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Desenvolvemos recursos
únicos que melhoram os
resultados da aprendizagem
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1. Ideia concebida por
professores
Colaboramos CONSIGO

6. Estar atento ao
seu feedback
Não aca
ba
aqui!

2. Design e
protótipo

5. A grande
revelação

3. Rigorosos testes
de segurança
4. Fase de Testes

Com diferentes cenários e especialistas

Testamos os nossos recursos
para fins educativos

Seguimos este processo para todos os recursos desenvolvidos pela TTS
Conheça as pessoas envolvidas neste processo, ligue-se online para ver todo o percurso
tts-international.com

Conteúdos
Primeiros Anos

6-71

Sala de Aula ao Ar Livre
Informática & TIC

72-85
86-125

Ciência & Investigação

126-143

Currículo

144

Índice

177

O que há de novo?
34

Projetor Primeiros Anos
Experimente com propriedades e cores. Que padrões
irão emergir? Os objetos adquirem uma nova
identidade quando são projetadas as suas sombras.

53

Cilindros Brilhantes
Um conjunto luminoso de 12 cilindros independentes,
luminosos e interativos, que permitem incorporar
competências tecnológicas e realizar todos os tipos de
brincadeiras abertas.
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D
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Jardim Hidropónico Inteligente
Este jardim inteligente compacto permite cultivar
plantas e produtos comestíveis de forma acelerada,
utilizando água rica em nutrientes.

Envie um email para salessupport@
tts-group.co.uk para receber um
manual de atividades adaptado a
diferentes idades

Visite www.vimeo.com/ttsinternational
para ver vídeos inspiradores sobre a
melhor utilização a dar aos nossos
produtos

Visite o nosso site...

www.arealeditores.pt
Fale com a equipa...

(+351) 22 998 41 80
Envie-nos um fax gratuitamente...

N OVO

Mais de 20 recursos novos para 2021

(+351) 22 998 41 81
Escreva-nos...

Envie-nos uma carta...
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Easi-Scope 3
Portátil e com um ecrã incorporado, as crianças podem
facilmente observar as suas imagens ampliadas com
este dispositivo de fácil utilização, quer estejam na sala
de aula ou no recreio ao ar livre.

l

36
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Seixos Iridescentes
Uma coleção de seixos cintilantes e intrincadamente
desenhados, com um maravilhoso brilho e que podem
ser utilizados numa grande variedade de brincadeiras
e atividades.

E N V OL

Cada produto deste catálogo foi
concebido e desenvolvido pela TTS

DISTANCIAMENTO SOCIAL

Alerta Inteligente de Avisos
com Deteção de Movimento
Estabeleça alertas de distanciamento
social para alunos com este sistema
de avisos que inclui deteção de
movimentos.

IT10087

Unidade

Divisórias de Mesa para Distanciamento Social

Estas divisórias leves e com ventosas facilitam a sua movimentação e a
configuração de cenários.

PS10116
PS10117
PS10118

Pequena
Média
Grande

Autocolantes Distanciamento Social 1 Metro

Ideais para assinalar as distâncias sociais seguras quando se está numa fila.
Nota: os textos estão na língua inglesa.

PS10129
PS10130

Autocolantes Marcadores Posição
Autocolantes de Chão

Autocolantes Pegadas Distanciamento
Social para Chão
Perfeitos para assinalar as distâncias sociais seguras
quando se está numa fila. 30 mm.

PS10123
PS10124

Autocolantes de Chão Distanciamento Social

Ideais para asinalar as distâncias sociais seguras quando se está numa fila.
Nota: os textos estão na língua inglesa.

PS10121
PS10122

4

Distanciamento Social
Distanciamento de 2 metros

www.arealeditores.pt

Pegada
Formas

Marcações Estênceis para o Recreio

Assinale áreas no seu espaço exterior utilizando estes
estênceis.

PS10125
PS10126

Pegada
Formas

DISTANCIAMENTO SOCIAL

Barreiras para Definição de
Zonas de Recreio

As nossas coloridas barreiras para
delimitar zonas foram especificamente
concebidas de acordo com propósitos
educativos, perfeitas para criar um
ambiente mais seguro e feliz. 12 kg.
250 mm. A 607 x L 450 x C 1088 mm.

PE02409
PE02450
PE02451
PE02452
PE02453
PE02454
PE02455

Cinzento Ardósia
Vermelho
Azul
Amarelo
Branco
Verde
Azul Claro

** Facilmente

empilháveis para
um armazenamento
organizado

** Inclui um prático

assento moldado num
dos lados da barreira

** Encaixam facilmente
uns nos outros para
delimitar a área que
quiser

visite a nossa
página online
para conhecer a
gama completa
www.arealeditores.pt
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Conteúdos
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10-12
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14-16

Madeira Maravilhosa

17-25

Empilhar

26-28

Seixos

31-41

Coleção a Preto e Branco

42-43

Sensorial

46-47

Esconderijos

48-51

Aprendizagem com luz

52-61

Painéis Luminosos

62-65

Mundo Ativo

68-71
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UM PROJETOR ÚNICO
E EMPOLGANTE, QUE
PERMITE CRIAÇÕES
INDEPENDENTES E
SEGURAS, EM CENÁRIOS
DE LUZ MÁGICOS,
SURPREENDENTES E
ESTIMULANTES

Consulte a página 36

Observe a dança das cores à medida
que as crianças fazem rolar,
empilham, associam e separam
estes blocos ou os utilizam na sua
brincadeira simbólica

Consulte a página 34

ILUMINE A APRENDIZAGEM com
os nossos novos Cilindros
Luminosos

Consulte a página 53
www.arealeditores.pt
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O MEU MURO

O Meu Muro
1

Apresentamos Muro da TTS, um inovador sistema em madeira
que pode ser personalizado para servir os diferentes interesses
e competências, ligando os diferentes produtos ao quadro. As
crianças vão adorar estas superfícies interativas. Irão experienciar
diferentes oportunidades de aprendizagem, desde as capacidades
motoras finas, aos desafios cognitivos e às experiências. Selecione
simplesmente o seu recurso e encaixe-o no lugar, sempre que
quiser mudar a sua experiência de aprendizagem. As placas de
madeira e os recursos são vendidos em separado. Não inclui as
fixações. As tábuas têm 18 orifícios horizontais e verticais.
2

3

1. Engrenagens Muro da TTS
Indicado a partir dos 10 meses. Feito em
madeira de seringueira. Conjunto de 6.

EY10557

2. Sistema de Canais Muro
da TTS

Apropriado para crianças a partir dos 10
meses. Fabricado em madeira hévea.
Embalagem de 10.

EY10533

3. Coleção Capacidades
Motoras Finas Muro da TTS

Apropriado para crianças a partir dos 10
meses. Fabricado em madeira hévea.
Embalagem de 8.

EY10532

8
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O MEU MURO

Vestuário

1

Vegetais

2

Animais
3

4

6

5

7

1. Cartões Porta das Fadas Muro da
TTS

Uma coleção de cartões de inserir com vários objetos
de uso diário. Conjunto de 10.

EY10530
EY10545
EY10554

Vestuário
Vegetais
Animais

2. Molduras de Inserir em Madeira
Muro da TTS

Estas molduras de madeira quadradas são concebidas para terem várias inserções. A 8,2 x C 8,2 cm. Em
contraplacado. Adequado para crianças a partir dos
10 meses.

EY10550
EY10531

Emb. de 10
Emb. de 30

3. Contas Muro da TTS

Um embalagem de três contas em cores
alternadas, que podem ser manipuladas com
capacidades motoras finas, sendo também um
útil recurso de matemática.

EY10528

4. Quadro de Madeira Muro da
TTS

Fixe estes quadros de madeira na parede e
encaixe no lugar os vários recursos Muro para
criar quadros manipulativos intercambiáveis. Em
contraplacado. Fornecido totalmente montado.

EY10527
EY10879
EY10880

Simples
Emb. de 2
Emb. de 4

5. Cartões de Inserir com Números 1-100
Muro da TTS
Use estes números de inserir para criar um quadrado que
perfaz cem, unindo os quadros Muro.

EY10552

6. Cartões de Inserir A-Z Muro da TTS

Criar linhas de alfabeto, fazer palavras, combinar objetos
com sons e muito mais atividades relacionadas com letras.
Embalagem de 26.

EY10555

7. Cartões de Correspondência para
Moldura de Inserir Muro da TTS

Combine a palavra com a imagem com estes cartões de
atividade fónica. Embalagem de 60.

EY10913

www.arealeditores.pt
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MUNDO DOS MAIS PEQUENOS

Construção
Castelo
Criativo
EY05059

Aldeia do
Bosque
EY046844

Autocarro
EY07841

Inspiração para o Mundo
Carrinha
EY07347

Camião
EY07840

Veículos de tamanho
gigante

Carros de
Corrida em
Madeira para
Exterior
EY05325

10
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Árvores de
Madeira
para os mais
Pequenos
EY07303

MUNDO DOS MAIS PEQUENOS

Família
Bonecas de
Madeira
EY06901

Minicasa de
Campo em
Madeira
EY10469

dos Mais Pequenos

Mobiliário do
Bosque
EY05359

Mobiliário do
Bosque
EY07256

RECURS
OS

DE

DO

S

OS

TODOS

Perfeito para
criar ambientes
para o mundo
dos mais
pequenos

I
S E N V O LV

www.arealeditores.pt
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O MUNDO DOS MAIS PEQUENOS

Embalagem De

Embalagem De

10

10

Duendes Arco-íris

Um conjunto de dez pequenos duendes vestidos
com roupas de feltro. A 12 cm.

EY06958

Amigos do Bosque

Engendre histórias admiráveis e crie cenas maravilhosas com esta coleção
de personagens do bosque. A 10 cm.

EY04807

O Mundo dos Mais Pequenos
Embalagem De

7

Embalagem De

10

Figuras de Super-heróis

Um bonito conjunto de figuras de super-heróis em madeira
para ampliar a possibilidade de brincadeiras dos mais
pequenos. A 10 cm. Embalagem de 10. Adequado para 3
anos ou mais.

EY05283

12
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Família Bonecas de Madeira

Estimule as brincadeiras dos mais pequenos com estas
robustas personagens de madeira. A 12 cm.

EY06901

O MUNDO DOS MAIS PEQUENOS

Unidade de Estação de
Trabalho para Atividades

Uma unidade acessível aos mais
pequenos, para melhorar as
brincadeiras das crianças. Com quatro
áreas de arrumação aberta para as
crianças escolherem os recursos de
forma independente. . .

EY11080

1 Unidade de Arrumação

Blocos Macios Matizes e
Tonalidades
Esta coleção de blocos de tecido
em tons subtis permite às crianças
corresponder cores, agrupar e
construir. Em algodão.

EY11082
EY11083
EY11084
EY11085
EY11086
EY11087
EY11088
EY11089

Vermelho
Laranja
Amarelo
Verde
Azul
Roxo
Castanho
Cinza

INDICADO
DESDE O
NASCIMENTO

Indicado a
partir dos
10 meses

Embalagem De

23

Coleção Matizes e
Tonalidades em Madeira

Estes bonitos conjuntos de peças
soltas permitem às crianças
envolverem-se em brincadeiras livres
não estruturadas que lhes possibilitam
combinar, alinhar, transportar,
empilhar e classificar de várias formas.
Adequado para crianças a partir dos 3
anos de idade.

Coleção de Triagem em Madeira para Bebés

Uma bela coleção de rolos e esferas de madeira alojadas num
tabuleiro de madeira. A 6 x L 39 x P 29 cm. Adequado a partir
dos 10 meses.

EY10642

EY11120
EY11121
EY11122
EY11123
EY11124
EY11125
EY11126
EY11127

Vermelho
Laranja
Amarelo
Verde
Azul
Roxo
Castanho
Cinza

www.arealeditores.pt
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CONSTRUÇÃO

Idade
3-4
anos

Atividade
•

fias ou imagens de
Mostre às crianças fotogra
a função de um
re
construtores ou fale sob
de diferentes
fias
gra
foto
construtor. Analise
que um construtor
ferramentas e equipamento
nças para criar uma
utiliza. Trabalhe com as cria
iro de obra”.
tale
“es
área de encenação de
rior; no entanto,
inte
no
ou
r
erio
Poderá ser no ext
istente é possível
no exterior ou em piso res
o areia e água.
utilizar recursos reais, com
construtor,
de
s
• Dê às crianças colete
os de construção de
tijol
,
car
brin
ferramentas de
a e quaisquer outros
brincar, alguma areia e águ
tro do tema desta
recursos que possa ter den
.
ção
encenação de constru
a explorarem estes
• Encoraje as crianças
ta que são
recursos e fazerem de con
enação, apoiando-as
construtores através da enc
a compreensão da
m
olve
à medida que desenv
função de um construtor.

Idade
4-5
anos
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Atividade

• Apoie as crianças na utilização dos tijolos fornec
idos para
construírem o seu próprio castelo de gelo. Fale com
as
crianças sobre o aspeto que gostariam de dar ao castel
o
e ajude-as a planear o que vão fazer. Encoraje as crianç
as
a resolver quaisquer problemas que encontrem utilizan
do
perguntas abertas. Por exemplo, “de que outra forma
poderíamos empilhar estes tijolos para não caírem?”.
Peça às
crianças para desenharem o castelo em papel, toman
do nota
dos diferentes aspetos e utilizando os seus conhecimen
tos
fónicos sempre que tal seja adequado.
• Passe algum tempo na área partilhando histórias
relacionadas
com gelo e encorajando-as a brincar e a cooperar em
grupos
para desenvolverem as suas próprias narrativas e históri
as. Para
tornar a área mais realista, as crianças podem constr
uir o seu
castelo de gelo numa bandeja, com neve artificial ou
espuma
de barbear. Depois de as crianças terem passado algum
tempo
a explorar e a desenvolver as suas próprias histórias
dentro da
área, dê-lhes um papel com dimensões grandes e
peça para
trabalharem juntas num grupo de modo a fazerem um
“mapa da
história” ou uma representação visual da história.

D
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Embalagem De
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Embalagem De
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Embalagem De

30

Embalagem De

25

1. Tijolos de Gelo

Crie um cenário de país das maravilhas no inverno com
estes tijolos brilhantes e transparentes. As crianças vão
adorar empilhar estes tijolos para fazer casas, torres,
castelos ou até iglus. Imagine construir com estes tijolos
em neve real ou a fingir. A 7 x L 10 x C 21 cm. Em
plástico. Adequado para crianças a partir dos 10 meses.

EY06048

Emb. de 25

2. Tijolos de Gelo

Faça uma viagem ao Polo Norte e construa uma caverna
de gelo com estes tijolos brancos de espuma resistente.
São leves para não magoarem os dedos das mãos ou
dos pés se cairem. Para usar no interior e no exterior. A
9 x C 20 x P 6 cm. Em espuma. Adequado para 3 anos
ou mais.

EY00926

Emb. de 25

3. Tijolos de Casa Faz de Conta

Junte construções realistas ao seu espaço com estes
tijolos macios e seguros. Estes tijolos de construir são do
tamanho e da cor dos tijolos reais das casas (incluem até
buracos no interior). No entanto, ao contrário dos tijolos
reais de construção, são feitos de plástico forte revestido
de espuma, sendo ideais para uma utilização no interior e
no exterior. Adequado para 3 anos ou mais.

FPREHB

Emb. de 25

4. Troncos de Lenhador

Feitos para se assemelharem a
troncos reais em madeira, estes
troncos de lenhador em espuma
podem ser usados no interior ou
exterior para conceber imensos
designs interessantes. Construa a
sua própria cabana de troncos ou
crie uma ponte para atravessar.
O conjunto inclui 15 troncos e 15
discos. Pode-se limpar. Apropriado
a partir dos 3 anos. Feitos de
espuma. Embalagem de 30.

EY06100

5

Embalagem De

25

Emb. de 30

5. Tijolos de Parede em
Pedra

Rochas de fingir realistas num
misto de três cores diferentes.
As crianças vão adorar empilhar
e construir paredes. Perfeitos
para representação no interior ou
no exterior, podem ser usados
com areia molhada a servir de
“cimento”. A 12 x L 15 x C 18 cm.
Em espuma. Adequado para 3
anos ou mais.

EY01169

Emb. de 25

www.arealeditores.pt
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CONSTRUÇÃO
1

1. NOVO Peças Soltas
Ecológicas para
Construção

Bolotas, cascas e outros acessórios não incluídos

Uma coleção de bonitas
e agradáveis peças feitas
em material ecológico para
desenvolver a criatividade e
a imaginação das crianças à
medida que elas exploram,
posicionam, investigam e
desenvolvem as suas próprias
brincadeiras e seguem os
seus interesses. Uma enorme
variedade de elementos
versáteis que as crianças
podem incorporar nas suas
aprendizagens de muitas
maneiras diferentes. As peças
soltas permitem uma ligação
às primeiras aprendizagens
nas áreas das STEAM, uma
vez que permitem trabalhar um
leque variado de competências.
Indicado a partir dos 3 anos.
Conjunto de 120.

EY11832

2

2. Coleção de Peças Soltas para
Unidade de Atividades de Recolha

Uma coleção de peças soltas de acessórios para
o carrinho mas que também pode ser usado com
outros recursos. Inclui 2 caixas, 3 rampas com
texturas, 10 cordas, 12 bolas, 4 postes em madeira,
5 cabides e 20 pinos verdes gigantes. Apropriado
para crianças a partir dos 3 anos de idade. Não
pode ser deixado no exterior.

EY10768

3. Centro de Atividades
para Brincar com
Peças Soltas

3

Incentive a criatividade com esta
robusta adição às peças soltas
onde as crianças podem inserir,
enfiar e unir vários materiais
no eixo de metal. As crianças
podem criar esculturas gigantes
ou usá-lo para o ligar a outros
recursos. As superfícies variadas
são ótimas para brincadeiras
multidisciplinares, pois há sempre
algo único que pode ser criado a
partir dos materiais encontrados.
Acessórios não incluídos. Basta
encaixar uns nos outros. A 62 x
L 45 x P 45 cm. Feitos de metal
revestido a pó. Não pode ficar
no exterior. Automontagem.
Adequado para 3 anos ou mais.

EY10572

16

www.arealeditores.pt

MADEIRA MARAVILHOSA

Embalagem De

25

N OVO

NOVO Telefones Iluminados

Um conjunto de 4 telefones táteis e recarregáveis, que incluem botões de números ativados pelo
toque, incorporando competências de tecnologia e comunicação para encorajar diálogos vivos e
cenários de dramatização. A quem é que vai ligar? Será para a oficina, para o dentista ou para o
presidente? Um excelente recurso para experimentar, explorar e estabelecer relações. Pressione
o botão, oiça o som particular e observe o telefone a acender-se. Aprenda sobre causa e efeito e
resposta a estímulos, enquanto dramatiza em cenários familiares, apelativos e atraentes. O tempo
de carregamento é de aproximadamente 3 horas. Indicado a partir dos 10 meses. Conjunto de 4.

EY10980

Indicado a
partir dos
10 meses

SET OF

4

www.arealeditores.pt
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MADEIRA MARAVILHOSA

Tocar e Pressionar

Foco Principal
• Encorajar a descoberta e a exploração da causa e efeito.

O que pretendemos alcançar
• Desenvolver o controlo e a coordenação enquanto as crianças utilizam as
suas capacidades motoras finas para manipularem o quadro.
• Investigar causa e efeito.

Preparação
• Coloque o quadro numa superfície plana no chão ou fixe-o a uma parede
em segurança, à altura das crianças.

Atividade

suas
lorar o quadro utilizando as
Incentivar as crianças a exp
que
de. Para algumas crianças
próprias ideias e curiosida
rer fazer uma
co inseguras, poderá que
possam sentir-se um pou
entivar a imitação.
demonstração, a fim de inc

IDADE
10 meses
- 2 anos

Atividade Complementar

Peça às crianças
para pressionarem
o botão, tocarem
no interruptor, desli
zarem o interruptor
ou puxarem o
cordão. A introdu
ção de nova lingu
agem e a sua utiliz
neste contexto pe
ação
rmitirá às crianças
a aquisição do no
vocabulário, bem
vo
como a sua imita
ção e compreens
como o mesmo po
ão de
de ser utilizado.
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MADEIRA MARAVILHOSA

*
*
*
*

Incentiva as crianças a
explorar as causas e efeitos
Combinar TIC com
capacidades de coordenação
motora fina
Fazer ligações vitais sobre
como as coisas funcionam e
reagem
TIC adequado ao
desenvolvimento.

Torcer

Tocar

Quadro de Coordenação Motora
Fina para Ligar e Premir

Combine TIC, resposta aos estímulos e causa e
efeito com as capacidades de coordenação motora
fina enquanto faz descobertas. Cada secção
necessita de uma técnica diferente para fazer a luz
acender. Pode premir, ligar, rodar, puxar ou deslizar
e depois iluminar o círculo. Adequado a partir dos
10 meses. A 25 x C 80 x P 4 cm.

