as competências
matemáticas. Quantos passageiros é que vão
dar uma volta no autocarro? Inicie a atividade
de contagem, de soma e de subtração até 10.
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3+

De cheio
a vazio
Código: 782533

Classifique as imagens de vazio
a cheio e vice versa. Enquanto joga,
a criança aprende sobre conceitos
como “mais do que” e
“menos do que”.

Aprendo sobre volumes
5+

Que horas são?
Código: 782553

Aprenda a dizer as horas de
1 a 12 ou de 13 até 24. Aprenda
a identificar os ponteiros das
horas e dos minutos.

3+

Espreita e
mostra
Código: 782549

Coloque os itens no suporte de
madeira tal como é ilustrado nos
cartões de exemplo ou invente a
sua própria história. Estimule a
orientação espacial, o vocabulário
e a narração de histórias.
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4+

Matriz de matemática
Código: 782558

Pratique a orientação espacial ao classificar os
cartões de imagens nos seus respetivos lugares na
matriz. Aprenda sobre tamanhos, posições, combinações de cores e quantidades.

NOVO

3+

Constrói as figuras
Código: 782537

Reproduza a imagem geométrica
seguindo um cartão de exemplo. Para
um jogo mais desafiante, recrie um
quarto de uma imagem que se
completa quando é refletida nos
espelhos. Formas, padrões e
relações espaciais adquirem
uma nova perspetiva.

5+

Aprendo a
comparar
e a medir
comprimentos

Preenche a
estrada
Código: 782559

Preencha as estradas colocando
blocos de diferentes comprimentos
na placa de trabalho. Pratique a
adaptação, a medida, a comparação
e a troca de comprimentos.

NOVO
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3+

Sente a letra
Código: 782542

Siga as formas das letras com o
seu dedo indicador ou o lápis de
madeira. Estimule as competências
de pré-escrita, de reconhecimento
das formas das letras e das
capacidades motoras finas.

3+

Carimba a letra
Código: 782543

Carimbe as letras e crie palavras.
Siga todas as letras com um lápis.
Desenvolva o conhecimento das
letras e as capacidades
motoras finas.

Aprendo a
construir uma
história
3+

Conta a história
Código: 782554

Coloque 4 cartões numa sequência lógica e crie
uma história. Desenvolva o pensamento lógico
e as competências de narração de histórias.
Estimule as crianças para a criação das suas
próprias histórias. Com autocorreção.
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4+

Lógica animal
Código: 782540

Desafiante jogo baseado nos princípios
dos famosos quebra-cabeças Sudoku. Nas
linhas e colunas, o mesmo item apenas pode
constar uma vez. As crianças desenvolvevem
o pensamento analítico e criativo.

3+

Procura e encontra
Código: 782552

Insira um cartão na prateleira superior da
caixa e tente encontrar os pares iguais
levantando os discos vermelhos. Desenvolva
a coordenação olho-mão, o discernimento
espacial e a discriminação visual.

Linguagem

Os produtos direcionados para a linguagem estimulam
as crianças a comunicar e a compreender, bem como a
expressar os seus sentimentos.
Além disso, o vocabulário das crianças alarga-se e estas
praticam-no ao contar histórias.
Aprender a compreender, utilizar e experienciar estas
capacidades, é a base para as competências da leitura
e da escrita.
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3+

Completa o
objeto
Código: 782541

Faça a correspondência entre
a imagem transparente do
cartão e aquela que melhor
corresponde à imagem do
cartão tarefa. Descreva aquilo
que vê e aumente o vocabulário.

Aprendo novas palavras
e competências sociais

3+

Associa três
Código: 782538

Classifique os cartões de imagens em conjuntos de
3 itens relacionados entre si. Descreva e nomeie cada
imagem para desenvolver o vocabulário.

3+

Bingo de
palavras
Código: 782527

Vire os cartões com imagens
um a um e verifique se a
imagem consta do seu
cartão de bingo. Quem é
o primeiro jogador
a preencher na
totalidade o seu
cartão de bingo?
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3+

Qual é o oposto?
Código: 782539

Recolha pares de cartões que ilustrem imagens opostas entre si.
Descreva e nomeie aquilo que vê e melhore o vocabulário.

4+

Apanha as emoções
Código: 782556

NOVO
4+

Tente encontrar situações que se adequem a cada
emoção. Ao fazê-lo, estará a praticar o reconhecimento e a nomeação de 4 emoções básicas:
feliz, com medo, zangado e triste. Alargue o seu
vocabulário e aprenda a lidar com as emoções, ao
discuti-las em conjunto.

Classifica as
profissões
Código: 782557

Faça a correspondência das peças com
as respetivas profissões. Aprenda sobre
as profissões e pratique o vocabulário
e as capacidades motoras finas. As
peças do puzzle podem ser combinadas de qualquer maneira,
permitindo contar muitas
histórias diferentes.

NOVO
Aprendo a
reconhecer
e a nomear
as estações

NOVO

3+

Loto 4 estações
Código: 782555

Associe os cartões de imagem e
classifique-os de acordo com a estação
à qual pertencem. As placas temáticas
apresentam a mesma localização ao
longo das diferentes estações. Aprenda
sobre as características da primavera,
do verão, do outono e do inverno
e alargue o seu vocabulário.
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3+

Constrói com contas
Código: 782530

Faça padrões coloridos com contas. Coloque
uma placa transparente por cima ou ao lado
de um cartão com imagens e vá colocando as
contas. Estimula a coordenação olho-mão, a
noção espacial e a criatividade.

4+

Jogo do martelo
Código: 782531

Crie desenhos com mosaicos com diferentes
formas geométricas, em diferentes cores.
Reproduza um dos cartões de exemplo ou crie
livremente. Melhore as capacidades motoras
finas e a coordenação olho-mão.

4+

Observa e
enlaça
Código: 782546

Crie designs coloridos enfiando os
cordões coloridos nas placas perfuradas com exemplos. Utilize o lado
em branco para inventar as suas
próprias criações.
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5+

Ata os sapatos
Código: 782560

Ate os sapatos. Copie um exemplo do cartão
ou invente os seus próprios padrões.

NOVO
3+

Pratique as capacidades motoras finas ao enfiar
os cordões. Olhe cuidadosamente para a esquerda,
para a direita, para cima e para baixo de forma a
praticar a consciência espacial.

Enlaça os animais
marinhos
Código: 782545

Lance os dois dados de cores e enlace
um animal marinho com essas cores. Em
alternativa, coloque uma série de cartões
na mesa e enlace os mesmos animais
marinhos.Desenvolva a discriminação
visual, a triagem e as competências
motoras finas.

Aprendo
competências
motoras finas

Com os produtos para as capacidades
motoras finas, a criança exercita os
movimentos do cotovelo, pulso e mão.
Eles incentivam a criança a praticar
tarefas minuciosas e precisas.
Adquirir boas competências motoras
finas é importante para o desenvolvimento
da escrita.

Desenvolvimento motor
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ELEVADA QUALIDADE &
SUSTENTABILIDADE DOS MATERIAIS
CUMPRIMENTO DOS MAIS ALTOS
PADRÕES DE SEGURANÇA
TODOS OS MATERIAIS SÃO ACOMPANHADOS DE FOLHETOS EDUCATIVOS
EMBALAGENS ATRAENTES E
SUSTENTÁVEIS
ANOS DE EXPERIÊNCIA NO RAMO
EDUCATIVO
DOS FABRICANTES DA EDUCO &
NIENHUIS
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