EY10565

Deslizar

Pressionar

Acessórios não incluídos

www.arealeditores.pt
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MADEIRA MARAVILHOSA

Anéis Encaixáveis Brilhantes em Madeira

Uma embalagem de três anéis encaixáveis em madeira, muito
macios, com uma inserção metálica brilhante para dar brilho
e criar interesse adicional. As crianças vão adorar empilhar,
colocar, rolar e encaixar estes anéis finamente trabalhados,
sucessivamente maiores. As inserções metálicas nos aros
destes cilindros grandes têm três cores diferentes, para criar um
efeito tipo tesouro. Tamanho: Grande: 32 cm, Médio: 26 cm,
Pequeno: 20 cm. Adequado para 10 anos ou mais. Embalagem
de 3. Em madeira.

EY11016

Cilindros Brilhantes

Um conjunto de cilindros de madeira táteis. Adequado desde o nascimento.
Embalagem de 5.

EY04131
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Círculos Inteligentes

Um super conjunto de anéis de madeira concebidos para brincadeiras criativas e
imaginativas. Apropriado para idades de 10 meses e superiores. Embalagem de 5.

EY04981

MADEIRA MARAVILHOSA
1

2

Indicado a
partir dos
10 meses

Embalagem De

3

3
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1. Torre Reluzente de Empilhar

Um conjunto de robustos blocos de madeira que se aninham perfeitamente no
poste de madeira. As crianças vão adorar colocar, manobrar, girar e posicionar os
pesados blocos. Um bonito recurso multiusos. A 42 x L 15 x P 15 cm. Adequado
a partir dos 10 meses de idade.

EY10476

2. Cilindros do Tesouro em Madeira

Cilindros com um bonito acabamento, cheios de coisas capazes de captar o
interesse da criança. Com estimulantes peças no interior para rolar, abanar, torcer
e virar. Ideal para atividades sensoriais e de exploração. Feito de madeira de
choupo. C 38 cm. Adequado desde o nascimento.

EY01163
EY04738

Conjunto 1 Madeira Clara
Conjunto 2, Madeira Escura

Embalagem De

21

3. Rolos de Agitar e Chocalhar

Agitadores com um bonito acabamento, ideais para mãos pequenas. Os
conteúdos variam de contas a botões e foram escolhidos para cativar e também
para fazer barulho. Os agitadores possuem extremidades em madeira e centros
em acrílico. Os conteúdos podem ser vistos claramente enquanto se mexem. A 9
cm. Embalagem de 6. Adequado desde o nascimento.

EY05073

4 Coleção Vamos Rolar

Os bebés e as crianças da creche vão adorar sentir e rolar este conjunto
cuidadosamente talhado de cilindros de madeira e esferas. Explore e experimente
com esta variedade tátil. Um conjunto super sensorial. Para idades superiores a
10 meses. 6 bolas de 5 cm (2 de cada tonalidade), 6 bolas de 7 cm (2 de cada
tonalidade), 9 cilindros de 20 cm (3 de cada tonalidade). C 20 cm. Embalagem de
21. Em madeira. Adequado para crianças a partir dos 10 meses.

EY04216

www.arealeditores.pt
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MADEIRA MARAVILHOSA

Torre de Madeira
para Rodar e Girar

Atividade

r num pequeno grupo,
Quer individualmente, que
quando chegar a sua vez,
peça a cada criança para,
te, dando-lhe tempo para
procurar uma forma diferen
atribuir uma tarefa à criança
a rodar no poste antes de
rar
como “consegues encont
seguinte. Faça perguntas
encontrar a forma com 3
o triângulo?”, “consegues
lados”?

Foco Principal
• Apoiar as crianças na compreensão das características das diferentes
formas e das semelhanças entre elas.

O que pretendemos alcançar
• Reconhecer, identificar e corresponder as formas.

Preparação
• Coloque o poste de madeira vazio no chão ou carpete, com as formas
à volta.

Atividade Complementar

Incentive as crian
ças a definirem de
safios entre si, o
que lhes exigirá qu
e resolvam o desa
fio à medida que
o forem preparan
do, a fim de garant
ir que
a forma solicitada
entre si ainda
se encontra dispo
nível.

22
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1

Indicado a
partir dos
10 meses

4

Indicado a
partir dos
10 meses

1. Torre de Madeira para Atividades de Encaixe

As crianças vão adorar inserir na torre as formas magnificamente trabalhadas. A
32 x L 19 x P 19 cm. Em contraplacado. Adequado para crianças a partir dos 10
meses.

EY10453

2. Torre de Madeira Rodar e Virar

As crianças pequenas podem rodar e girar as oito peças de madeira para cima e
para baixo no poste central estilo saca-rolhas. A 28 x L 15 x C 15 cm. Adequado a
partir dos 10 meses.

EY10446

Indicado a
partir dos
10 meses

3. Torre para Rodar e Girar para Capacidades Motoras

Uma torre de grandes dimensões, finamente trabalhada, com 6 discos rotativos
que podem ser manipulados para entrarem e saírem da base. Inclui 1 base e 6
rodas dentadas. A 56 cm e Base: 25 x 25 cm. Adequado para crianças a partir
dos 10 meses. Feitas de madeira.

EY10995

4. Torre Inclinada em Madeira

Uma bonita torre inclinada de madeira. A 90,5 x L 60 x P 39 cm. Adequado a
partir dos 10 meses.

EY10636

www.arealeditores.pt
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MADEIRA MARAVILHOSA

Indicado a
partir dos
10 meses
Potes de Triagem Primeiros Passos

As crianças vão adorar explorar e investigar esta
bonita coleção de potes de madeira e tampas a
condizer. As crianças vão adorar este enigmático
recurso. Combine a tampa com o recipiente, empilheos, role-os, levante as tampas para ver o que está
dentro ou encaixe-os no tabuleiro. A 17 x L 17 x C
55 cm. Em madeira. Adequado para crianças a partir
dos 10 meses.

EY06795

Parede de Canal com Postes em Madeira

Uma parede de madeira autónoma com tubos integrados, perfeita para crianças
pequenas. A 36 x L 40 x P 22 cm. Adequado a partir dos 6 meses.

EY10655

24

Potes para Combinar Cores

Um conjunto de 3 coloridos potes de madeira com tampas removíveis e discos
ou palhas para inserir. Estes potes simples permitem às crianças mais novas
explorarem como inserir, despejar e encher e, para crianças mais velhas, descobrir
e combinar cores. Tamanhos: A 11, 13 e 15 cm. Apropriado para crianças a partir
dos 10 meses.

EY10652
EY10653

www.arealeditores.pt

Potes com Discos de Madeira
Potes com Palhinhas de Madeira

MADEIRA MARAVILHOSA

1

INDICADO
DESDE O
NASCIMENTO

2

3

INDICADO
DESDE O
NASCIMENTO
4

1. Super Classificador de Esferas

3. Tabuleiros Espelhados

EY05084

EY01189

Um super bloco sensorial espelhado, para colocar,
ordenar, recolher e investigar. Trata-se de um
recurso simples, mas eficaz e gratificante que está
em sintonia com os interesses das crianças e as
necessidades de desenvolvimento. Acessórios
não incluídos. A 20 x L 40 x C 40 mm. Adequado
desde o nascimento.

2. Espelho da Curiosidade

Descubra o seu reflexo neste invulgar espelho de
parede em madeira. Existem espaços espelhados,
alguns com saliências para colocar objetos,
animais, etc. Perfeito para acrescentar uma
curiosidade adicional. Fixações incluídas. A 35 x L
83 cm. Em madeira e acrílico.

EY06717

Uma bonita coleção de formas de espelhos
encaixados na madeira, ideais para explorar os
reflexos. Os tabuleiros são ideais para ordenar e
recolher. As bases espelhadas conferem a estes
tabuleiros um design envolvente. 1 Triângulo, 1
Quadrado, 1 Retângulo, 1 Hexágono. Adequado
desde o nascimento. Embalagem de 4.

4. Caixas Espelhadas

Uma coleção de caixas de madeira realizadas
com um bonito acabamento, com um interior
espelhado. As caixas encaixam para arrumação
e empilham-se para construção. Um super
recurso, envolvente e multiusos, para desenvolver
um sentido de curiosidade e deslumbramento.
Adequado desde o nascimento. Feito de madeira.
Embalagem de 3.

EY04130

www.arealeditores.pt
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EMPILHAR

Empilhar e
Construir
Gigante

Foco Principal
• Experimentação de diferentes possibilidades através da construção.

O que pretendemos alcançar

Atividade

as crianças possam fazer
Reserve espaço para que
co de Empilhar e Construir
construções utilizando o Blo
diferentes
formas e experimentando
Gigante, manipulando as
o das
equilibrar. Deixe a imaginaçã
maneiras de as empilhar e
se
vila
s,
stroem estradas, castelo
crianças voar enquanto con
grandiosas torres.

• Encoraje as crianças a serem arquitetas, construtoras, engenheiras,
designers ou artistas, e a assumirem quaisquer outras funções com que se
defrontem ao experimentarem com ciências, tecnologia, engenharia, arte e
matemática.

Preparação
• Coloque o Empilhar e Construir Gigante numa superfície plana no chão
com bastante espaço à volta para as crianças construírem, espalharem e
manobrarem os recursos.
• É possível adicionar outros recursos de construção que
tenha à sua disposição.

Atividade Complementar

Encoraje o pensam
ento crítico das cr
ianças fazendo
perguntas abertas
como “Será que co
nseguimos fazer
esta torre mais alt
a?”, “que peça é
m
ais
comprida?”
e “o que irá acon
tecer se colocarm
os
um
a peça mais
pequena na base
?”.

Idade
2-3
anos
26
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EMPILHAR

todos os 3 equipamentos em utilização conjunta
Empilhar e Construir STEAM

Um embalagem interessante de peças soltas de
Tricoya e madeira resistente, concebido de forma
inovadora, que pode ser manipulado, manobrado,
unido e empilhado para criar todos os tipos de
designs imaginativos. Este conjunto leve e robusto irá
envolver as crianças ao mesmo tempo que estimula
a sua curiosidade enquanto exploram estas peças
em brincadeiras ilimitadas. Os conjuntos podem ser
adquiridos separadamente ou em combinação com
uma solução de arrumação. Em Tricoya e madeira
resistente. O estilo dos conteúdos do kit e da
arrumação pode variar. 10 anos de garantia.

EY11071
EY11072
EY11073

Iniciação

Iniciação
Kit 1
Kit 2

KIT 2

l de Ativ

oníve

l

D

isp

des
ida

Manua

KIT 1

Empilhar e Construir Gigante

Pilha de Madeira e Bloco de Construir

EY10442

EY10056

Adequado a partir dos 10 meses. Feito em madeira. A 14,3 x L 40 x C 79,3 cm.

A 22 x L 22 x 47 cm. Em madeira. Adequado para crianças a partir dos 10 meses.

www.arealeditores.pt
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EMPILHAR

Pirâmides de Madeira Gigantes

Recursos de empilhar de grandes dimensões,
com um bonito acabamento em madeira de freixo
e bétula. Os mais pequenos vão adorar enfiar as
formas no eixo central. Empilhe, coloque, faça rolar,
separe e alinhe estas volumosas formas. 1 Suporte,
9 Discos. A 40 cm. Adequado para crianças a partir
dos 10 meses.
Quadrado
Triangular
Circular

l de Ativ

des
ida

D

isp
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EY06026
EY06027
EY05326

Indicado a
partir dos
10 meses

Quadrado
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Triangular

Circular

DESCOBRIR E EXPLORAR
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1. Quadro do Explorador

3. Cestos de Encaixar Coloridos

EY04177

EY06017

Este exclusivo encaixe multiusos vem com cinco inserções prontas a usar. L 26 x
C 35 x P 3 cm. Em madeira. Adequado desde o nascimento.

2. Observador para Descobertas

Torça e retire a extremidade, adicione conteúdos à sua escolha e espreite para
observar. Diâmetro: 80 mm. C 198 mm. Em plástico. Não pode ficar no exterior.
Adequado para 3 anos ou mais.

EY10023

Um conjunto bonito, colorido e prático de cestos de encaixar feitos a partir de
sargaço e fáceis de guardar. A 30 cm. Embalagem de 3.

4. Balanças de Descoberta em Madeira

Um conjunto de balanças muito bem trabalhadas para as crianças explorarem
os materiais. Use-o em vários contextos de aprendizagem, desde dramatização
até conceitos matemáticos. Note que estas balanças não são matematicamente
precisas. Apropriado para crianças a partir dos 3 anos de idade. Feitas de
madeira.

EY10621

www.arealeditores.pt
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METÁLICOS MARAVILHOSOS

Metálicos Maravilhoso

Embalagem De

32
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Ideais para rolar, em
pilhar, seriar, com
binar, construir
e equilibrar. Uma
gama de atraente
s
e
envolventes
recursos sensoriai
s, com um acabam
en
to suave e de
reflexo brilhante.

Miniblocos de Construção Metálicos 3D

Estes miniblocos combinam um recurso multiusos com um
acabamento metálico envolvente e atraente. Adequado desde o
nascimento. Feitos de plástico. Embalagem de 32.

EY07486

Embalagem De

15

Conjunto de Dominós Metálicos

Faça corresponder os padrões destes bonitos e intrincados
dominós, formando fileiras de peças douradas e brilhantes. A 5
x C 10 x 0,5 cm. Conjunto de 15.

EY07334

Coleção de Formas Metálicas 3D Rosa Dourado

Um bonito acréscimo à nossa gama de Metálicos Maravilhosos, esta coleção
de formas em rosa dourado com três dimensões é ideal para a matemática e as
construções. Indicado desde o nascimento. Conjunto de 32.

EY10041

Embalagem De

4

Discos Metálicos de
Enfiar, Empilhar e Rolar
Vinte contas grandes e
texturizadas que podem
ser roladas, empilhadas,
sequenciadas e enfiadas.
Adequado desde o nascimento.
Embalagem de 20. A 7 cm.

EY10582

Esferas Super Brilhantes

Um conjunto de esferas sensoriais com uma superfície de
espelho texturada. Adequado desde o nascimento. Feitos de
plástico. Embalagem de 4. Diâmetro 15 cm.

EY06325
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Embalagem De

20

METÁLICOS MARAVILHOSOS

Embalagem De

12

INDICADO
DESDE O
NASCIMENTO

Embalagem De

16

Rosquinhas Espelhadas

Um bonito conjunto de rosquinhas espelhadas em prateado. Adequado
desde o nascimento. Feitos de plástico. Embalagem de 16.

EY06028

Blocos Metálicos

Um conjunto de construção sensorial atrativo e envolvente, com um acabamento
de efeito de espelho macio e brilhante. Adequado desde o nascimento. Feitos de
plástico. Embalagem de 12.

EY06069

INDICADO
DESDE O
NASCIMENTO

INDICADO
DESDE O
NASCIMENTO

Blocos Metálicos
Coloridos

Blocos valiosos e atrativos,
podem ser empilhados,
ordenados e rolados. Adequado
desde o nascimento. Embalagem
de 12.

EY06511

Embalagem De

12

Super Classificador de Esferas

INDICADO
DESDE O
NASCIMENTO

Um super bloco sensorial espelhado, para colocar,
ordenar, recolher e investigar. A 20 x L 40 x C 40 cm.
Adequado desde o nascimento.

EY05084

www.arealeditores.pt
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SEIXOS

Metálicos
Maravilhosos

PACK OF

20

FOCO PRINCIPAL
• Explorar os números.

O QUE PRETENDEMOS
ALCANÇAR
• Contar até 6 objetos num conjunto maior.
• Dizer os números à medida que se vai
contando cada objeto.

PREPARAÇÃO
• Colocar os Seixos Espelhados num
tabuleiro ou numa mesa, com outro
material brilhante e cintilante, de modo
a tornar toda a área atraente. Adicionar
ao conjunto um dado em espuma de
tamanho grande com números de 1 a 6.

IDADE
3-4
ANOS

Atividade

que saiu. Fale acerca das
o dado e dizem o número
À vez, as crianças atiram
em que é mesmo
gunte como é que elas sab
per
e
ero
núm
do
as
anç
semelh
Será que ele se
tem o topo superior direito?
esse número. Será que ele
s terem identificado
ridas? Depois de as criança
cor
de
ta
pis
a
um
a
a
elh
assem
a torre com o mesmo
a-lhes para construírem um
corretamente o número, peç
uir construir a torre sem
ados. Se a criança conseg
número de Seixos Espelh
torre para si. Se a torre
r com todos os Seixos da
que esta caia, ela pode fica
uleiro ou na mesa. O
pôr os seus Seixos no tab
a
ar
volt
de
tem
ela
ão
ent
cair,
Ganha a criança que
Seixos terem sido utilizados.
jogo continua até todos os
jogo.
tiver mais Seixos no final do

Atividade complementar
Atire os dados du
as vezes e constru
a uma torre com
quantidade que sa
a
iu nos dois dados.
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SEIXOS

Embalagem De

10

Coleção de Seixos Metálicos

Adequado desde o nascimento. Feitos de plástico.
Embalagem de 10.

EY04676

Embalagem De

20

Seixos Espelhados

Adequado a partir dos 10 meses. Embalagem de 20.

EY06518
EY06632
EY04238

Ouro
Bronze
Prata

www.arealeditores.pt
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SEIXOS

NOVO Blocos Iridescentes Brilhantes

N OVO

Uma interessante coleção de diferentes tamanhos de blocos, multi-facetados
e prismáticos, para utilizar em diferentes cenários educativos. Fornecem uma
sensação de maravilhamento e deslumbre aos seus utilizadores. Observe a dança
das cores à medida que as crianças fazem rolar, empilham, associam e separam
estes blocos ou os utilizam na sua brincadeira simbólica. Limpe-os com um pano
húmido. Não inclui acessórios. Conjunto de 12. 3 tamanhos: 8 cm, 12 cm, 16 cm.
4 da cada tamanho..

EY10976

Embalagem De

12

N OVO

NOVO Seixos Ornamentados Iridescentes de
Empilhar

Uma coleção de reluzentes e intrincadamente desenhados
seixos com um brilho maravilhoso, passíveis de serem utilizados
numa infinidade de atividades didáticas. Existem 15 seixos
de 3 tamanhos diferentes, todos com um efeito prismático,
semelhante a um floco de neve. São visualmente cativantes
mas também oferecem imenso potencial para serem utilizados
em diferentes abordagens, tais como com as atividades de
empilhamento e construção dos bebés, como peças soltas ou
como arte efémera. Conjunto de 15. 3 tamanhos: 6 cm, 10 cm,
15 cm. 5 de cada tamanho..

EY10977
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Embalagem De

15

SEIXOS

N OVO

Embalagem De

12

NOVO Seixos Brilhantes Coloridos

As cores com um efeito vitral conferem um verdadeiro destaque a este conjunto,
proporcionando uma utilização tanto em mesas de luz como com o nosso projetor,
criando cenas envolventes de espanto e maravilhamento. Conjunto de 12.

EY11655

Seixos Brilhantes Coloridos
N OVO
Embalagem De

15

NOVO Seixos Brilhantes Coloridos

Uma infinidade de seixos brilhantes, intrincados, de diferentes tamanhos
e semelhantes a joias que oferecem um leque variado de brincadeiras e
aventuras. Segure a joia contra a luz e observe o fluxo de luz intensa que
se cria, dando origem a uma tela de cores vibrantes. Os seixos foram
concebidos para se assemelharem a artigos preciosos, com padrões
detalhados que contribuem para criar uma sensação de deslumbramento e
surpresa. Conjunto de 15. 3 tamanhos: roxo 6 cm, amarelo 10 cm, azul 15
cm. 5 de cada.. Indicado desde o nascimento. Feito em plástico ABS.

EY11656
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SEIXOS

PORQUE NÃO EXPERIMENTAR?

Experimente com propriedades e cores. Que
padrões irão emergir? Que cena irá construir a
partir de peças soltas e outros materiais diversos?
Observe como um simples objeto se pode
transformar numa forma de luz maravilhosa e
inspiradora. Esta é uma brincadeira verdadeiramente
aberta, em que a criança é o inventor, o criador, o
cientista e onde a sua curiosidade e exploração
podem levar a fascinantes descobertas.

Projetor
NOVO Projetor Primeiros Anos

Um projetor único e empolgante,
especificamente desenhado para permitir
que as crianças criem, construam e
explorem de forma independente e segura,
enquanto se envolvem com sombras e
cenários de luz mágicos, surpreendentes
e estimulantes. Ligue simplesmente o
projetor e coloque-o onde preferir, de
forma a criar um efeito de luz na parede.
Pode ser posicionado numa mesa ou no
chão, dependendo do tamanho do espaço
de luz com o qual pretende trabalhar.
As crianças podem posicionar, balançar,
colocar e construir todo o tipo de peças
artísticas e em seguida observar como elas
se transformam em sombras imaginativas.
Dimensões do projetor: 21 x 21 x 28,6
cm. Inclui uma capa para proteção do
projetor. Inclui apenas o projetor, não
inclui acessórios. Este produto NÃO é
um brinquedo e deve ser usado sob a
supervisão de um adulto.. A 21 x L 28,6 x
P 21 cm.

EY11674
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SEIXOS

Primeiros Anos

PORQUE NÃO EXPERIMENTAR?

Experimente com propriedades
e cores. Que padrões irão
emergir? Que cena irá construir
a partir de peças soltas e outros
materiais diversos? Observe
como um simples objeto se pode
transformar numa forma de luz
maravilhosa e inspiradora. Esta é
uma brincadeira verdadeiramente
aberta, em que a criança é o
inventor, o criador, o cientista
e onde a sua curiosidade e
exploração podem levar a
fascinantes descobertas.
www.arealeditores.pt
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SEIXOS

1
Embalagem De

5

2

Embalagem De

12

Embalagem De

18

1. Família de Seixos das Emoções em Madeira
Uma encantadora família de seixos táteis, cada um representando uma emoção diferente. Indicado desde o nascimento. Feito
em MDF. Conjunto de 5.

3

EY10608

2. Coleção de Seixos Táteis em Madeira

Uma coleção que parece um tesouro de pequenos seixos lisos,
de formas variadas. Adequado desde o nascimento. Fabricado
em madeira. Embalagem de 12.

EY10479

3. Seixos Tons Pastel em Madeira

Macios e abaulados, para empilhar, equilibrar, rebolar e explorar.
Apropriado para idades de 10 meses e superiores. Embalagem
de 18.

EY06720
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SEIXOS

Seixos de Madeira

Seixos de madeira muito bem acabados
que podem ser empilhados, rolados
e ordenados. Indicado a partir dos 10
meses. Feito em madeira. Conjunto
de 20.

Embalagem De

20

EY05062

Seixos de Madeira
Embalagem De

12

Seixos de Madeira com Jóia
Um conjunto de 12 bonitos seixos
de madeira com uma jóia acrílica
encastrada. Adequado desde o
nascimento. Embalagem de 12.

EY10050
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EXPLORAR OS SENTIDOS

Cesto de
Coleção
Metálica
Atividade

Foco Principal
• Apresentar novo vocabulário e enriquecer a linguagem das crianças
encorajando a exploração da cor, do reflexo e da forma.

O que pretendemos alcançar
• Despertar a curiosidade das crianças enquanto estas se envolvem na
aprendizagem ativa manipulando os objetos e escutando a linguagem e
as perguntas dos adultos.

Preparação
• Coloque os objetos dentro e em redor do cesto, para que as
crianças os possam ver claramente, aceder-lhes e tomar
as suas próprias decisões.

etos no interior
explorarem o cesto e os obj
• Encoraje as crianças a
esquemas
explorar utilizando os seus
deste. As crianças podem
enar ou
ord
r,
exemplo, empilhar, rola
individuais, podendo, por
sequenciar os objetos.
tas abertas,
das crianças fazendo pergun
• Enriquecer a linguagem
.
será que aconteceria se...?”
como “o que vês?”, “O que
possa
os
e
est
que
segure os objetos para
rrar.
• No caso de um bebé,
aga
ou
tir
sen
os
a
r os braços par
ver; o bebé poderá estica
lhe
es
est
ndo
qua
é
beb
ao
s
os objeto
Diga o nome ou descreva
o
com
as
exemplo, repetindo palavr
despertarem a atenção, por
sons
aos
da
pon
Res
culo”, “tesouro”, etc.
“brilhante”, “cintilante”, “cír
e.
ent
em
ando-os doc
e ao balbuciar do bebé imit

IDADE
6 meses
- 2 anos
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Atividade Complementar

Encoraje as crian
ças a encontrarem
o seu reflexo;
conseguem reconh
ecer-se? Conseg
uem reconhecer
professor e as ou
o
tras crianças? Ap
on
te para o reflexo
das crianças, sorria
-lhes no espelho
fazendo diferente
expressões, enco
s
raje as crianças a
pe
nsarem sobre as
suas emoções pe
rguntando “conse
gues fazer uma ca
feliz/ triste/ zangad
ra
a/ empolgada/ su
rpresa/ confusa?”.
Apresente as crian
ças às emoções
modelando diferen
expressões faciai
tes
s e descrevendoas.
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Manua

EXPLORAR OS SENTIDOS

Cesto da Coleção de Seixos

Aninhados numa cesta grande e macia há uma variedade de seixos com formatos, pesos, tamanhos e texturas variáveis. Comparar, criar contrastes, transportar, ordenar,
empilhar e explorar. Procure o mais brilhante, sinta os seixo de madeira macia e descubra a versão em tecido estampado. Encoraje as crianças a experimentar balançando os
seixos em cima uns dos outros, descobrindo o seu reflexo na superfície espelhada e rodando os seixos no chão. 1 x Cesto, 12 Seixos Táteis, 3 x Seixos Joias, 3 x Seixos de
Madeira, 3 x Seixos Pastel, 3 x Seixos Azuis, 6 x Seixos em Tecido, 3 x Seixos Metálicos Rosa Dourado. Diâmetro: 50 cm. A 14 cm. Adequado desde o nascimento.

Mergulhe nesta cesta luxuosa de conteúdos brilhantes que parecem tesouros.
Explore as formas, espreite as superfícies refletoras, empilhe, role e faça
descobertas. Transporte a coleção ou trepe para o interior do cesto macio. 1
x Cesto, 2 x Esferas Super Brilhantes, 1 x Esferas Azuis, 3 x Espelhos Donuts
Prateados, 3 x Seixos Dourados, 3 x Peças Douradas em Forma de Cubo, 3 x
Rochas. Diâmetro: 50 cm. A 14 cm. Adequado desde o nascimento.

EY10440
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Cesto de Coleção Metálica
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Seixos

Manua

EY10439

Cesto Coleção de Texturas

Toque nos variados recursos de texturas que se encontram dentro deste cesto
grande e macio, enquanto explora e faz descobertas. Explore os materiais
aveludados, os tecidos enrugados e as macias peles artificiais. Espreite através
dos lenços de voile, ou sente-se debaixo do cobertor multifacetado. Uma coleção
realmente absorvente. 1 x Cesto, 1 x Bola, 1 x Cesto Pequeno, 1 x Abelha, 1 x
Lagarta, 1 x Borboleta, 4 x Lenços de Voile, 1 x Amigo da Fruta , 1 x Tapete com
Textura Pequeno. Diâmetro: 50 cm. A 14 cm. Adequado desde o nascimento.

EY10441
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COLEÇÃO A PRETO E BRANCO

1

2

1. Almofada Gigante

Uma atraente almofada gigante, ideal para descansar. L 69 x 100 cm.

EY10547
EY10605
EY10853
EY10854

3

Preto e Branco Simples
Preto e Branco, emb. de 5
Castanho e Creme
Simples
Castanho e Creme,
emb. de 5

2. Tapete Grande Preto e Branco

Um tapete vibrante com contrastes a preto, branco
e vermelho, para os bebés explorarem. L 150 x C
150 cm. Adequado desde o nascimento.

EY10606

3. Coleção de Bolas de Atividade a
Preto e Branco

Um conjunto de quatro bolas macias de atividades,
com padrões a preto e branco. Adequado desde o
nascimento. Embalagem de 4. Diâmetro 18 cm.

EY04220
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COLEÇÃO A PRETO E BRANCO

Manua

EY04664

l de Ativ
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Um conjunto de cubos macios, cada um com um
design adorável. A 14 x L 14 x C 14 cm. Embalagem
de 6. Adequado desde o nascimento.

oníve

l

Cubos Macios para Bebé

Cesto Preto e Branco

Um cesto de recursos suaves e sensoriais, a preto e branco,
ajustado às fases de desenvolvimento dos bebés. Adequado desde o
nascimento. Embalagem de 11. Diâmetro 20 cm.

EY05085

Coleção a Preto e Branco
Tapete Preto e Branco Mundo Acolhedor
Tapete a preto e branco super confortável - ideal para
criar temáticas nas salas dos bebés. L 136 x C 195 cm.

FU05689

Parque para Bebé a Preto e Branco

Um espaço extremamente confortável para os bebés explorarem e
descontraírem. Diâmetro: 90 cm. A 27 cm. Em algodão. Adequado
desde o nascimento.

EY04101
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TEMPO DE FALAR

Cesto dos Insectos

Uma bonita coleção de bichinhos artesanais, concebidos para a interação e o apoio da ação de esvaziar e encher. Superfície apagável. Inclui um de cada: cesto, joaninha,
flor, folha, lagarta, borboleta, aranha, abelha. Os bebés e as crianças a dar os primeiros passos vão adorar esvaziar o cesto para descobrir mais acerca dos conteúdos
macios, táteis e vibrantes. Há uma aranha de veludo e uma borboleta estaladiça e outras personagens cativantes. Tamanho da abelha: aprox. C 10 cm. Adequado desde o
nascimento. Embalagem de 8.

EY04126

Cesto da Quinta

Um cativante conjunto de suaves animais da quinta, guardados num bonito saco. Estes bonitos animais cheios de pormenor são excelentes para motivar os mais pequenos
a envolverem-se em atividades de linguagem. Cada um inclui: Cesto, Cavalo, Vaca, Ovelha, Galinha, Gato, Coelho, Porco. A superfície limpa-se com um pano húmido.
Adequado desde o nascimento. Embalagem de 8.

EY04249
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ENFIAR E TECER

Placas de Enfiamento em Forma de Animal para
o Exterior

Entrelace e crie diferentes padrões com estas resistentes placas de
espuma. Perfeito para desenvolver capacidades motoras finas e de
coordenação olho-mão ao usar materiais para entrelaçar e passar fios
pelas formas de animais. Concebidas para uma utilização no interior e
no exterior. Cada quadro apresenta o design de um animal simpático
e cativante. 1 Quadro Sapo, 1 Quadro Coruja, 1 Quadro Borboleta , 1
Quadro Lagarta. A 25 x L 38 cm. Embalagem de 4. Em espuma EVA.
Não pode ficar no exterior. Adequado para 3 anos ou mais.

EY06696

Conjunto de Enfiamentos Metálicos

Enfie, ordene e empilhe este conjunto resplandecente de recursos
cintilantes. As crianças vão aprender sobre sequenciação e desenvolver
competências de motricidade fina ao usarem os laços para fazerem os
seus próprios padrões. 10 Rosquinhas, 10 Estrelas, 10 Esferas, 6 Laços.
Diâmetro: 14 cm. A 23 cm. Embalagem de 36. Em plástico. Adequado
para 3 anos ou mais.

EY06730
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SENSORIAL

Margaridas Espelhadas com
Lantejoulas em Sereia

As crianças são atraídas por estas flores tácteis
ao experimentarem nesta superfície interessante e
espreitarem nas pétalas do espelho para verem o seu
reflexo. Adequado para crianças a partir dos 3 anos
de idade. A 77 x L 55 x P 2,5 cm.

EY11551
EY11067
EY11068
EY11069

Prata
Vermelho
Amarelo
Azul

Lantejoulas
Quadros de Ervas de Lantejoulas
para Grafismo

Um quadro com vegetação para adicionar um
toque de brilho aos materiais exibidos, enquanto
a superfície interativa auxilia as capacidades
motoras finas. A 33 x L 60 x P 1,5 cm.

Embalagem De

2
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EY11363

SENSORIAL

Quadro às Riscas de Lantejoulas para
Grafismo

Adequado para crianças a partir dos 3 anos de idade. Em
tecido e madeira. L 50 x C 50 x P 1,5 cm.

EY11006

Quadros Compridos de Lantejoulas para Grafismo

Embalagem De

Adequado para crianças a partir dos 3 anos de idade. Em tecido e madeira.
L 30 x C 100 x P 1,5 cm.

EY11106
EY11105
EY11104

4

Prata
Roxo
Verde-água

para Grafismos
Dinossauros Gigantes de
Lantejoulas para Grafismo

Estes dinossauros tácteis, com uma
superfície brilhante e envolvente, vão
apelar e fazer as delícias das crianças.
Deve ser montado na parede. Préperfurado (fixações não incluídas),
Estegossauro: C 106 x A 56 x P 1,5
cm, Triceratops: C 108 x A 52 x P 1,5
cm, T-Rex: C 110 x A 47 x P 1,5 cm.
Adequado para crianças a partir dos 3
anos de idade. Embalagem de 3.

EY11049

Borboletas e Libelinhas em Lantejoulas para
Grafismo

Um encantador e interativo conjunto de criaturas com texturas
apelativas, que constituem uma adição ao seu ambiente e apoiam
capacidades essenciais. Passe a mão nas asas das borboletas e
libelinhas para revelar uma bonita cor nova. Melhore as capacidades
motoras finas e a coordenação olho-mão. Embalagem de 4, inclui duas
libelinhas e duas borboletas. Medidas da borboleta: A 24 x L 35 x P 1,5
cm. Pré-perfurado (fixações não incluídas). Concebido para montagem
na parede. Adequado para crianças a partir dos 3 anos de idade. Em
tecido e madeira.

EY11364

Embalagem De

3

www.arealeditores.pt

47

ESCONDERIJOS

Esconderijo
Escuro
Instantâneo
Atividade

Foco Principal
• Comentar e fazer perguntas sobre o seu mundo.

O que pretendemos ALCANÇAR
• Saber de que forma os ambientes variam uns dos outros.
• Manipular os materiais para conseguir o efeito planeado.
• Representar ideias, pensamentos e sentimentos através de arte.

Preparação
• Prepare o Esconderijo Escuro e outros recursos com o tema do espaço,
como fatos espaciais, folhas de prata, grandes estrelas cintilantes,
luzinhas a pilhas, etc..
• Prepare fotografias e um livro sobre o espaço e foguetões, para
inspiração.

Idade
4-5
anos

poníveis
utilizarem os recursos dis
• Peça às crianças para
izando
util
,
ão para irem à lua
para construírem um foguet
ndo a
cria
e
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m
are
cur
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o
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re
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e
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o
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poderiam desenvolver o fog
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ue
nq
Bri
as viajam até lá.
sobre como os astronaut
o
enação no foguetão, quand
enc
a
iar
crianças para apo
e
luz
re
sob
s
nça
cria
as
estiver construído. Fale com
o espaço é escuro.
e
qu
r
po
e
liqu
exp
e
ão
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a ou
uro, coloque uma bandej
• Fora do Esconderijo Esc
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nça
cria
às
a
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mesa com materiais criativo
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ena
enc
a
com
a
cionad
utilizem para criar arte rela
ão.
urid
do-se na luz e na esc
o tema do espaço, basean
s folha de alumínio, tubos
nça
cria
Por exemplo, dê às
e
te, giz, papel de construção
de cartão, material brilhan
os
com
r
cria
dem
po
s
nça
cria
cola. Fale sobre o que as
e
usar para representar a luz
dem
po
os
o
com
e
iais
mater
a escuridão.

Atividade Complementar

Dê às crianças dif
eren
experimentarem m tes tintas e peça-lhes para
isturar cores clara
s e escuras
(poderá ter de faze
r isto noutro ponto
da sala!).
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ESCONDERIJOS
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SD10015
SD10060

l de Ativ
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Um espaço sensorial calmante e
seguro para as crianças descontraírem,
relaxarem ou explorarem. Esta área leve
de montagem rápida pode ser usada
em qualquer lugar, leva segundos a
erguer e rapidamente se desmonta.
Perfeita como zona de relaxamento,
calma e sossego, afastada do barulho
e distracções, para as crianças
relaxarem. Em alternativa utilize com
objetos leves e equipamentos UV
para exploração sensorial. 1 Espaço
sensorial, 1 Saco de arrumação. A 142
x L 142 x P 142 cm.

Manua

Espaço Sensorial de
Montagem Rápida

Preto
Branco

Monta-se em
segundos
Facilmente acessível
por utilizadores de
cadeiras de rodas
Barreira amovível para
uma utilização versátil
como piscina de bolas
Pode ser usado como
um espaço aberto ou
fechado
Pode ser utilizado no
interior e no exterior
Leve instrumentos
musicais para dentro
para uma atração
sensorial extra
Transforme a sua
tenda numa máquina
do tempo ou máquina
voadora
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ESCONDERIJOS
1

2

3

1. O Esconderijo Escuro

O Esconderijo Escuro é um esconderijo económico para brincadeiras criativas, simples de construir
e guardar. Com uma pele dupla de nylon que bloqueia a luz, é ideal para usar tochas, objetos
brilhantes ou como espaço acolhedor. 1 Abrigo escuro, 6 Patos LED que mudam de cor, 2 Tochas
de fibra ótica, 1 Bola de luz, 2 Tochas de animal de enrolar, 3 Estrelas luminosas de apertar, 1
Brilho incandescente no esparguete escuro. A 1 x L 1 x C 1 m. Adequado para 3 anos ou mais.

EY00254
EY00803

Esconderijo Escuro
Esconderijo Escuro com Acessórios

2. Esconderijo Escuro Gigante

Esta versão gigante do Esconderijo Escuro é ideal para criar uma sala sensorial portátil. Kit de
acessórios 1: 6 Patos LED que mudam de cor, 2 Tochas de fibra ótica, 1 Bola de luz, 2 Tochas de
animal de enrolar, 3 Estrelas luminosas de apertar, 1 Brilho incandescente no esparguete escuro,
Kit de Acessórios 2: 2 Tochas de animal, 1 Hidrosfera, 2 Fontes de fibra ótica, 3 Ovos que mudam
de cor, 2 Animais cintilantes.. A 180 x L 120 x C 120 cm. Adequado para 3 anos ou mais.

EY01100
EY04487

50

Esconderijo Escuro gigante
Esconderijo Escuro Grande com Acessórios 1 e 2

www.arealeditores.pt

3. Miniabrigo Sensorial Pop-Up

Constitui um espaço calmo e seguro para relaxar, desanuviar ou
descobrir. De montagem fácil e imediata, esta caverna escura/
espaço sensorial é ideal para equipar uma sala de aula ou para
utilização doméstica. Concebido para funcionar como um espaço
seguro ou um lugar para acalmar aquelas crianças que são
facilmente dominadas por estímulos sensoriais. O abrigo pode
funcionar como um espaço relaxante quando se lida com novas
rotinas, durante um período para estar só ou como área de
descanso. A1 x L1 x C1m.

SD10393

ESCONDERIJOS

Abrigo Criativo de Montagem Rápida
Basta abrir o abrigo e ele ganha forma, pronto para
ser decorado e para que se possa entrar a rastejar,
apreciando um espaço acolhedor e agradável. Em
poliéster. Não pode ficar no exterior. Adequado
para crianças a partir dos 10 meses.

EY07289
EY07288

Médio
Mini

Estrutura de Esconderijo em Cubo

Uma excelente estrutura de esconderijo que
pode ser usada em conjunto com imensos
acessórios diferentes. As crianças podem usar
a sua criatividade e imaginação para conceber o
seu esconderijo. Utilize com material opaco para
um esconderijo escuro, diferentes materiais para
uma caverna mágica ou coberturas de esconderijo
feitas à medida. 12 postes , 8 conectores, Saco de
arrumação. Indicado a partir dos 3 anos.

EY03166

Pequeno

Esconderijo Escuro Piramidal

Uma nova abordagem do clássico Esconderijo
Escuro. A 150 x L 150 cm. Em nylon. Preto.
Automontagem. Adequado para 3 anos ou mais.

EY06085
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Tijolos de Construção Iluminados

Ilumine as brincadeiras com este conjunto inovador de
12 tijolos recarregáveis e resistentes, que se iluminam
quando abanados. Adequado para crianças a partir
dos 10 meses. Em plástico. Embalagem de 12.

Embalagem De

12

EY10970

Construção Brilhante

Um conjunto de 12 tijolos de construção em dois
tamanhos que iluminam e mudam de cor quando são
rodados. Perfeitos para usar nas TIC para aprender
sequenciação. Cada cubo precisa de 2 pilhas AA (não
incluídas). 4 cubos de 15 cm, 8 cubos de 7,5 cm.
Adequado desde o nascimento. Fabricado em plástico.
Embalagem de 12.

EY06793

12 unidades

** Os blocos mudam de cor quando são virados para
um lado diferente

Embalagem De

12
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** Fantástico para utilização em matemática, em
zonas sensoriais e de construção

** Adequado desde o nascimento

APRENDIZAGEM COM LUZ

N OVO
Embalagem De

12

NOVO Cilindros Luminosos Brilhantes

Um conjunto luminoso de 12 cilindros interativos e resplandecentes que
incorporam competências de tecnologia e que possibilitam todo o tipo de
brincadeiras ilimitadas. Um conjunto verdadeiramente versátil e envolvente.
Aprenda sobre causa e efeito e resposta a estímulos à medida que toca nos
cilindros e os observa a iluminar-se (permanecem iluminados durante 3 minutos).
As crianças vão maravilhar-se com a utilização desta cintilante coleção no seu
esquema de brincadeiras, enquanto os rolam e manipulam. Inclui 12 cilindros,
seis cores diferentes. 3-4 horas de carregamento, para 6-8 horas de utilização.
É fornecido um cabo USB para carregamento.. Indicado a partir dos 10 meses.
Conjunto de 12. Dimensões: 212 mm de comprimento e 33 mm de diâmetro.

EY11108

NOVO Torre para Encaixes em Acrílico

Dê um toque de impacto e envolvência às suas atividades de encaixes com
esta unidade fácil de montar, que se tranforma quando é utilizada com recursos
incandescentes. As crianças vão adorar encaixar, posicionar e equilibrar os
recursos. Acessórios não incluídos. A25 x L33,5 x P20,5cm.

EY11135
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Embalagem De

2

Almofadas Iluminadas

Estas almofadas sensoriais irão ajudar a criar um ambiente calmo para que as crianças possam sentar-se e relaxar. Conjunto de 2.

SD10087
SD10088

Almofada de Apoio
Almofada Quadrada

*
*
*

Tapete Sensorial Brilhante Fibra Ótica

Desenvolve a coordenação olho-mão
Ensine as crianças sobre causa e efeito
Proporciona um estímulo visual

Este tapete funciona como uma entrada brilhante para a sua sala sensorial ou para a cabana escura. As luzes são
ativadas quando se pisa, ou pode também pressioná-lo com as suas mãos, criando um céu com estrelas no seu chão.

SD10518
SD10372
SD10395
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100 cm
140 cm
200cm
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Iluminação
1. Esferas Brilhantes Tácteis com Iluminação

Um embalagem de bolas texturizadas, com iluminação e muitos detalhes, que
podem ser utilizadas para criar grafismos, capacidades motoras finas e atividades
calmantes. Adequado para crianças a partir dos 10 meses. Diâmetro: 84 mm.

EY10974

2. Piões Iluminados para Rodar e Girar

3. Quadro de Rodas Dentadas Iluminadas para Rodar e
Girar

As crianças vão adorar interagir e fazer descobertas com este quadro de madeira
com rodas dentadas que se iluminam e mudam de cor ao rodar. Adequado para
crianças a partir dos 10 meses. Feitas de madeira.

EY10971

As crianças de todas as idades vão adorar esta coleção inovadora, recarregável e
fascinante de três piões que acendem ao rodar. Indicado a partir dos 10 meses.
Feito em plástico.

EY10972
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BRILHO

Tubo Luminoso Gigante

Acrescente uma sensação de deslumbramento e admiração ao seu
espaço com este tubo luminoso gigante. Diâmetro: 31 cm. A 182
cm. Em plástico. Multicolorido. Adequado para 3 anos ou mais.

N OVO

EY07243

Tubo de Bolhas da TTS

O nosso tubo furacão sem água é a alternativa perfeita
ao tradicional tubo de bolhas, mas com a vantagem
adicional de ser recarregável. Não há água para mudar
nem tubos para limpar! 150 mm. 5.25kg.

SD10375

APRENDIZAGEM COM LUZ
Cubo Luminoso Sensorial

Este cubo que muda de cor é perfeito para explorar misturas de
cores ou sequências. A 40 x L 40 x C 40 cm. Adequado para 3
anos ou mais.

EY07230

Mesa Redonda Brilhante

Acrescente brilho e admiração extra às suas atividades com
esta inspiradora mesa. Diâmetro: 80 cm. A 56 cm. Fornecido
totalmente montado. Adequado para 3 anos ou mais.

EY07231
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APRENDIZAGEM COM LUZ

1
2

3
Embalagem De
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1. Espelho Circular Infinito com
Iluminação

Espreite no espelho para ter a ilusão de um túnel
cintilante com contas luminosas, que vão fascinar e
conquistar as crianças. Diâmetro 50 cm.

EY11032

2. Retângulo de Espelho com
Iluminação

Este espelho grande e apelativo tem uma moldura iluminada para adicionar interesse, envolvimento e um toque de brilho ao seu ambiente de
aprendizagem. L 60 x C 80 cm.

3. Espelhos de Mão Iluminados

Uma embalagem de 3 espelhos iluminados em acrílico,
que adicionam espanto e admiração ao seu ambiente.
Adequado para crianças a partir dos 3 anos de idade.

EY11031

EY11030
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BRILHO

Discos Brilhantes

Foco Principal
• Apoiar a coordenação olho-mão rolando os discos até um alvo ou através
deste.

O que pretendemos alcançar
• As crianças devem utilizar o pensamento crítico identificando o alvo e fazendo
um plano.

Preparação

Atividade

pode
r os discos. Por exemplo,
Encoraje as crianças a rola
favor?”.
por
,
ção
dire
ha
min
disco na
perguntar: “podes rolar o
exemplo,
por
alvo para as crianças,
Também pode preparar um
de um trilho
vés
atra
casa das bonecas,
para rolarem o disco até à
de exigirá
ida
ativ
a
Est
lo.
mp
deira, por exe
criado com blocos de ma
no
pla para o
m um alvo e elaborem um
que as crianças identifique
disco o alcançar.

• Coloque os discos carregados no chão, deixando muito espaço para rolar
e correr para apanhar os discos.

IDADE
10 meses
- 2 anos
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Atividade Complementar

Peça às crianças
para rolarem um dis
co de uma
determinada cor;
por exemplo, “Pod
es rolar o disco az
por favor?”. De iní
ul,
cio, experimente
fazer esta atividade
com uma criança
, para mostrar co
mo se faz. Em se
pode incentivar um
guida,
par de crianças pa
ra que solicitem
entre si a cor a ro
lar. Isto permitirá qu
e ambas as crian
tomem decisões
ças
e identifiquem co
res.

Torre de Texturas para Brilhar,
Empilhar e Construir

Integre TIC e construção com este conjunto de
anéis recarregáveis de empilhar, enfiar e rolar.
Apropriado para crianças a partir dos 10 meses.

EY10435
EY10917

5 Discos Brilhantes
Poste de Madeira para Discos Brilhantes

*
*
*

oníve

l

Manua

D

isp

des
ida

l de Ativ

Cada disco tem uma faixa texturizada diferente para maior apelo sensorial
Agitar os discos para os acender durante 1 minuto e depois repetir
Empilhar no poste de madeira, ideal para jogos esquemáticos
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Montanha Brilhante

Um mini local maravilhoso e iluminado,
ideal para uma rica diversidade de
aventuras dos mais pequenos. A 52
x C 66 x P 46 cm. Adequado para 3
anos ou mais.

EY07204

Seixos Brilhantes

Um conjunto de 12 seixos iluminados recarregáveis que podem ser empilhados e
rolados para uma aprendizagem sensorial cativante. Apropriado para crianças a
partir dos 10 meses. Feito de policarbonato. Embalagem de 12. Diâmetro 15 cm.

EY07307
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Rolos Brilhantes

Um conjunto envolvente de seis cilindros metálicos com conteúdos iluminados
para rolar, agitar, empilhar e rodar. Diâmetro: 7 cm. C 14 cm. Embalagem de 6.
Adequado a partir dos 10 meses de idade.

EY07202

www.arealeditores.pt
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Números Iluminados

Ilumine a matemática com este conjunto de 10 pás de números iluminados. Apropriado para crianças a partir dos 3 anos de idade.
Fabricado em plástico. Embalagem de 10.

EY10434

Embalagem De

25

Mosaicos Brilhantes de Ligar

Crie os seus padrões iluminados com este fascinante conjunto de mosaicos magnéticos multicoloridos que se iluminam quando são ligados entre si.
L 5 x C 5 cm. Adequado a partir dos 3 anos.

EY10018
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PAINÉIS LUMINOSOS

Mistura de Cores

Foco Principal
• Mistura de cores.

O que pretendemos alcançar
• Ver de que forma as cores mudam quando combinamos duas delas.
• Dizer o nome e falar sobre cores.
.

Preparação
• Pedaços de acetato.
• Tintas e pincéis.

Idade
4-5
anos
62
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Atividade

dar a
às crianças como é fácil mu
• Em primeiro lugar, mostre
cores.
de
is
o-ír
arc
um
inoso. Existe
cor de fundo do painel lum
que
es
cor
as
re
ont
enc
e
is
o arco-ír
Cante uma canção sobre
as.
orit
fav
Converse sobre cores
correspondem às palavras!
painel
tato transparente sobre o
ace
de
• Coloque um pedaço
alizá-las
visu
ao
ais
igu
as cores são
luminoso para mostrar que
nça dos
aço de acetato a cada cria
através deste. Dê um ped
cor para
a
um
peça-lhe para escolher
grupos mais pequenos e
cer à cor?
nte
aco
irá
nças pensam que
pintar. O que é que as cria
is ou
ma
da
mu
cor
e
Qu
de luzes?
Irá ficar igual sobre o painel
menos?

Atividade Complementar

Utilize o pedaço de
acetato para pinta
r imagens e ver os
efeitos produzido
s quando este é co
loc
ado sobre o paine
luminoso.
l

PAINÉIS LUMINOSOS

*
*

Com 8 luzes de fundo
coloridas diferentes
Disponível em 2
tamanhos diferentes

l de Ativ
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l
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*

Ótimo para fazer
experiências com
misturas de cores

Painel Luminoso com Mudança de Cor

Um painel luminoso de dimensões reduzidas, disponível em dois tamanhos,
que muda de cor. Este é o recurso ideal para as suas atividades que envolvam
iluminação. Explore esta funcionalidade com 8 opções diferentes e 3 níveis de
brilho diferentes. Disponível em A2 e A3. Para uso no interior.

SC10095
SC10096

A2
A3
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PAINÉIS LUMINOSOS

Painel Luminoso Retangular

Painéis de luz finos que fornecem uma grande
panóplia de experiências de aprendizagem, versáteis
e brilhantes, numa grande variedade de assuntos.
Adequado para idades dos 3 aos 11 anos.

EY07121
SC01101
EY07122

Painel Luminoso Variação de Cores

Um painel de luz multifuncional - com 12 opções de cor e uma função de
gravação de voz de 30 segundos. A3.

SC00837
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Painel Luminoso Circular

A1
A2
A3

Um painel de luz circular delicado que pode ser usado para diversos temas
transcurriculares, desde iluminar locais do mundo dos mais pequenos a
investigações científicas.

SC01102

2

1

3

4

5

6

Acessórios Painéis Luminosos
1. Cubos de Construção em 3. Bonecos 3D em Acrílico com Luz
Um fantástico conjunto de animais em acrílico para criar
Plástico com Abertura
A 12 x L 12 x C 12 cm. Embalagem de
15. Adequado para 3 anos ou mais.

cenários encantadores e iluminados de recriação do
mundo no seu painel luminoso. Adequado para crianças
a partir dos 3 anos de idade. Embalagem de 12.

2. Copos Inteligentes para
Caixa de Luz 20 unidades

4. Cobertura de Proteção de
Brincadeiras Sujas para Painel
Luminoso

EY07304

A 7 x L 5 cm. Embalagem de 20.
Adequado para crianças a partir dos
10 meses.

EY07321

Embalagem de 4. Forma retangular. Em plástico.
Transparente.

AR02166
AR02110

A3
A2

5. Cúpulas de Triagem para Caixa de Luz

Três conjuntos diferentes de campânulas translúcidas de cores vivas.
Diâmetro: 10 cm. Adequado para crianças a partir dos 10 meses.

EY07316
EY07317
EY07559

Cúpulas de Organizar o Alfabeto 26 peças
Cúpulas de Organizar Números de 1 a 20
Cúpulas de Organização Lisas

6. Quadro de Triagem de Formas em Acrílico
para Caixa de Luz

Um cativante quadro de puzzle de formas e descobertas, ideal para
usar num painel de luz para iluminação. A 29 x C 41 cm. Adequado a
partir dos 3 anos.

EY07282
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QUADROS DE ESCREVER ILUMINADOS

Quadro Iluminado Gigante

Utilize como uma grand
e superfície para graﬁsm
o.
As crianças podem criar
uma variedade de
padrões, utilizando o qu
adro gigante numa mesa
ou no chão. O efeito de
cor pode mudar apenas
com o pressionar de um
botão.

Quadro de Grafismos Iluminado Gigante

Um enorme quadro de escrita tamanho A1 que se ilumina em sete cores diferentes para atividades de
envolvimento e colaboração. Apropriado para crianças a partir dos 3 anos de idade.

EY10425

Embalagem De

4

Quadros de Escrita Iluminados

Envolva e delicie com este conjunto de quatro
superfícies de escrita brilhantes e respetiva base
de carga. Adequado a partir dos 3 anos. 1 ano de
garantia.

EY06939
EY07941
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4 Quadros
4 Quadros e 6 Canetas

QUADROS DE ESCREVER ILUMINADOS

Mini Quadros de Grafismos
Iluminados
Um conjunto de seis quadros de
grafismos brilhantes portáteis para
dar um toque de maravilhamento e
deslumbre à escrita, em qualquer
lado. Adequado a partir dos 3 anos.
Embalagem de 6. A5.

EY10006
EY10426

6 Quadros
6 quadros e 6
canetas

Sacos de Mini Quadros
Iluminados

Um conjunto de práticos sacos para
levar os Mini Quadros de Grafismos
Iluminados. As crianças podem
colocá-los à volta do corpo e levar os
seus escritos com elas. Adequado a
idades a partir dos 3 anos. Embalagem
de 6.

EY10240

Embalagem De

Cartões para Inserir. Especialmente
concebidos para encaixar dentro

6

dos Mini Quadros de Escrita, incluem
números, letras e padrões para traçar
Mini Cartões de Inserir Iluminados
para Quadro
Cartões de inserir robustos concebidos
especificamente para caberem dentro dos Mini
Quadros de Grafismos Iluminados (EY10006),
com números, letras e padrões para traçar.

EY10079
EY10080
EY10081
EY10082

20 peças pré-escritas
Minúsculas 26 peças
Números 1-20
26 peças Maiúsculas

Painel Luminoso A4 Talk-Time

De limpeza a seco, este recurso é perfeito
para apoiar, por exemplo, os seus alunos
com NEE. Com uma superfície adicional
para escrever e desenhar, este recurso A4
é uma valiosa adenda a qualquer sala de
aula. A sua estrutura apresenta um ligeiro
declive para escrita e até 60 segundos de
gravação, podendo ser utilizados para uma
grande variedade de aulas.

IT10230
IT10243

Unidade
6 unidades
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MUNDO ATIVO

Mundo Ativo

Bandejas robustas e versát
eis, um elemento essencia
l em
qualquer sala de aula. Desde
brincadeiras sujas com ág
ua
e areia a áreas de jardim,
as bandejas Mundo Ativo
são
a
base para a imaginação e
a criatividade. Utilize no ext
erior
ou no interior para criar um
espaço seguro e limpo, qu
e
possa ser gerido e controla
do muito mais facilmente
do
que as brincadeiras livres
no chão ou em mesas.

Tabuleiro do Mundo Ativo

Estes versáteis tabuleiros têm inúmeras utilizações!
Preparado para ser deixado no exterior. Feitos de plástico.
Diâmetro 94 cm.

TUFFB
TUFF
TUFFG

Azul Simples
Preto Simples
Verde Simples

Cobertura de Tabuleiro Mundo Ativo

Uma cobertura útil e resistente para o seu Tabuleiro do Mundo
Ativo. Feita de plástico. Diâmetro 98 cm.

EY01034
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Simples

MUNDO ATIVO

Suporte Ajustável do Mundo Ativo

Ajude as crianças a acederem sozinhas a este suporte com altura
ajustável, concebido para se ajustar ao tabuleiro do Mundo Ativo.
O suporte é ajustável a 4 alturas diferentes: 20 cm, 30 cm, 40 cm
e 50 cm. Ideal para usar no interior e no exterior. Fácil de montar
ou desmontar. Não inclui os Tapetes do Mundo Ativo (podem ser
adquiridos separadamente). Economize comprando um conjunto
de 3 unidades (todas da mesma cor)! L 87 x C 87 cm. Feitas de
metal. Pode ficar no exterior. Automontagem.

FU10938
FU00202
FU11385

Creme Simples
Azul Simples
Verde Simples

Tabuleiro Espelhado do Mundo Ativo

Transforme o seu Tabuleiro do Mundo Ativo com uma superfície
espelhada ou cintilante. Decore-o com artigos do mundo dos
mais pequenos, tais como joias, materiais naturais, coleções de
matemática e muito mais. Superfície de limpeza fácil. Tapete de
Relva Artificial e Suporte para o Tabuleiro não incluídos. 86cm.

FU00856
EY06071
EY06072

Unidade Cinza
Unidade Ouro
Unidade Azul
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TAPETES PARA TABULEIRO DO MUNDO ATIVO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Tapete de Relva Artificial

4. Tapete Costa Marinha

7. Tapete Submarino

2. Tapete Super-herói

5. Tapete Cenário Citadino

8. Tapete Parque Safari

3. Tapete Ilha do Tesouro

6. Tapete Transportes

9. Tapete Alfabeto

FU06924
EY06097
EY06098
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AW13
AW10

EY00257

AW4

EY01145
EY01241

TAPETES PARA TABULEIRO DO MUNDO ATIVO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Tapete Números

4. Tapete Dinossauro

7. Tapete Estaleiro de Construção

2. Tapete Mundo Encantado

5. Tapete Conto de Fadas

8. Tapete Quinta

EY01242
EY06814

3. Tapete Selva
AW5

AW8
AW6

6. Tapete Lunar
AW9

AW3
AW2

9. Tapete Bosque
AW12

www.arealeditores.pt
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Sala de Aula ao
Ar Livre

Conteúdos
Arte ao Ar Livre

74-77

Brincar com Água

78-81

Brincadeira para se Sujar

82-84

Jardinagem

72
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Realize criações
artísticas numa grande
tela no exterior com
estas rodas que giram

A partir da página 77

Faça misturas maravilhosas
com estas garrafas de
poções gigantes

A partir da página 84

IDEAL PARA EXPLORAR GRAFISMOS
E REALIZAR BRINCADEIRAS SUJASy

Consulte a página 76

www.arealeditores.pt
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ARTE AO AR LIVRE

Quadros para Escrever ao Ar Livre

Transforme vedações do recreio enfadonhas
e desinteressantes em áreas estimulantes de
realização de grafismos no exterior, usando estas
formas que se apagam para reescrever. Basta
prendê-las à vedação usando as abraçadeiras
fornecidas. Três conjuntos disponíveis, cada um
com cinco designs divertidos. L 74 x C 74 cm.

AR01502
AR01501
AR01500

Bichinhos
Espaço Exterior
Recife

Árvores Quadros de Giz

Deliciosos quadros em forma de árvore contornados
por maçãs vermelhas e redondas para cativar as
crianças e despertar a sua curiosidade. Ideais para
sinais de interior e exterior! No exterior basta prendêlas à vedação usando os orifícios pré-perfurados e as
abraçadeiras (fornecidas). A 100 x 80 cm. Embalagem
de 3. Em plástico. Adequado para ficar no exterior.

AR01682

74
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ARTE AO AR LIVRE

Embalagem De

5

Margaridas para Escrever ao Ar Livre

Brilhantes, atraentes e resistentes ao tempo, estas margaridas com quadro preto vão transformar as
vedações enfadonhas do recreio numa área estimulante e divertida. Prenda-as às vedações pelos
orifícios pré-perfurados usando abraçadeiras fornecidas ou monte-as nas paredes do recreio. Fácil de
limpar. A 100 x L 80 cm. Embalagem de 5. Em plástico. Adequado para ficar no exterior.

AR00805

Embalagem De

3

Girassóis Magnéticos de
Exterior para Grafismo da TTS

Magnéticos e apropriados para escrita com
giz, estes alegres girassóis oferecem vastas
possibilidades de utilização em brincadeiras
criativas no exterior. Em plástico impermeável
de limpeza fácil com um pano, o centro
magnético permite criar grafismos criativos
e fazer brincadeiras magnéticas em 3D.
Conjunto de 3. A 90 x L 76 cm.

AR10402
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ARTE AO AR LIVRE

Árvores de Espelho para Fazer
Grafismos

Emocionantes telas espelhadas de forma orgânica
para investigar os reflexos e explorar a realização
de grafismos. Coloque-as numa sala ou numa
área exterior para aumentar a sensação de luz
e espaço. Por que não colocá-las a um nível
baixo para que os mais novos se possam ver a
eles próprios, aos amigos e utilizá-las para fazer
grafismos? A 800 x L 3 x C 600 mm. Embalagem
de 3.

Embalagem De

3

AR02101

l de Ativ
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Embalagem De

Embalagem De

3

Folhas Espelhadas para Grafismo

Traga as formas da natureza para os espaços de aprendizagem e explore a criação
de grafismos tanto no interior como na sala de aula ao ar livre. Divirta-se a fazer
grafismos gigantes nestas telas refletoras, que se limpam com um pano. Em três
formas diferentes. Adequado a partir dos 24 meses. Pode ser deixado no exterior.
Feito em acrílico e espelho. Conjunto de 3. L 560 x C 750 X P 3 mm.

AR10405
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Espelho em Forma de Margaridas para Grafismo

Telas espelhadas com uma bonita forma de margarida, em 3 tamanhos diferentes,
para investigar a criação de grafismos, a luz e os reflexos. Traga o deslumbramento
e a admiração para a sala de aula, dentro de portas e ao ar livre, utilizando as
nossas formas refletoras num espelho de segurança em acrílico. Adequado para
ficar no exterior. Em acrílico e espelho. Forma de margarida. Embalagem de 3.

AR10279

ARTE AO AR LIVRE

Rolos de Pintura de Rodas
para Exterior
Um conjunto de rolos para pintar
feitios de rodas, para girar na tinta ou
nas poças. Cada rolo de pintura tem
um padrão diferente para criar vários
designs no recreio ou no papel. As
crianças vão adorar deslizar e rodar
com este recurso artístico gigante.
Apropriado para idades de 3 anos e
superiores. Embalagem de 4.

Embalagem De

4

EY01230

Ferramentas de Exterior
Arte em Grande Escala

Utilize estas ferramentas inovadoras
para rodopiar, carimbar, raspar
e girar de forma a criar padrões,
texturas e grafismos em grande
escala. Conjunto de quatro
ferramentas com uma série de
designs de “raspador”, ideais para
usar em tinta pronta a usar, água
(poças) e areia! L 22 x C 55 cm.
Embalagem de 4. Em plástico.

AR00797
AR00798

Pintar Texturas
Raspar Padrões

Pintar
Texturas
Embalagem De

4

Raspar
Padrões
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BRINCAR COM ÁGUA

Cascata de Tigelas com Água
A 60 x L 28 x C 100 cm. Feitos de metal
revestido a pó. Pode ficar no exterior.
Automontagem. Adequado desde o
nascimento.

EY10049

Cascata Criativa

Concebido especificamente para o currículo de exterior, este conjunto oferece
possibilidades de aprendizagem infinitas. Apropriado para idades de 3 anos e
superiores. Feitos de plástico. Embalagem de 13.

FWCASD

Embalagem De

13
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BRINCAR COM ÁGUA

Canais Aquáticos em Madeira Natural

Canais de madeira natural, ideais para brincar com água ou para realizar
experiências com forças. Diâmetro: 9 cm. C 95 cm. Embalagem de 8. Em
madeira. Não pode ficar no exterior. Adequado para 3 anos ou mais.

EY04952

Embalagem De

8

Embalagem De

4

Suportes de Canalização de Água

Um conjunto de quatro suportes metálicos firmes. A 1
m. Embalagem de 4. Adequado a partir dos 3 anos.

FWCFRAME

Canalização de ÁGUA
Mini Suportes de Canal de Água

Suportes robustos de metal, excelentes para
deixar as crianças conceberem o seu próprio
sistema de canais. A 45 cm. Embalagem
de 4. Adequado para idades iguais ou
superiores a 3 anos.

EY01150

Embalagem De

4

Embalagem De

6

Calhas Plásticas

Um recurso de enorme valor para juntar às suas
brincadeiras com água. 112 mm. A 58 mm x C 1 m.
Conjunto de 6.

FWCASD-GUTTER
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BRINCAR COM ÁGUA

Tubos de Descoberta de Água

Coloque os tubos nas barras e despeje água nos mesmos. Observe a água a
jorrar em todas as direções. Apropriado para idades de 10 meses e superiores.
Automontagem. Preparado para ser deixado no exterior. Feitos de plástico.

EY10019

Unidade de Canalização de Água

Móvel de Canalização de Água com Parede Dupla Face

EY10062

FU10021

Crie caminhos de água e canais com este suporte de montagem livre, com
estrutura em metal. A 80 x L 70,6 x C 70,6 cm. Feitos de metal revestido a pó.
Pode ficar no exterior. Automontagem. Adequado para 3 anos ou mais.

80
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Parede com canais de água dos dois lados, com acessórios. A 120 x L 80 x C
180 cm. Pode ficar no exterior. Fornecido totalmente montado. Adequado para 3
anos ou mais.

BRINCAR COM ÁGUA
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Conjunto Mundo da Água
Conjunto de Acessórios do Mundo da Água

D

EY04203
EY06242

l de Ativ
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ida

Estes canais de água multiusos permitem que as crianças decidam
livremente qual a configuração final que lhe querem dar. Apropriado para
idades a partir dos 3 anos. Feitos de plástico.

Manua

Conjunto de Canais do Mundo da Água

Canais Aquáticos

Conjunto de Acessórios
www.arealeditores.pt
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BRINCADEIRA PARA SE SUJAR

Embalagem De

3

Utensílios de Metal para o Exterior
A 105 cm.

EY07879

BRINCADEIRA NO EXTERIOR
Embalagem De

4

INDICADO
DESDE O
NASCIMENTO

Embalagem De

3

Colher Gigante em Madeira
L 17 x C 84 cm.

EY07214
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Conjunto de Recipientes Sortidos em Madeira
Indicado a partir dos 10 meses. Não deve ser deixado no
exterior. Conjunto de 4.

EY07335

BRINCADEIRA PARA SE SUJAR

Embalagem De

4

Colheres Metálicas Variadas

Apropriado para idades de 10 meses e superiores. Feito de metal. Embalagem de 4.

EY06744

Embalagem De

4

Bules Gigantes

A 27 x L 26 x C 40 cm. Embalagem de 4. Em plástico. Adequado para crianças a
partir dos 10 meses.

EY07165

Embalagem De

3

Conjunto de Pilão e Almofariz

Apropriado para idades de 10 meses e superiores. Embalagem de 3.

EY07170
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BRINCADEIRA PARA SE SUJAR

Garrafas de Medição Matemática

Um conjunto de garrafas vibrantes e transparentes
numa gama de formatos e tamanhos peculiares.
Adequado para o ensino pré-escolar. Pode ficar no
exterior. Em plástico.

Embalagem De

4

EY10020
EY10343

Tamanho Real
Mini Garrafas

Embalagem De

3

Embalagem De

6

Garrafas de Poção

Apropriado para crianças a partir dos 10 meses. Em plástico. Embalagem de 6.
Diâmetro 9 cm.

EY06701
EY07120

84

Coloridas
Transparentes
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Garrafas de Poção Gigantes

Diâmetro: 16 cm. A 31 cm. Embalagem de 3. Em plástico. Adequado para
crianças a partir dos 10 meses.

EY07350

JARDINAGEM

Embalagem De

7

Miniconjunto de Jardineiro

Embalagem De

40

Um agradável miniconjunto de jardinagem que inclui um saco em tecido
para armazenamento. Indicado entre os 3 e os 11 anos. Conjunto de 7.

EC00060

Kit de Jardinagem Pronto a Usar

Um fantástico conjunto independente ideal para os jardineiros mais novos
utilizarem na escola.

EC00219

Embalagem De

40

Embalagem De

3

Tabuleiro com 40 Vasos para Plantar

Ideal para envasar plantas jovens, são especialmente ideais para plantar
sementes grandes.

EC00515

Conjunto de Sementes e Crescimento de Plantas

Minivisualizador de Insectos

Excelente para lhe permitir criar e ver crescer as suas próprias sementes,
plantas e estacas. Indicado entre os 5 e os 11 anos. Feito em plástico.
Conjunto de 3.

EC00516

Observe facilmente os insetos e outros bichos mais pequenos, com a ajuda
deste visualizador com tampa que aumenta 2 vezes.

TMAGIEW

www.arealeditores.pt
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Informática &
T IC

Conteúdos
Programação

90-117

Falar e Ouvir

118-124

86
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Leve o Rugged Robot
numa aventura científica
com o novo Registador
de Dados Rugged Robot

Consulte a página 105

Apoie as crianças na fala e na
compreensão auditiva com
os nossos novos Cartões
Iluminados Tempo de Falar

Consulte a página 120

Monitorize o crescimento
das suas plantas com o
nosso Jardim Inteligente
Hidropónico

Consulte a página 135
www.arealeditores.pt
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KITT, O COMPANHEIRO DE APRENDIZAGEM

O FUTURO DA APRENDIZAGEM
ESTÁ AQUI

Diga “Olá” ao Kitt.
O Kitt é um robô transcurricular, um companheiro
que não se move e que inclui um microfone, uma
câmara e um altifalante incorporados. Concebido
para ajudar a eliminar as lacunas educativas, ao
apoiar uma abordagem escolar que permite um
ensino mais inclusivo, personalizado e combinado.

Prepara os alunos para uma
aprendizagem que dura toda a vida
e para a interação com a tecnologia

88
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Permite que os professores
ensinem por meio da diferenciação
e da avaliação formativa

O Kitt foi concebido para aventuras!
Apoia o ensino misto entre
casa e escola

KITT, O COMPANHEIRO DE APRENDIZAGEM

Kitt é um robô versátil, estático e que integra microfone, câmara e altifalante. Não necessita de
dispositivos adicionais ou de internet para funcionar, podendo por isso ser utilizado para apoiar a
aprendizagem em qualquer lugar. Kitt não foi concebido para ser utilizado como uma ferramenta de
TIC complexa, mas sim como um simples dispositivo que pode ser utilizado por qualquer criança no
1º ciclo e mais tarde, em todas as áreas curriculares e em casa.

Uma bonita gama de roupas
concebidas para vestir o Kitt!

NOVO Kitt, o Companheiro
de Aprendizagem
IT10363

Unidade

Kitt - Conjunto de Roupas

Uma bonita gama de roupas
especialmente concebidas para
vestir o Kitt! Adequadas à brincadeira
imaginativa, ao desenvolvimento da
consciência social ou à simples diversão
com o Kitt. Lavável à máquina a 30
graus, este conjunto de roupas é a
aquisição perfeita para a gama Kitt da
sua sala de aula. 1 Casaco, 1 Roupão,
1 Chapéu de abas largas, 1 Gorro e 1
Cachecol.

IT10369

Está devidamente estudada e compreendida a forma positiva como
as crianças respondem a “amigos” inanimados, como bonecos na sala
de aula. Muitos professores sabem de que forma eles conseguem
motivar até a criança mais relutante e fornecer um interesse e um
envolvimento extra. Kitt faz isto tudo com grande entusiasmo! As
características do Kitt incluem olhos que se movem, voz adorável,
resposta ao movimento e ao toque, emissão de luz com diferentes
cores, adormecer e acordar - todas elas permitem e contribuem para o
envolvimento das crianças. Elas querem ajudá-lo e satisfazê-lo!

www.arealeditores.pt
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BEE-BOT

*
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*
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*
*
*
*

Interação com outros Bee-Bot® e
Blue-Bot®
Gravação de áudio para
reproduzir a confirmar quando os
comandos são inseridos
Reprodução de áudio quando o
Bee-Bot® segue os comandos
Memória de até 200 passos
Disponíveis fantásticos recursos
transcurriculares
Ideal para programação em
etapas precoces
Ajuda a ensinar algoritmos
Recarregável

Bee-Bot®

O Bee-Bot® novo e melhorado é um ponto de
partida perfeito para o ensino do controlo, linguagem
direcional e programação.

IT10077
IT10079

90
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Simples
6 Unidades com oferta de Base de
Descanso Recarregável

BEE-BOT

1
2

1. Conjunto de Iniciação Bee-Bot

1 x Bee-Bot recarregável e cabo, 1 x Ilha do Tesouro, 1 x Tapete Rua
Movimentada, 2 x Grelha Transparente , 49 x Cartas de sequências,
10 x Conchas brancas com grampo..

EL00399

2. Base de Descanso 2 para Carregamento de
Bee-Bot® e Blue-Bot®

Uma base de descanso para carregamento de até seis Bee-Bots®
ou Blue-Bots recarregáveis.

IT10213

3. Saco Hive para Guardar o Bee-Bot / Blue-Bot

3

Guarde os Bee-Bots e Blue-Bots de forma compacta e segura,
neste saco específico para o efeito. Em tecido duradouro e com um
fecho extraforte, é a solução de arrumação perfeita para os seus
robôs de chão.

IT10294

www.arealeditores.pt
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BEE-BOT

Bee-Bot

Atividade

Foco Principal
• Conhecer o Bee-Bot.

O QUE pretendemos alcançar
• Fazer o Bee-Bot avançar.
• Utilizar o botão “Limpar” para eliminar o último comando.
• Começar a calcular distâncias.

Preparação
• Um Bee-Bot inicialmente, depois um por cada par ou pequeno grupo.

Idade
3-4
anos

stre os botões
sentarem em círculo e mo
• Peça às crianças para se
r (“Move
a uma vez o botão Avança
para avançar, ir e limpar. Prim
trar
ons
dem
a
par
o botão Ir (“Go”),
Forwards”) e, em seguida,
o.
ent
vim
mo
só
num
rer
pode percor
a distância que o Bee-Bot
s
seu
os
ite um sinal sonoro e que
Saliente que o Bee-Bot em
lique que
Exp
r.
ina
term
o
ent
vim
mo
olhos brilham assim que o
a última
ão “Limpar” para remover
é necessário premir o bot
e peça às
ulo
círc
no
te
fren
nça à sua
instrução. Escolha uma cria
-Bot de
ntos movimentos terá o Bee
crianças que adivinhem qua
o número
te
fren
a
ela. Prima a seta para
percorrer para chegar até
a “Ir”.
de vezes calculado e prim
?
cisa
pre
A estimativa foi
a ir até outra
a programar o Bee-Bot par
• Peça a outra criança par
pessoa no círculo.

Atividade Complementar

Peça às crianças
que pratiquem ao
s pares o envio do
Bee-Bot entre si.
Adicione a ideia de
deslocação para
trás e de quartos
de volta.
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BEE-BOT

Bee-Bot
Atividade

luindo
a de tapetes Bee-Bot, inc
• Está disponível uma gam
erão
pod
já
s
nça
cria
as
o, que
um tapete de ilha do tesour
uma
é
ete
fazer o seu próprio tap
ter visto, mas conceber e
o
sm
me
ao
s
a serem criativa
excelente oportunidade par
iver
dades importantes. Se est
aci
cap
m
tica
tempo que pra
r.
usa
a
nto
pro
ete
tap
s um
disponível, mostre às criança
15 x
de
foi dividido em quadrados
Observe como o mesmo
pode
t
-Bo
Bee
o
é a distância que
15 cm. Explique que essa
percorrer de uma só vez.
nças
nde e um lápis, peça às cria
• Utilizando uma régua gra
pode
ula
. A dimensão da quadríc
para medirem uma grelha
45 cm.
x
45
é
ima
a dimensão mín
variar, mas provavelmente
iam
efic
ben
s
nça
cria
as
il, por isso
(A medição precisa é difíc
)
com o apoio de um adulto.
, as
da ao tamanho necessário
oça
esb
é
lha
gre
a
o
and
• Qu
seu
no
rem
que
s
característica
crianças podem decidir que
o,
orid
col
vez
a
Um
os à obra!
mapa do tesouro e pôr mã
a quadrícula. É útil adicionar
r
nha
ese
red
rer
que
podem
s.
números ou letras e número
de
a
coordenadas sob a form
que
em
am
cid
De
t.
te com o Bee-Bo
• Em seguida, efetue o tes
zando
enterrado e anotem-no utili
á
est
o
our
quadrado o tes
-Bot
Bee
o
m
me
gra
pro
que
s
nça
coordenadas. Peça às cria
em
pod
,
correto. Em alternativa
para encontrar o quadrado
t
-Bo
Bee
o
r
ma
gra
r o local e pro
desenhar um X para marca
para o alcançar.

Foco Principal
• Crie um tapete com o mapa do tesouro Bee-Bot.
.

O que pretendemos alcançar
• As crianças devem trabalhar em conjunto para resolver um problema.
• Utilizar capacidades de medição e compreender coordenadas.
• Utilizar linguagem posicional e direcional.
.

Preparação

• 1 Bee-Bot por par ou pequeno grupo
• Papel ou cartão (pelo menos 45 x 45 cm)
• Réguas de metro
• Lápis
• Equipamento para Pintar

Idade
5-7
anos

Atividade Complementar

• Vista o Bee-Bo
t de pirata!
• Crie outros tapete
s de Bee-Bot que
se adequem a
qualquer tema ou
área curricular.

www.arealeditores.pt
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BLUE-BOT

*
*
*
*
*
*
*
*

1

1.

O novo e melhorado Blue-Bot® é um
ponto de partida perfeito para ensinar o
controlo, e pode controlá-lo sem fios com o
seu tablet ou computador.

IT10082

94

Simples

www.arealeditores.pt

Interação com outros Bee-Bot® e Blue-Bot®
Gravação de áudio para reproduzir a confirmar
quando os comandos são inseridos
Reprodução de áudio quando o Bee-Bot® segue
os comandos
Controlado por Bluetooth
Memória de até 200 passos
Disponíveis fantásticos recursos transcurriculares
Ajuda a ensinar algoritmos
Recarregável

2

2. Pacote de Turma BlueBot
6 x Blue-Bots®, 1 x Base de
Descanso Recarregável.

3

3. Pacote Tapete Blue-Bot

6 x Blue-Bots®, 1 x Base de
Descanso Recarregável, 1 x Tapete da
Quinta, 1 x Tapete Ilha do Tesouro, 1 x
Tapete Conto de Fadas.

EL00517

BLUE-BOT

1

Liga até 3 unidades juntas
25 TacTiles incluídos
Conectividade por Bluetooth
Liga-se por Bluetooth ao Blue-Bot
ou ao Rugged Robot

Uma forma única e extremamente divertida
de programar o Blue-Bot: coloque as suas
instruções no leitor de mosaicos, prima ir e
veja o Blue-Bot a concluir o programa!

isp

D

IT01118

oníve

Simples

2

2. Pacote de Extensão de
Mosaicos de Leitor TacTile de
Blue-Bot
Embalagem de 25.

EL00546

l de Ativ

des
ida

1. Leitor TacTile de Blue-Bot®

l

*
*
*
*

Depurar sequências e algoritmos
fisicamente

Manua

*

3

3. Pacote de Mosaicos Blue-Bot
TacTile Standard
Embalagem de 25.

IT01172

A app Blue’s Blocs é uma
aplicação complementar ao
Blue-Bot da TTS, que permite um
alargamento dos conhecimentos
e um aprofundamento do ensino
da Informática nos alunos dos
1º e 2º ciclos. Utilizando um
ambiente familiar baseado em
programação por blocos, os
alunos podem programar o seu
Blue-Bot utilizando funções como
a tomada de decisões, as funções
numéricas, as funções Booleanas
e a introdução de variáveis.
Com uma ligação contínua
ao Blue-Bot físico através de
Bluetooth, os alunos podem
trabalhar de forma cinestésica
com os seus Blue-Bots para
incorporarem os conceitos
computacionais.
www.arealeditores.pt
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BLUE-BOT

Blue-Bot

Atividade

Foco Principal
• Utilizar a função de gravação do Bee-Bot ou Blue-Bot.

O que pretendemos alcançar
• Familiarizar-se com a função de gravação dos Bee-Bots e Blue-Bots.
• Programar um Bot e resolver um problema.
• Descodificar uma “palavra mistério”.

Preparação

que as
têm uma “palavra mistério”
Explique que os Blue-Bots
itar”
“vis
a
par
-los
má
Devem progra
crianças devem descobrir.
cada
de
a
oxim
apr
se
Bot
o
dida que
cada Bot no tapete. À me
im
ass
e,
Devem anotar cada letra
um, este “dirá” uma letra.
s podem
idir qual é a palavra. Os Bot
dec
que tiverem as quatro,
ter de
o
erã
pod
s
nça
reta ou as cria
ser visitados na ordem cor
decifrar um anagrama.

• Efetue a pré-gravação do nome de uma letra em vários Bots para criar uma palavra;
poderá ser uma palavra “difícil”, que não é possível descodificar. Por exemplo, precisaria
de 4 Bots para a palavra “DIGO”, gravando uma das letras de “D”, “I”, “G” e “O” em cada.
• Se tiver um tapete de Bee-Bot, coloque cada um dos Bots com a gravação em 4
quadrados diferentes, distantes entre si.

Idade
5-7
anos

Atividade Complementar

Grave palavras ind
ividuais, para que
as crianças
descubram uma
expressão ou frase
.
Também pode
pedir às crianças
para fazerem a su
a
pr
ópria gravação
para os outros de
scobrirem.
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BLUE-BOT

Blue-Bot

Foco Principal

Atividade

gunte
irão utilizar o Blue-Bot. Per
• Explique às crianças que
por
re se conhecem robôs,
e fale com as crianças sob
exemplo, em casa.
re
passo a passo que irão cria
• Explique que as instruções
o
do
izan
Util
.
mo
orit
alg
m
chama
enviar para o Blue-Bot se
.
ma
gra
criança que crie um pro
Leitor TacTile, peça a uma
da
ina
erm
det
do no tapete em
O Blue-Bot deve ser coloca
e ser marcada.
dev
o
içã
pos
posição e essa
tentar
em analisar os mosaicos e
• Uma criança ou duas dev
útil
á
e-Bot. Inicialmente, ser
decifrar para onde irá o Blu
o tapete para saber para
e
os
apontar para os mosaic
,
r o Blue-Bot. Gradualmente
onde cada instrução irá leva
dos
cria
ser
em
dev
e
os
mosaic
devem ser utilizados mais
.
xos
ple
com
is
ma
s
ma
gra
pro

Atividade Complementar

É possível mostra
r às crianças exem
plos de sequência
mosaicos que nã
s de
o funcionam, isto
é,
que não completa
as tarefas definida
m
s. Pode-se pedir
às crianças para
criarem e depurare
m a sequência (e
ncontrar e corrigir
erros na sequência
os
), para que esta fu
ncione.

• Criar e depurar algoritmos e programas para resolver tarefas ou problemas
específicos.
.

O que pretendemos alcançar
• Criar algoritmos e programas para resolver problemas simples.
• Fazer previsões e descrever os efeitos ao criar programas e controlar
dispositivos.
• Identificar e corrigir os erros das instruções (depuração).
• Utilizar abordagens e capacidades de raciocínio computacional para ajudar
a resolver problemas.
.

Preparação
•
•

Prepare um tapete adequado para as crianças ou crie um percurso simples
adequado para o Blue-Bot fazer. Poderá utilizar um tapete com uma linha de
números, um tapete de moedas ou com formas.
Ligue o Leitor TacTile de Blue-Bot ao robô Blue-Bot. Durante este processo,
a “Luz de Estado” pisca a azul e, depois de emparelhado, deixa de piscar.

Idade
7-9
anos
www.arealeditores.pt
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ACESSÓRIOS DE BEE-BOT E BLUE-BOT
1

2

3

4

Tapetes

1. Mapa Mundo Bee-Bot

Viaje pelo mundo e parta à descoberta com Bee-Bot e o mapa mundo Bee-Bot!

GE00769
GE00466

145 x 80 cm
210 x 120 cm

2. Mapa da Europa Bee-Bot®

Este mapa destaca as localizações físicas dos países, capitais, mares e oceanos
de uma forma envolvente e apelativa. Feito em vinil.

GE00563

210 x 120 cm

3. Tapete Formas 3D

Um recurso emocionante para usar com Bee-Bot e Blue-Bot para ajudar as
crianças a familiarizarem-se com formas 3D. L 75 x C 75 cm.

IT01075

4. Tapete Formas, Cores e Tamanhos

Um recurso fantástico para combinar matemática com TIC usando Bee-Bot.
1 ano de garantia.

98

IT00854
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ACESSÓRIOS DE BEE-BOT E BLUE-BOT
1

2

3

1. Tapete do Alfabeto Bee-Bot® e BlueBot

4

Uma excelente forma de adquirir competências de literacia
e TIC a brincar. 1 ano de garantia.

IT00853

2. Tapete de Bolso Bee-Bot®

Personalize o seu tapete inserindo as suas próprias
imagens e desenhos.

IT10125
IT10126
IT10127

4x6
5x5
8x8

3. Tapete de Rua Movimentada Bee-Bot®
Este tapete proporciona uma variedade de atividades que
vão ao encontro de diversos objetivos de aprendizagem.

IT10131

4. Tapete Linha Numérica

5

Um percurso numérico para caminhar, em vinil durável,
com os números de 1 a 20 e ilustrações divertidas para
representar a quantidade. Ideal para usar com robôs de
chão Bee-Bot® e Blue-Bot®.

FWALKN

5. Tapete de GrelhaTransparente
Bee-Bot®

Esta grelha 4 x 4 translúcida pode ser usada para ajudar
nas rotas de programação para Bee-Bot. 1 ano de
garantia.

ITSGRID

www.arealeditores.pt
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ACESSÓRIOS DE BEE-BOT E BLUE-BOT
1

2

1. Tapete Ilha do Tesouro Bee-Bot

3

ITSMAT1

2. Tapete Costa Marítima Bee-Bot
GBBSM

3. Tapete da Quinta Bee-Bot
IBFARM

4. Tapete de Contos de Fadas Bee-Bot®
IT10121

4
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ACESSÓRIOS DE BEE-BOT E BLUE-BOT
1

2

3

4

Percorra com o seu robô diferentes ambientes e
cenários e descubra a multiplicidade de atividades
que se enquadram numa enorme variedade de
oportunidades de ensino
1. Tapete do Campo Bee-Bot®
IT10144

2. Tapete das Pessoas Que Nos Ajudam Bee-Bot®
IT10145

Tapetes

3. Tapete Beira-mar Bee-Bot®
IT10148

4. Tapete dos Transportes e da Indústria Bee-Bot®
IT10152

www.arealeditores.pt

101

ACESSÓRIOS DE BEE-BOT E BLUE-BOT

2

1

4
3

1. Tapete do Mercado Bee-Bot®
IT10154

2. Tapete de Moeda Euro
IT01175

3. Sensor Robô
IT10101

Simples

4. Frentes do Sensor de Robô
IT10132

Conteúdos
Médicos
Talhantes
Mecânicos
Escola
Esquadra da polícia
Padaria
Florista
Peixaria
Banca de queijos
Carrinha de gelados

102
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ACESSÓRIOS DE BEE-BOT E BLUE-BOT

Embalagem De

6

2
1
Embalagem De

6

3

Embalagem De

18

4
Embalagem De

25

1. Propulsor Bee-Bot®

Empurre objetos de um destino a outro com este conjunto de Propulsores Bee-Bot®/Blue-Bot® de encaixar.

IT10112

6 unidades

2. Porta-canetas Bee-Bot®

Agora o Bee-Bot® consegue desenhar! Basta clicar na
concha, colocar uma caneta no porta-canetas, e já está.

IT10114

6 unidades

3. Percurso de Obstáculos Bee-Bot®

Desafie os alunos a programar o Bee-Bot® através do
percurso de obstáculos.

IT10113

4. Estrada Modular Bee-Bot®

Utilize esta estrada modular para criar infinitas possibilidades de trajetos para o Bee-Bot® ou o Blue-Bot®.

IT10150

5. Túneis Bee-Bot®

Use estes túneis para adicionar um desafio a 3D às suas
aulas com o Bee-Bot®.

5

Embalagem De

3

IT10116

www.arealeditores.pt
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RUGGED ROBOT

*

Aplicação de programação grátis disponível para iOS e Android
Compatível com o Leitor Tátil
Bateria recarregável, fornecido com um cabo de carregamento
3 configurações de velocidade para percorrer os terrenos mais
desafiadores

Rugged Robot

O nosso primeiro robô programável projetado para utilização ao
ar livre! Com funcionalidade Bluetooth e projetado para desafios
robustos, o Rugged Robot pode ser controlado através do
tablet ou do Leitor TacTile da TTS. Não pode ser deixado no
exterior.

IT10000

Simples

Dispositivo integrado para evitar obstáculos, que pode ser ligado e
desligado
Uma memória impressionante de até 256 passos
Manual de atividades vendido separadamente

l de Ativ

D
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*
*

Concebido para utilização no interior e no exterior

oníve

l

*
*
*
*
*

RUGGED ROBOT

NOVO Registador de Dados Rugged Robot

Acrescente capacidades de registo de dados ao seu Rugged
Robot com este registador simples e fácil de usar. Registe a luz, o
som e a temperatura e exporte os dados para o seu computador
como um teclado USP. Compatível com PC, Mac e Chromebook.
Com sete blocos de memória diferentes, os dados podem ser
captados a cada 1, 10, 30 ou 60 segundos. Encaixa facilmente
no Rugged Robot programável.

IT10342

N OVO

Unidade

Registador de Dados Rugged Robot

*
*
*

Exporte dados para o PC, Chromebook ou
Mac de forma simples
Boa adaptação aos encaixes do Rugged
Robot
Ilumina-se quando regista dados

www.arealeditores.pt

105

RUGGED ROBOT

Leitor
TacTile

Atividade

Foco Principal
• Programe o Rugged Robot utilizando o Leitor TacTile

O que pretendemos alcançar
• Utilizar Bluetooth e o Leitor TacTile para programar o Rugged Robot.
• Utilizar capacidades de resolução de problemas.

Preparação
• Rugged Robot.
• Um Leitor TacTile.

Idade
5-7
anos

izando
habituarem a programar util
Assim que as crianças se
em
te
sis
a etapa seguinte con
um robô como o Bee-Bot,
mitir a
pode ser utilizado para per
oth
compreender que o Blueto
rer
que
á
der
(Po
próprio dispositivo.
programação separada do
para
a
izad
util
fios
um tecnologia sem
explicar que o Bluetooth é
s reduzidas).
trocar dados em distância
mesmos
, explique de que forma os
Utilizando o Rugged Robot
de
vés
atra
ados remotamente
comandos podem ser ativ
ão
porciona uma demonstraç
pro
Bluetooth. O leitor TacTile
ô em
rob
prio
pró
o os comandos do
“física” provisória, assumind
r
lho
me
a
um
s
porciona às criança
blocos separados. Isto pro
a
e
ant
dur
te
uin
sarem à etapa seg
compreensão antes de pas
ou
let
tab
r,
ado
put
utilizando um com
jornada de programação –
telefone.
saicos.
am experiências com os mo
Permita que as crianças faç
isso a
por
,
ado
sempre que for ativ
Cada comando acende-se
rem
ive
est
s
nça
Assim que as cria
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á
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Atividade Complementar
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Aumente a aprend
izagem das criança
s utilizando curvas
de 45 graus, bem
como a repetição
de
mosaicos de
funções. (A unida
de de Extensão do
leitor TacTile).

RUGGED ROBOT

Leitor TacTile de Blue-Bot®

Uma forma única e extremamente divertida
de programar o Blue-Bot: coloque as suas
instruções no leitor de mosaicos, prima ir e
veja o Blue-Bot a concluir o programa!

IT01118

Simples

Tapete da Ilha do Tesouro
Rugged Robot

Tapete de Recife de Corais
Rugged Robot

IT10242

IT10240

Leve o Rugged Robot numa aventura com
o nosso novo Tapete da Ilha do Tesouro.

Leve o Rugged Robot a dar um mergulho no
recife de corais com este tapete de 120 x 120 cm.

www.arealeditores.pt
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PRO-BOT
1

2

3

4

1. Software Probotix

3. Tapete de Rali Pro-Bot®

EL00477
EL00478

ITS1RALL

Permite que as crianças assumam o controlo completo da sua programação com
este software de programação no ecrã. 1 ano de garantia.
Licença Simples
Licença de Escola

2. Suporte de Câmara de Robô

Suporte de câmara universal feito em plástico durável, com um orifício de rosca
em metal .

IT10004

108
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Experimente as emoções e os desafios de um rali com este tapete emocionante.
1 ano de garantia.

4. Tapete do Parque de Diversões Pro-Bot®

Pro-Bot® Experimente as emoções e os desafios de um parque temático com
este tapete emocionante. 1 ano de garantia.

ITSAMPK

PRO-BOT

l de Ativ

oníve

l

D

isp

des
ida

Manua

1

1. Pro-Bot®

Explore técnicas avançadas de controlo e utilize o ecrã
para programar o dispositivo!

EL00535

Simples

2. Coleção de Turma Pro-Bot

O pacote perfeito para quem utiliza Pro-Bot com toda a turma.

EUR-IT01143

Ficha Europeia

2

Conteúdo do Produto:
6 Pro-Bots
6 Cabos USB
3 Tapetes de atividade
(Tapete Ralli, Tapete
Parque de Diversões e
Tapete Mapa do Reino
Unido)
1 Grelha Transparente
1 Cabo USB
Licença do site Probotix

www.arealeditores.pt
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PRO-BOT

Pro-Bot

Foco Principal
• Conhecer as características básicas do Pro-Bot e, depois, adicionar
comandos e parâmetros.

O que pretendemos alcançar
• Compreender o que são algoritmos; como são implementados sob a forma
de programas em dispositivos digitais; e que os programas são executados
seguindo instruções precisas e inequívocas.
• Criar e depurar programas simples.

Preparação
• Se as crianças já os tiverem utilizado, recapitule os Bee-Bots e compare os
aspetos dos dois dispositivos. O que é semelhante/diferente? Dê tempo para
as crianças utilizarem os botões básicos para moverem e virarem o Pro-Bot.

Idade
7-9
anos
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Atividade

aos comandos.
irão adicionar parâmetros
Explique que as crianças
virar à direita e
em avançar, retroceder e
Os comandos consistem
e ir ou virar.
ond
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t
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número de
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s
, os parâmetro
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m
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Pro
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Que parâmetros temos de
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se
qua
lá
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Que comandos permitem
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O que acontece se existir

Atividade Complement

ar

Utilize um dos tape
tes criados especia
lmente para guiar
o Pro-Bot até difer
entes destinos, co
mo o tapete do
parque temático.
Em alternativa, cr
ie os seus próprio
tapetes relacionad
s
os com um tema
adequado.

PRO-BOT

Atividade

rela com 6 pontas.
Em conjunto, criar uma est
a ponta de feltro padrão no
Em primeiro lugar, insira um
tido
, rode as alavancas no sen
suporte da caneta e, depois
o
ssã
pre
ira
lige
a
um
ndo
dos ponteiros do relógio faze
.
sobre a superfície de escrita :
cia
uên
seq
te
uin
seg
a
za
odu
Intr
Rpt 6
[Fd 10
Rt 120
Fd 10
Lt 60]
tas.
rem uma estrela com 5 pon
Desafie as crianças a cria

Foco Principal

Atividade Complementar

Tente desenhar uma flor complex
a, da seguinte forma:
Main
Rpt 12
[Proc 1
Lt 30]
Rpt 24[
Proc 2
Lt 15]
Proc 1
Rpt 30
[Fd 1
Lt 3]
Lt
Rpt 30{
Fd 1
Lt 3]
Lt
Proc 2
Rpt 15{
Fd 1
Lt 6]
Lt
Rpt 15[
Fd
Lt 6]
Lt

• Investigar o desenho de padrões complexos utilizando o Pro-Bot.

O que pretendemos alcançar
• Conceber, criar e depurar programas que conseguem alcançar objetivos
específicos, incluindo controlar ou simular sistemas físicos; resolver
problemas decompondo-os em partes mais pequenas.
• Utilizar sequências, seleções e repetições nos programas; trabalhar com
variáveis e diferentes formas de inputs e outputs.

Preparação
•
•

Recorde as crianças acerca da função Repetir para tornar a programação
mais eficiente e explique a sua utilização para desenhar formas simples.
Forneça às crianças um Pro-Bot por par, assim como canetas e papel.

Idade
9-11
anos
www.arealeditores.pt
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INO-BOT

InO-Bot
Idade
7-9
anos

Atividade
• O InO-Bot tem um mecanismo de
transporte de caneta com elevação e
descida. Esta característica é muito útil
para ver por onde passou o InO-Bot.
Desenhar formas é uma boa atividade
para desenvolver as competências de
programação utilizando a repetição
e também os conhecimentos de

matemática.
• O primeiro desafio é fazer com que o
InO-Bot se mova numa forma quadrada.
Notas:
O bloco “Movimento Completo” está
l do
disponível aquando do lançamento inicia
que
te
garan
bloco
O
ot.
Scratch for InO-B
o
o comando seguinte não é enviado para
ter
ior
anter
ndo
coma
o
de
InO-Bot antes
o InO-Bot
sido concluído. Não se esqueça de que
PC.
pelo
real
o
temp
é controlado em
podem provocar pequenos erros.
O InO-Bot tem rodas grandes e estas
tas, poderá ser necessário aumentar
corre
te
amen
matic
mate
Embora não sejam
. A precisão do movimento
graus
dois
ou reduzir as viragens em um ou
tipo
pelo
da
afeta
ser
rá
também pode
de superfície sobre a qual o InO-Bot
se move. O programa de exemplo
(apresentado acima) funciona, mas
não é muito eficiente. A utilização
da repetição pode ajudar a reduzir o
número de instruções necessárias.
“Em frente 10 cm, depois virar à direita
a 90 graus” é repetido quatro vezes.
ria ficar.
O exemplo (à direita) mostra como pode
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Foco Principal
• Fazer com que o InO-Bot se mova num formato quadrado
.

O que pretendemos alcançar
• Fazer com que o InO-Bot se mova num formato quadrado
• Desenhar formas para desenvolver as competências de programação utilizando
a repetição e os conhecimentos de matemática

Atividade Complementar

Agora, utilize o suporte par
a caneta do InO-Bot para
ver a forma
desenhada. Que outros polí
gonos regulares conseguem
as crianças criar?
• Tente desenhar um triân
gulo equilátero. É um gran
de desafio e pode
criar discussões úteis sob
re ângulos internos e exte
rnos.
• Também poderá querer
falar sobre a
relação entre o número de
lados e os
ângulos; por exemplo,
Um quadrado - 4 lados com
ângulo externo 90°
Um pentágono - 5 lados com
ângulo externo 72°
Um octógono - 8 lados com âng
ulo externo 45°

Sugestão: Para cada um dos acima,
multiplique o número de lados pelo ângulo.

INO-BOT

l de Ativ

*
*
*
*
*

Controlado por Scratch 2.0 editor oﬄine
Compatível com tablets e PCs
Equipado com uma gama de inputs e outputs
para programar
Revestimento transparente para identificar
componentes
Recarregável

InO-Bot

Programe e controle o nosso mais
avançado robô de chão, tudo através
da popular linguagem de programação
Scratch ou de uma aplicação em iOS.

EL00483

oníve

l

D
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Manua

InO-Bot

Simples

Base de Descanso InO-Bot
Carregue até 6 InO-Bots ao mesmo
tempo com a Base de Descanso
InO-Bot.

IT01217

www.arealeditores.pt
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PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO

Tapete Físico de Pré-codificação e
Conjunto de Cartões
Incentiva as crianças a explorar a programação
antecipada e a linguagem direcional com estes
tapetes de codificação física. Apropriado para
crianças a partir dos 3 anos de idade.

EY10660

*
*
*

Usar em linha ou
grelha, ou como
labirinto
Siga os cartões de
direção até ao seu
destino
Inclui barreiras para
navegar à sua volta

Conteúdos

O conjunto inclui 25 x mosaicos
vermelhos, 25 x cartões
de avançar, 25 x cartões
de retroceder, 15 x virar à
esquerda, 15 x virar à direita,
10 x barreiras, 1 x GO (ir),
e cartões com ideias para
atividades

Embalagem De

4

Primeira

Gatos Inteligentes

Um conjunto de quatro gatos encantadores com
controlo à distância que miam quando acariciados
e são controlados com uma unidade de um único
botão. Apropriado a partir dos 10 meses de idade.
Conjunto de 4.

EY06338
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PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO

Easi-Cars V2

Uma nova e melhorada versão dos nossos
fantásticos Easi-Cars, para incentivar os alunos
a experimentar e explorar, com a tecnologia de
controlo. Indicado a partir dos 3 anos. Feito em ABS.
Conjunto de 4.

EY11110

Embalagem De

4

Programação

Rugged Racers 2

Os Rugged Racers estão mais resistentes do que nunca!
Indicado a partir dos 3 anos. Não deve ser deixado no exterior.
Conjunto de 4.

IT10021

Embalagem De

l de Ativ
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PROGRAMAÇÃO

*
*
*
*
*

Botões de quatro sentidos e um botão
para avançar
Controlo de viragem
Sensor de inclinação de quatro modos
Fio e cabo USB arrumados
Liga-se ao Scratch 2.0 através do nosso
Scratch Launcher

Scratch Controller

Um dispositivo de entrada simples que pode
alargar a sua utilização de Scratch, a um
preço acessível. O nosso Scratch Controller é
um dispositivo de entrada que concebemos
especialmente com a popular linguagem de
programação Scratch. O Controller proporciona
uma forma fácil de ampliar a utilização de Scratch.

EL00530
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Simples

PROGRAMAÇÃO

Rainbow Scratch Matrix

A TTS concebeu o Scratch Rainbow Matrix a
pensar no mundo real, permitindo estabelecer
ligações entre o mundo digital e físico através
dos seus 64 RGBs individuais. Estes 64 RGBs
são controlados por Scratch e podem ser
ligados para mostrar qualquer cor, com qualquer
intensidade.

EL00531

Simples

www.arealeditores.pt
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FALAR E OUVIR

1

2

1. Parede Interativa Regravável 2

Uma parede interativa resistente ao clima que pode
ser usada no interior e no exterior. Apropriado a partir
dos 3 anos.

IT10003

3

Simples

2. Molas Falantes

Molas fortes e de fácil aderência com uma função de
registo de 30 segundos. C 10 cm. Adequado para 3
anos ou mais.

EY03326

Emb. de 6

3. Pontos Grandes de Exterior

Um conjunto de unidades graváveis, excelentes para
falar e ouvir, sendo ideais para usar em todas as
condições atmosféricas por todas as idades. Diâmetro:
15 cm. P 5,5 cm. Embalagem de 6. Adequado para
idades iguais ou superiores a 3 anos.

EY04773
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FALAR E OUVIR

**Liga-se facilmente a
qualquer dispositivo
até 10 metros de
distância

** Som com clareza
cristalina

** Resistente à chuva
ligeira - ideal para
usar ao ar livre

Altifalante de Exterior
Wireless

Peso 3,3 kg A 26 x L 16 x C 17 cm.
Adequado desde o nascimento.

EY06926

Altifalante Bluetooth

Embalagem De

Embalagem De

10

6

Mosaicos Inteligentes

Luzes Sonoras

LI10003

LI10001

Quadro para Prática de Vocabulário

Quadros de Tagarela

Emita e misture as palavras, expressões e frases gravadas por si.
Embalagem de 10.

Um divertido recurso autocorretivo para o desenvolvimento de vocabulário.

LI10249

6

PACK OF

Acenda botões graváveis, incentive as crianças a gravar as suas próprias vozes.
Embalagem de 6.

Mosaicos de apagar a seco com 10 segundos de tempo de gravação cada um.
Perfeitos para atividades de literacia e numeracia.

LI10193

www.arealeditores.pt
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FALAR E OUVIR

N OVO

NOVO Painel Luminoso A4 Talk-Time

De limpeza a seco, este recurso é perfeito para apoiar, por exemplo, os seus alunos com NEE.

IT10230
IT10243

Unidade
6 unidades

Embalagem De

30

**Recurso escolar essencial, pode ser usado em
todas as matérias e em todas as idades!

** Gravação de 60 segundos
** Disponíveis em 3 tamanhos
** Reprodução de áudio de alta qualidade
Cartões TalkTime® Premium

Grave e reproduza com a ajuda destes fantásticos cartões com áudio de elevada qualidade.

IT01156

120

Emb. de 30 A5
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FALAR E OUVIR

Talking-Point Premium

Grave e reproduza dois sons por aparelho. Ideal para diferentes tipos de situações, tais como perguntas e respostas, traduções, Fónica e iniciação de frases. Com saídas
altas e claras, a nossa gama de Talking-Point fornece um apoio perfeito para as crianças com NEE. O nosso Talking-Point Premium oferece duas saídas de áudio por
aparelho. É iniciada uma gravação de 30 segundos ao pressionar o botão, enquanto outra gravação é acionada por sensor de movimentos. 1 ano de garantia. Indicado a
partir dos 3 anos.

IT10232

Minitelemóveis
Sequenciador de Histórias

Crie sessões de contar histórias, horários de
aulas ou jogos de perguntas e respostas com
esta barra gravável. 1 ano de garantia.

EL00153

Um conjunto de seis “telefones” contemporâneos
estilo walkie talkies que permite contactar com todos
os outros do conjunto até uma distância de 50 metros.
Apropriado para idades de 3 anos e superiores. Não
deve ser deixado no exterior. Conjunto de 6.

EY04195

Álbum Fotográfico Falante A5

Combine a literacia e as TIC com este álbum
falante. Indicado entre os 4 e os 11 anos.

EL00359
IPHOTO5

Simples
5 unidades

www.arealeditores.pt
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FALAR E OUVIR

Easi-Speak

Atividade

Foco Principal
• Criar um programa de rádio

O que pretendemos alcançar
• Criar ficheiros de áudio digitais para determinado fim e público.
• Selecionar, editar, manipular e combinar ficheiros de som de diferentes
fontes, de forma independente.

Preparação
• O software de edição de áudio Audacity pode ser transferido para o
computador a partir do dispositivo Easi-Speak e utilizado para edição.
As instruções sobre como transferir a versão do Audacity no Easi-Speak
encontram-se no manual do utilizador ou podem ser transferidas em
http://www.audacityteam.org/.
• Faça o download de um programa de rádio sob a forma de podcast para
ouvir como exemplo.
• As crianças poderão querer utilizar instrumentos musicais para criar
temas ou efeitos sonoros.

Idade
9-10
anos
122
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Atividade Complementar

As crianças pode
m divertir-se ao es
creverem,
apresentarem e gr
avarem um tema
principal adequado
para o seu progra
ma de rádio. Pode
rão adicioná-lo no
início e no fim do
programa.

FALAR E OUVIR

•
•
•
•

Grave até 4 horas de áudio MP3
Grave diretamente no microfone
Disposição simples dos botões e funções
Use-o para dar apoio aos ALUNOS DE ILA (INGLÊS
COMO LÍNGUA ADICIONAL)
• Ideal para avaliação oral e para incentivar os
resistentes à fala
• Bateria integrada carregada através de USB
• LED para indicar o estado

Easi-Speak 2

O seu microfone MP3 favorito tem um visual
novo e melhorado! O Easi-Speak é popular pela
sua facilidade de utilização na sala de aula do
primeiro ciclo e agora foi melhorado. Com 128
MB de memória interna, o Easi-Speak 2 pode
gravar até 4 horas de áudio em movimento!
Estas podem ser facilmente aumentadas com
um cartão micro SD.

IT10100
IT10206

Simples
Emb. de 6

Easi-Speak® Bluetooth

Easi-Speak® Bluetooth é a última versão da popular gama
Easi-Speak da TTS. Agora com a funcionalidade Bluetooth, os
alunos podem ligar o seu microfone a um tablet ou altifalante
com Bluetooth.

IT10007
IT10044

Simples
Emb. de 6

Easi-Speak
Bluetooth Arco-íris
Incentive as atividades
de falar e ouvir com este
conjunto colorido de
microfones Bluetooth.
Embalagem de 6.

IT10093

Estação de Ancoragem Easi-Speak 2

Procurar pilhas vai ser coisa do passado com esta prática
estação de ancoragem!

IT10108

www.arealeditores.pt
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FALAR E OUVIR

Easi-Headphones®

Auscultadores robustos com peças substituíveis, especialmente
concebidos para escolas. 1 ano de garantia.

EL00356
EL00410
EL00411

Simples
Emb. de 10
Emb. de 15

Auscultadores USB

Estes auscultadores ajustáveis com microfone integrado
foram concebidos especialmente para a sala de aula. 1 ano
de garantia.

EL00419
EL00429
EL00430

Simples
Emb. 10 unidades
Emb. 15 unidades

Sistema de Áudio Digital Easi-Ears®

Ouça audiolivros com estes auscultadores recarregáveis.
Garanta uma experiência única na hora do conto! 1 ano de
garantia. 1 ano de garantia.

EL00295

Auscultadores Wireless

Livre-se de toda a confusão de fios
com estes robustos e exclusivos
auscultadores bluetooth. 1 ano de
garantia.
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EL00463
EL00475
EL00476

Simples
Emb. de 10
Emb. de 15

TTS ClassCast

Transmite áudio sem fios a partir de praticamente
qualquer dispositivo, diretamente para inúmeros
auscultadores.

EL00499

AMPLIAÇÃO E VISUAL

Tablet para Ensino

Este tablet Android 9.0 (Pie) de 8” tem o tamanho perfeito para a sala de aula. Com uma câmara frontal (2.0 MP), câmara
traseira (8.0 MP) com flash e capacidades de gravação de vídeo HD, este tablet versátil também pode eliminar a necessidade
de componentes adicionais no armário. aplicações: Blue-Bot, Blue-Bot Remote, Rugged Robot, InO-Bot, Bluetooth Datalogger,
Xploview, Gameball.

IT10268

Simples

NOVO Proteção para Tablet para
Ensino
Proteja o seu Tablet para Ensino da TTS
com esta proteção durável. Fabricada em
silicone resistente, esta proteção permitirá
assegurar que o seu Tablet está bem
protegido contra quedas e pancadas na sala
de aula. A proteção foi desenhada de forma
a permitir uma fácil preensão pelas crianças,
possibilitando a utilização da câmara e das
diferentes portas presentes no tablet.

IT10315

Proteção para Tablet (Unidade)

N OVO
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Ciência &
Investigação

Conteúdos
Ampliação e Visual
Cultivo e Crescimento
de Plantas
Kits de Ciência

128-133
135
136-137

Artigos de Ciência Essenciais 140-143
126

www.arealeditores.pt

IDEAL PARA OS ESPAÇOS
AJARDINADOS DAS ESCOLAS
E TAMBÉM PARA LEVAR EM
VIAGENS ESCOLARES

Consulte a página 129

Ideal para fazer experiências
com a mistura de cores e para
investigar a formação de
sombras

Consulte a página 139

Monitorize o crescimento
das suas plantas com o
nosso Jardim Inteligente
Hidropónico

Consulte a página 128
www.arealeditores.pt
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ARTIGOS DE CIÊNCIA ESSENCIAIS

Visualizadores

É possível utilizar
visualizadores em
qualquer área de
qualquer currículo
quando for necess
ário analisar algo
grupo. As capacid
em
ades sem fios forn
ec
em ainda mais
flexibilidade quan
to ao local de utiliz
ação.

Visualizador Easi-View

Ideal para todos os tipos de aplicações, desde
trabalho de partilha a animação.

EL00460

Simples

Câmara Digital Tuff-Cam® 2

A Tuff-Cam 2 é uma câmara desenvolvida por nós que
junta vídeo digital e fotografia numa só. 1 ano de garantia.

EL00145

128
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Simples

AMPLIAÇÃO E VISUAL
1

2

3

1. Microscópio Digital Flex-View

Microscópio fácil de usar, com uma incrível ampliação de 250x e uma ligação
USB simples.

SC10024

Simples

2. Microscópio Digital Digiscope

Um microscópio digital 3 em 1 que pode ser usado como um dispositivo
autónomo ou como um recurso manual portátil para exterior.

SC00586

Simples

3. Microscópios Portáteis

Este conjunto de microscópios de bolso com cores brilhantes amplia
amostras até 120x, com zoom ótico 2x. Embalagem de 6.

SC01155

Embalagem De

6
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AMPLIAÇÃO E VISUAL

Reforce as competências científicas das crianças
tal como a observação e o registo com a gama
Easi-Scope. Ajude as crianças mais novas a
desenvolver a compreensão do mundo que as
rodeia. As crianças mais velhas podem aprender
como configurar o Easi-Scope utilizando-o com
um software para computador.

Easi-Scope

Observe com espanto e de muito
perto as coisas do dia a dia, com este
microscópio fácil de usar!
Simples

l de Ativ

oníve

l

D

isp

des
ida

Manua

IT01121

Easi-Scope Sem Fios

Espante-se com a facilidade de utilização deste microscópio digital portátil
que pode ser controlado através do seu tablet! 1 ano de garantia.

Easi-Scope Arco-íris

Um conjunto de microscópios
portáteis para ver de
perto artigos do dia a dia.
Embalagem de 6.

IT01120

EL00470

Embalagem De

6

Easi-Detectors®

Quatro detetores de metais com as cores do arco-íris numa base de
descanso para carregamento. Indicado a partir dos 3 anos. Conjunto de 4.

EY04176

4 unidades

l de Ativ
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Simples

Embalagem De

4
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AMPLIAÇÃO E VISUAL

1

2

1. Conjunto de Espelhos Sortidos

Este conjunto de sala de aula de espelhos de
dupla face inclui espelhos convexos e côncavos,
entre muitos outros. Conjunto de 70.

BMIRPK

2. Visualizador Ampliação Duplo

Este visualizador permite-lhe observar o objeto por
cima e por baixo.

TMG-W

3

3. Espelhos em Plástico com Dupla
Face
Um conjunto de espelhos de dupla face em
plástico com cobertura removível para proteção.

TMIR

10 unidades

www.arealeditores.pt
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AMPLIAÇÃO E VISUAL

Easi-Scope
com Ecrã

Explorar padrões
As crianças exploram uma variedade de tecidos sob o
microscópio e capturam imagens de diferentes padrões e
teceduras. Podem então escolher o seu padrão preferido e
manipulá-lo, utilizando um programa gráfico num computador.
Quando estiverem satisfeitos, podem então criar um padrão
de azulejos, que pode ser impresso e utilizado como papel de
embrulho.

Reforçar o Vocabulário
Utilize o Easi-Scope para tirar fotografias em close-up de
partes do corpo, cabelo, palma da mão, interior do ouvido,
dentes, etc. Imprima estas imagens e peça às crianças para as
colocarem na posição correta num mapa do corpo, ajudandoas a identificar, nomear e etiquetar as partes do corpo.

Investigar a comida
Utilize o Easi-Scope para explorar diferentes tipos de comida.
Observe frutas ou vegetais. Examine a sua pele ou descasqueos e observe uma fatia. Que padrões ou formas conseguem
as crianças encontrar? Será que conseguem reconhecer os
diferentes frutos ou vegetais a partir das imagens captadas?
Estas imagens captadas podem ser transformadas em objetos
de arte, através da pintura ou da criação de padrões repetitivos.
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Criação de hipóteses
Recolha folhas de árvores em diferentes estados de
decomposição. Observe-as com o Easi-Scope. Será que as
crianças conseguem detetar onde é que as mudanças ocorrem
de forma gradual?

Explorar a tecnologia dos ecrã
Coloque cuidadosamente o Easi-Scope num ecrã de
computador. Ajuste o foco para encontrar os píxeis vermelhos,
verdes e azuis de que o ecrã é feito. Alterando a iluminação
destes píxeis irá alterar a imagem que o utilizador observa. Será
que as crianças conseguem escrever uma regra para esta
característica? Dê-lhes papel quadriculado e peça-lhes para
criarem a sua própria imagem a partir dos píxeis. Deverão utilizar
um quadrado com uma área de 8 x 8 e colorir os quadradinhos
para criar uma imagem simples.

AMPLIAÇÃO E VISUAL

N OVO

NOVO Easi-Scope com Ecrã

Portátil e com um ecrã incorporado, permite
que as crianças observem facilmente as suas
imagens ampliadas através deste aparelho fácil
de utilizar, quer estejam na sala de aula, quer
estejam no recreio ou no jardim. Recarregáveis
via USB e com uma ampliação até 43x,
foque-se simplesmente no objeto que pretende
aumentar e a imagem será apresentada
de forma clara no ecrã. Também pode ser
estabelecida uma ligação sem fios ao tablet,
para que as crianças possam capturar imagens
estáticas do seu objeto aumentado, utilizando
o botão de controlo na parte superior do
microscópio.

SC10202

• Ecrã integrado
• Ampliação até 43x
• Recarregável

Unidade

www.arealeditores.pt
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REGISTO DE DADOS

N EW

• Sensores integrados de temperatura,
luz e som
• Inclui um oxímetro
• Liga-se a 3 sondas externas de
temperatura

NOVO Registador de Dados Log-Box

Registador de dados fácil de usar com medidor de temperatura incorporado, sensores de luz e som
e oxímetro. Todos estes sensores estão claramente identificados para evitar equívocos, podendo ser
ligados até 3 sondas externas de medição de temperatura para realizar exercícios de comparação.
As gravações são fáceis de observar em tempo real, através do grande ecrã LCD ou ligando
simplesmente o registador a uma app via Bluetooth, para observar os dados e operar de forma remota.
O software permite que as crianças escolham de que forma os dados são apresentados, em diagramas,
gráficos de barras ou tabelas.

SC10193

Unidade

Registo de Dados

Sonda de Temperatura

Sonda externa de temperatura para
utilizar em conjunto com o Registador
de Dados Log-Box.

SC10205
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N OVO

CULTIVO E CRESCIMENTO DE PLANTAS

N OVO

NOVO Jardim Inteligente
Hidropónico

O Jardim Inteligente Hidropónico da TTS é a
aquisição valiosa e perfeita que faltava na sua
sala de aula. Este jardim inteligente compacto
é capaz de fazer crescer plantas e produtos
comestíveis a um ritmo acelerado utilizando
água rica em nutrientes. Como as sementes
não são enterradas no solo, é possível observar
todo o processo desde a germinação até ao
desabrochar completo!

IT10345

N OVO
NOVO Suporte
de Câmara
para o Sistema
Hidropónico

Prenda facilmente
uma câmara ao seu
Jardim Inteligente
Hidropónico para captar
o crescimento da sua
vegetação.

IT10346

NOVO Câmara Desportiva TTS com Wi-Fi

A Câmara Desportiva TTS com Wi-Fi oferece uma forma moderna,
simples e divertida de captar imagens. A sua utilização é ideal
tanto para professores como para alunos, graças aos seus
botões transparentes fáceis de usar. Pode utilizar o Wi-Fi para
ligar o seu tablet ou telemóvel, que podem funcionar depois como
um visualizador e controlo à distância. Vem com um invólucro
impermeável, um conjunto de montagens e um controlo à distância
sem fios.

IT10361

Individual
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KITS DE CIÊNCIA

Kit de Magnetismo

Este kit de recursos magnéticos permite que os alunos descubram de que forma o magnetismo funciona e os fins para os quais pode ser utilizado. A brochura incluída
contém materiais de apoio, ideias para experiências magnéticas e fichas de trabalho para os alunos.

SC00735

Kit de Forças

Um grande conjunto repleto de recursos para investigar as forças e o movimento.
Com um folheto repleto de fichas de trabalho e ideias de experiências, os alunos
irão aprender tudo sobre gravidade, fricção e inércia. Inclui: roldanas sortidas,
pesos, dinamómetros e muito mais!

SC00732

136

www.arealeditores.pt

Kit Luminoso

Este kit junta todos os recursos de que necessita para o ensino relacionado com a
luz. Repleto de prismas, lanternas, lentes convexas e côncavas, espelhos, velas e
muitos outros recursos.

SC00734

KITS DE CIÊNCIA

Kit de Ciências de Sala de Aula

Um enorme conjunto de equipamento científico de elevada qualidade, que pode ser utilizado para uma grande variedade de experiências. As notas para o professor
incluem sugestões de atividades. Inclui igualmente uma caixa para arrumação.

SC00863

Conjunto de Artigos de Substituição

Grande conjunto de recursos para utilizar nas aulas para substituir os materiais já
utilizados. Inclui: termómetros, luzes noturnas, amostras em tecido, películas, lupas,
balões, ímanes, peneiras, provetas e muito mais. Inclui igualmente um guia para o
professor.

SC00756

Grande Kit de Eletricidade

Um excelente conjunto de recursos para investigar o fenómeno da eletricidade.
Entregue numa caixa colorida, o kit inclui: pilhas, suportes para as pilhas, suportes
para lâmpadas, campainhas, lâmpadas, arame, decapante de fios e muito mais.

SC00757
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KITS LUMINOSOS

Conjunto para Cubo de Luz

Explore a luz, a cor e as formas com este kit para a sua caixa de luz. Esto fantástico kit para caixa de luz está repleto de acessórios para conferir um entusiasmo extra às suas
atividades com a caixa de luz. Realize experiências com cores, formas e tamanhos com a ajuda deste versátil conjunto. 1 x tira brilhante, 2 x sombras brilhantes, 6 x ágatas, 1 x
transparências com animais invertebrados , 1 x conjunto de pedras preciosas acrílicas, 1 x conjunto de discos coloridos., Os conteúdos podem variar. Indicado a partir dos 3 anos.

EY02037

Embalagem De

8

Conjunto de Brincadeira Sensorial

Esta fantástica coleção de brinquedos sensoriais cintilantes e elásticos foi especificamente concebida para estimular e fascinar. Estes brinquedos sensoriais táteis
irão aumentar a coordenação olho-mão, reforçar a concentração e melhorar as competências táteis e as capacidades motoras grossas. 1 x Bola Medicinal Yuk-e, 3 x
Centopeias Elásticas, 2 x Animais Elásticos Brilhantes, 1 x Esparguete Brilhante, 1 x Bola Arco-íris Porta-chaves para acalmar. Conjunto de 8.

FSPLKIT
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LUZ

1

2

1. Lanterna Fácil

As Lanternas Fáceis são recarregáveis e simples
de usar, o que significa que acabou a substituição
de pilhas ou a luz difusa. Apropriado para idades
de 3 anos e superiores. Embalagem de 6.

SC00117

2. Filtros Coloridos para Easi Torch
8 Unidades

Um conjunto de 8 filtros que podem ser ligados às
lanternas com o intuito de alterar a cor da luz que
é produzida. Conjunto de 8.

SC00562

3

3. Lanternas de Cabeça

Use e experimente estas lanternas de cabeça que
mudam de cor e podem ser levadas para todo o
lado. Adequado a partir dos 3 anos. Embalagem
de 10.

SC10000
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ARTIGOS DE CIÊNCIA ESSENCIAIS
1

2

3

4

1. Ampulhetas de Areia de
Diferentes Tamanhos

Estas ampulhetas de mesa são ideais
para a concentração, intervalos, jogos
e desafios. Feito em plástico.

SD09142

5 unidades

2. Peneiras 30 cm

Este conjunto de peneiras varia entre
as finas e as grossas e permite que as
crianças extraiam facilmente pedras e
seixos do solo. Conjunto de 2.

SML005

3. Frascos Transparentes
com Tampa

5

Um artigo essencial para a sala de
aula, este conjunto inclui frascos transparentes com tampa. Conjunto de 10.

SPPOT

4 Conjunto de Seringas

Seguras, fáceis de usar e manipular,
estas seringas em plástico são de
diferentes tamanhos.

TSR-10-10 10 ml 10 unidades

5. Simulador do Ciclo da
Água

Um excelente recurso que permite
demonstrar o processo completo do
ciclo da água.

SML010
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ARTIGOS DE CIÊNCIA ESSENCIAIS
1

2

3

4

1. Conjunto de Movimento

Uma excelente introdução à pneumática e à hidráulica, utilizando balões e
seringas. O folheto que acompanha este recurso ilustra técnicas básicas para dar
movimento aos modelos. 20 x 20 Seringas de 20 ml, 20 x 10 Seringas de 10 ml,
10 x 5 Seringas de 5 ml, 1 x Bomba de Balões, 100 x Balões Redondos, Tubo
em PVC 1 metro x 0,8 cm , Tubo em PVC 10 metros x 0,6 cm , Brochura sobre
o Movimento.

TMOVPACK

2. Termómetro de Janela

Registe a temperatura exterior no conforto da sua sala de aula. A versão maior
tem um disco de plástico que se agarra ao exterior do vidro e a versão mais
pequena tem um bloco adesivo. Ambos permitem uma leitura muito nítida.

3. Óculos de Segurança

Cobertos exteriormente por um plástico macio para assegurar um ajuste confortável, com lentes em plástico duro de forma a assegurar a segurança máxima.
Este óculos estão de acordo com a Norma EN166 1B. Não devem ser utilizados
por crianças com idade inferior a 14 anos.

TEYE-GOG

Unidade

4. Modelo Dentário

Modelo dentário anatomicamente correto, totalmente ajustável e muito resistente.
Este modelo vem com uma escova de dentes de grandes dimensões para
demonstrar como se obtém uma boa higiene oral.

SECONT

SWTH
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ARTIGOS DE CIÊNCIA ESSENCIAIS

1

2

Embalagem De

25

1. Kit de Eletricidade Recarregável e Polos
Um kit de eletricidade recarregável para ensinar as
características dos circuitos elétricos. As bases são
fabricadas a partir de resina transparente, para que as
crianças possam ver claramente todas as ligações e
cablagens.

SC00594

3

2. Conjunto de Interruptores

Grande quantidade de úteis interruptores. Inclui: 20 x
interruptores de palheta, 10 x ímanes quadrados, 5 x
interruptores de alternância, 5 x Interruptores botões de
pressão, 5 x interruptores básicos, 1 x caixa de tachas (200),
1 x caixa de clips para papel (100).

TSW-PACK

3. Ímanes em Ferradura

Conjunto de ímanes em ferradura numa bolsa de plástico.
Conjunto de 3.

THM
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ARTIGOS DE CIÊNCIA ESSENCIAIS

1
Embalagem De

2

2

1. Ímanes Coloridos com Proteção
em Plástico
Par de ímanes fortes em cerâmica, vermelhos
numa ponta e azuis na outra, ideais para as
crianças mais pequenas. Conjunto de 2.

TPCM

2. Discos de Metal Sortidos

Um conjunto de discos de metal com 25 mm,
cada um com uma marca que indica o tipo de
metal. Conjunto de 8.

3

SDISC

3. Pluviómetro

Um económico e preciso pluviómetro graduado
em milímetros.

GE00545
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Currículo

Conteúdos
Literacia

146-153

Matemática

154-155

Artesanato

156-159

Necessidades Educativas
Especiais
160-167
Educação Física
144

168-175
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CONSULTE AS NOSSAS
SUGESTÕES DE ATIVIDADES
PARA CRIAR SUPERFRASES
COM O QUADRO PARA
PRÁTICA DE VOCABULÁRIO

Ver página 148

ENSINE OS DIFERENTES SONS E GRAFIAS
DOS 44 SONS NA LÍNGUA INGLESA

Ver página 146

ADICIONE COR, TEXTURA,
SUMPTUOSIDADE E BRILHO COM
ESTE GRANDE CONJUNTO DE
MATERIAIS PARA COLAGENS

Ver página 158
www.arealeditores.pt
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FÓNICA

44 Caixas de Som e Ortografia em Língua
Inglesa
Ensine os diferentes sons e a grafia dos 44 sons da língua
inglesa com este conjunto tátil de peças de objetos de
plástico. Embalagem de 44.

LI00769

*
*
*
*
146
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Ensina os 44 sons da língua inglesa
Abrange os sons iniciais, vogais longas
e curtas e divisão de dígrafos
Permite facilmente à criança “ver” e
“ouvir” sons dentro de uma palavra
Permite ensinar a toda a turma
mesmo que os seus alunos estejam
em níveis diferentes

FÓNICA

Caixas de Escrita Criativa

Um kit de aula fantástico cheio de caixas temáticas únicas,
contendo uma seleção de objetos, artefactos e personagens
cativantes para inspirar a escrita de ficção e não ficção.
Embalagem de 20.

LI01010

** Um ótimo apoio para qualquer criança
que sofra do chamado “bloqueio de
escritor”

** Pode ser usado com facilidade

individualmente ou associado em
tópicos

** Tubos fornecidos num estojo como

solução de arrumação na sala de aula

Embalagem De

20
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AMPLIAÇÃO E VISUAL

Quadro para
Prática de
Vocabulário

Atividade

Foco Principal
• Pensar sobre o que são frases e de que forma podemos expandi-las

O que pretendemos alcançar
• As crianças devem escutar-se atentamente
• Escrever frases
• Aumentar as frases

Preparação
• Quadro para Prática de Vocabulário com frases curtas pré-gravadas por
um professor ou por uma criança.

Idade
5-7
anos

148
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Atividade Complement

As crianças pode
m aproveitar as fra
ses que criaram e
transformá-las nu
ma história.

ar

FALAR E OUVIR

Quadro para Prática de Vocabulário

Um divertido recurso autocorretivo para o desenvolvimento de vocabulário. Este
quadro de forma hexagonal de apagar a seco tem uma janela transparente de
tamanho A6 que permite inserir uma imagem à escolha.
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LI10249

Perfeito para alunos de PLE
Concebido para desenvolver, praticar e
incorporar novo vocabulário
Investigar cenários para melhorar as
experiências vividas
Desenvolver capacidades descritivas
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LETRAS BRILHANTES

Literacia Precoce
Letras de Transparências Brilhantes

Letras táteis e coloridas com um enchimento de gel de purpurinas transparente
para uma experiência multissensorial. A 14 cm. Adequado para 3 anos ou mais.

LSQUIL
EY04133
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Minúscula
Maiúscula

LETRAS BRILHANTES

Números de Transparências Brilhantes 0-9
Embalagem De

5

Capacite as crianças para o reconhecimento precoce dos
números. A 15 cm. Embalagem de 10. Em plástico.

MSSN

Embalagem De

10

Círculos de Transparências Brilhantes

As crianças vão adorar estes objetos de agitar, discretos e com o tamanho
perfeito para mãos pequenas. Feitos de plástico. Embalagem de 5. Diâmetro
8 cm.

SD09091

Embalagem De

33

Embalagem De

12

Formas de Transparências Brilhantes

Formas táteis e transparentes cheias com gel de purpurinas colorido e
translúcido. C 15 cm. Embalagem de 12. Em plástico.

Conjunto 1

MSSH

Embalagem De

45

Conjunto 2
Formas de Mosaicos Cintilantes Gigantes

Bonitos mosaicos metálicos para fazer sequências vibrantes, arranjos e
imagens deslumbrantes em tamanho gigante. Apropriado para idades a
partir dos 3 anos.

EY03260
EY05076

Conjunto 1
Conjunto 2

Peixes de Transparências
Brilhantes

Embalagem De

Excelentes para agitar e introduzir conceitos
precoces de matemática. Feitos de plástico.
Embalagem de 6.

6

SD08045
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LITERACIA AO AR LIVRE

Pufes Cepos de Árvore do Bosque

Um único e original conjunto de pufes semelhantes a cepos de árvore do bosque, ideais
para apoiar o desenvolvimento de aulas temáticas em torno da natureza, da vida selvagem
e do bosque.

FU07271
FU07511
FU10134

3 pufes com 20 cm (A) x 38 cm (Ø)
2 pufes com 35 cm (A) x 45 cm (Ø)
2 pufes com 20 cm (A) x 38 cm (Ø)
e 2 pufes com 35 cm (A) x 45 cm

Tronco de Árvore para Sentar
em Espuma

Inspire aulas sobre a natureza, os ciclos da
vida, os materiais naturais, as florestas e
muito mais ou utilize-o como um recurso de
ensino interativo. A25 x L40 x C100cm.

FU07510
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LITERACIA AO AR LIVRE

N OVO

Embalagem De

6

Folhas em Madeira para Escrita

Placas para escrever em ambos os lados, feitas em madeira orgânica,
para utilização quer no interior quer no exterior da sala de aula. L 30
cm x C 34 cm x P 7 mm.

AR10406

Literacia
ao Ar Li v re

Embalagem De

4

Quadros de Escrita em Madeira

Experimente fazer grafismos nestas superfícies
naturais. Uma novidade adorável para a literacia
e a numeracia, ideal para a escrita no exterior.
Embalagem de 4. Adequado para idades iguais ou
superiores a 3 anos.

EY05361
EY06692

Normal
Grande
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ARTIGOS DE MATEMÁTICA ESSENCIAIS
1

2

3

4

1. Bingo de Multiplicação e Divisão

3. Primeiro Dominó de Frações

MA00350
MA00351

MA00865

Aprenda sobre a multiplicação e divisão com este jogo de bingo. O nível 1
abrange as tabuadas do 2, do 5 e do 10. O nível 2 abrange as tabuadas do 3,
do 4, do 6, do 7, do 8 e do 9. Os 6 tabuleiros permitem a participação de até 7
jogadores (ficando uma pessoa como sorteador). L 21 x C 28 cm.
Nível 1
Nível 2

2. Bingo de Percentagens, Decimais e Frações

Este divertido jogo de bingo irá encorajar os alunos no processo de
reconhecimento e correspondência de frações, percentagens e decimais. Ajuda
as crianças a perceberem as equivalências entre estes conceitos. Contém seis
tabuleiros de jogo e 36 cartas. A 21 x L 28 cm.

MA00577

154
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O seu grande tamanho e as suas cores brilhantes tornam este conjunto de
dominós num elemento perfeito para a iniciação às frações. Metades, terços,
quartos, quintos, oitavos, décimas e duodécimas estão todos incluídos neste
conjunto de associação. Inclui instruções. L 6 x C 12 cm.

4. Dominós de Equivalência Frações e Decimais

Explore as relações entre as frações e os decimais com estes dominós de
equivalência. O conjunto abrange o reconhecimento das frações equivalentes,
das décimas, das centésimas e das milésimas expressas em frações standard e
numeração de equivalência decimal. L 4 x C 8 cm.

MA00872

ARTIGOS DE MATEMÁTICA ESSENCIAIS
1

2

3

4

1. Cartas de Frações Equivalentes

A prática aguça a perfeição! A repetição é um elemento-chave para assegurar
uma base sólida para este processo matemático essencial. Aprenda a regra que
lhe permite encontrar facilmente pares de frações equivalentes. Conjunto de 54
cartas. Adequado a partir do 1º ciclo.

MA02281

2. Kit de Intervenção Contagem Numérica

Uma intervenção intensiva para crianças até aos 8 anos e com mais dificuldades
na matemática. Este programa apoia as escolas no sentido da melhoria dos seus
padrões de ensino e aprendizagem, de forma a melhorar as conquistas de todos
os seus alunos.

MA02802

3. Transparências brilhantes Símbolos e
Operações Matemáticos

Um conjunto de 10 símbolos de operações matemáticas cheias de um gel colorido
transparente que permite proporcionar uma sensação sensorial e tátil.
Ideal para utilização com uma caixa de luz. Contém gel não-tóxico. A 6 cm.

MSSO

4.

Multibase 10 Cores de Singapura

Potencie uma melhor compreensão do valor de posição através da utilização de
recursos manipulativos. Através da utilização das representações físicas de
números, as crianças irão seguir os cálculos matemáticos num ambiente de
aprendizagem ideal. O conjunto de sala de aula inclui: 5 x 1000, 50 x 100, 200 x 10
e 500 x 1. O conjunto de grupo inclui: 1 x 1000, 30 x 100, 50 x 10 e 100 x 1.
Feito em plástico. Formas diversas.

MA02806

755 peças
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ARTIGOS ARTÍSTICOS ESSENCIAIS

Ornamentos Transparentes

Estes ornamentos transparentes em acrílico
podem ser cheios e decorados, permitindo que
as crianças criem e personalizem elementos
decorativos para levar para casa. Decore-os
utilizando tinta para vidro ou marcadores,
purpurinas, etc. Disponível em conjuntos de 12,
com 3 padrões - coração (7,5 cm), estrela (10 cm)
ou bola (6 cm). Conjunto de 12. Feito em plástico.
Transparentes.

AR01540
AR01541
AR01542
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Bola
Coração
Estrela

ARTIGOS ARTÍSTICOS ESSENCIAIS

Ovos em Esferovite

Faça decorações de Natal, ovos da
Páscoa decorativos ou modelos com
estes grandes ovos em esferovite.
C 8 cm.

AR00240

Máscaras Brancas em Plástico

Crie maravilhosas máscaras para disfarces,
dramatizações e narrativas. Conjunto de 10.

AR00696

Conjunto de Agulhas

Uma seleção de agulhas indicadas
para as crianças do 1º
ciclo. Conjunto de 150.

NEEDPK

Feltro em Quadrados
Autocolantes Olhos

Adicione estes olhinhos em papel autocolante aos seus modelos
e bonecos para conferir aquele toque extra de personalidade.
Conjunto de 1000. Diâmetro aproximado de 13 cm.

TSEYEC

Os pequenos quadrados de feltro reduzem o desperdício e são
ideais para praticar as competências de costura antes de fazer o
produto final. L 30 x C 30 cm.

TFELT

20 unidades

Colorido

www.arealeditores.pt
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ARTIGOS ARTÍSTICOS ESSENCIAIS

Conjunto de Iniciação Fácil às Colagens

Adicione cor, textura, glamour e brilho com este conjunto de materiais de colagem. Um conjunto sortido de recursos que pode funcionar como um kit de iniciação ou
completar o Centro Prático de Colagens Criativas.

AR01639
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ARTIGOS ARTÍSTICOS ESSENCIAIS

Coleção para Colagens e Artesanato

Embalados numa caixa da Gratnells, icluem toda a espécie de recursos sortidos para criações artesanais. Inclui: pedras preciosas, missangas, formas geométricas em
espuma EVA, palitos, formas em papel ondulado, penas, papel seda, faixas com purpurinas, formas em esferovite, paus de gelado, lascas de madeira, etc.

AR01738
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Necessidades
Educativas
Especiais

Conteúdos
Apoio para a Sala de Aula 162-163
Objetos para a Agitação
e para Mascar

164

Recursos com Pesos

165

Sensorial
160

166-167
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Ajude as crianças a
concentrarem-se no
seu trabalho

Consulte a página 162

Apoie as competências de
caligrafia

Consulte a página 162

Controle os níveis sonoros
com o Medidor Acústico de
Sala de Aula

Consulte a página 163
www.arealeditores.pt
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APOIO PARA A SALA DE AULA

Barreira de Armar
de Montagem
Rápida

Solução ideal para crianças
que se distraem facilmente.
Um espaço dedicado para
se concentrarem no seu
trabalho. A 32 x L 32 x C
32 cm.

SD11014
SD12324
SD12552

Vermelho Simples
Azul Simples
Verde Simples

Apertos de Desenvolvimento de Lápis

Permite apoiar aqueles que têm mais dificuldade nas áreas da
grafomotricidade. Feito em espuma. Conjunto de 5.

SD12325

Gato Calmante

O nosso programa de saúde e bem-estar mental,
ajuda as crianças a falar sobre os seus sentimentos,
pensamentos e comportamentos, oferecendo-lhes
igualmente estratégias de sobrevivência para lidarem com
eles. Este gato envolvente, adorável e tátil pode ajudar a
facilitar as conversas e pode também ser usado como um
apoio para as preocupações. A 30 x L 33 x P 12 cm.

SD10362

Inclinação de Escrita com
Suporte de Livro

Concebido para que as crianças
trabalhem num ângulo ideal para manter
uma postura correta. Em plástico.

SD12066

162
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Gato Calmante

Janelas de Leitura

Excelente para crianças que têm
problemas com rastreamento visual.
L 5 x C 17 cm. Embalagem de 10.

SD10017

Embalagem De

10

APOIO PARA A SALA DE AULA

*
*
*

Melhora as
competências de
gestão do tempo

1

Perfeito para praticar
o tempo contado dos
exames
Ajuda as crianças a
visualizarem o tempo
que resta

2

1. Temporizador Fácil

Um temporizador simples de ativar para ajudar a
criança a focar-se na tarefa. .

IT10014

6 unidades

2. Medidor de Som na Sala de
Aula

Defina facilmente os níveis sonoros aceitáveis
para diferentes tarefas na sala de aula.

IT10084

Simples

3

3. Almofada de Aconchego com
Vibração

Muitas crianças com dificuldades sensoriais
adoram uma vibração calmante. Basta ligá-la e
apertar delicadamente. L 30 x C 30 cm.

SD10083
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OBJETOS PARA A AGITAÇÃO E PARA MASCAR

Pés Inquietos

Melhore a concentração e apoie os alunos
com este discreto balanceador de pés para
colocar por baixo da secretária. A 118 x L
392 x C 276 mm. Em plástico.

SD10063

Embalagem De

4

Emb. de 3

Objetos Calmantes para Mascar

Perfeitos para crianças com autismo que têm
necessidades de processamento sensorial.
Feito de silicone. Embalagem de 4.

SD12067

Objetos para a Inquietude
e para Mascar

Pulseira de Inquietude Mastigável

Fornece uma solução segura, fácil de usar, discreta e divertida
para aqueles que precisam de mastigar. Diâmetro: 60 mm. L 1
cm. Em silicone.

SD10100
SD10138
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Suave
Texturizado
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Objeto para a Agitação

Uma maneira elegante e discreta
de fornecer autorregulação
para as necessidades
relacionadas com a agitação e a
concentração. Diâmetro: 5,5 cm.

SD10313

Simples

RECURSOS COM PESOS

Cobertor com Peso

Ideal para crianças que necessitam de ajuda para ficar
calmas, descontrair e dormir. Em poliéster.

SD12229
SD12319
SD12320

1,4 kg
2,3 kg
3,6 kg

Lagarta Calvin para Fazer Peso nos Ombros

Utilize a terapia do peso e pressão profunda para ganhar
confiança, ajudar na concentração, no foco e para promover o
relaxamento. Em veludo.

SD12010
SD12021

0,9 kg
1,36 kg

Recursos com PESOS
Tiras Pesadas de Tornozelo

Promovem o fortalecimento muscular, estabilidade ou sensação
calmante para crianças com desordem sensorial. Peso: 250 g. L 5 x
C 32 cm. Embalagem de 2.

SD10001

Almofada Pesada para o Pescoço

A sensação de pressão profundamente calmante sobre os
ombros pode ser útil para reduzir a ansiedade e aumentar a
sensação de calma. Peso: 1,4 kg. A 34 x C 43 cm.

SD12635
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SENSORIAL

1. Coleção de Luzes
Sensoriais Indutoras de
Estados de Espírito

Luzes indutoras de estados de
espírito, esteticamente agradáveis e
que podem ser colocadas na sala ou
usadas num abrigo sensorial para dar
luz de fundo. Usando o controlo remoto, escolha uma entre as váris cores
disponíveis ou defina para o modo de
sequência, percorrendo suavemente
todo o espectro de tons. . .

SD12576
SD12579

Esfera
Painel de Chão

2. Conjunto Bolas
Brilhantes

Embalagem De

4
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Um encantador conjunto de bolas
brilhantes. A superfície texturada e
as luzes brilhantes propiciam uma
experiência multissensorial. 2x bolas
que brilham no escuro, 2 x bolas com
texturas brilhantes multi-coloridas. Indicado a partir dos 3 anos. Não deve ser
deixado no exterior. Feito em plástico.
Conjunto de 4.

EY02615

SENSORIAL

Piscina Sensorial LED Insuflável

A nossa piscina versátil é um excelente recurso adicional a qualquer sala sensorial ou como espaço sensorial suplementar. Acrescenta e confere curiosidade e promove
a consciência espacial. Pode ser utilizada como uma piscina de bolas ou de água, permitindo que as crianças melhorem a sua coordenação, interajam com os outros,
fornecendo-lhes igualmente estimulação visual e tátil. 1200l. A 45 x L 180 x C 210 cm.

SD10054

Embalagem De

500

Conteúdos

250 x Bolas Translúcidas
250 x Bolas Peroladas

Bolas Sensoriais de Relaxamento

Fornece uma experiência multissensorial que irá acordar os sentidos ou acalmar as crianças. As bolas massajam todo o corpo, fornecendo um apoio flutuante, uma
sensação de pressão profunda e encorajam o relaxamento. 250 x Bolas Translúcidas, 250 x Bolas Peroladas. Feito em polietileno. Conjunto de 500. Diâmetro de 7,5 cm.

SD10058
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Educação
Física

Conteúdos
Kits de Exterior

170-171

Recursos de Educação Física 172-175
168
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Jogo clássico do GALO

Consulte a página 171

Estas geniais e coloridas
barreiras podem ser
dispostas a três alturas
diferentes

Consulte a página 173

Monta-se em segundos e pode
guardar-se numa embalagem
plana

Consulte a página 175
www.arealeditores.pt
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KITS DE EXTERIOR

Kit de Desenvolvimento Físico Primeiros Anos

Equipamento especialmente selecionado, com 24 cartões de atividades ilustrados em ambos os lados, da perita em Educação Física Philippa Youlden. Concebido para
ajudar a fortalecer as competências motoras grossas e finas das crianças em idade pré-escolar, preparando-as fisicamente para a educação primária, a realização de
desportos e a Educação Física.

PE10233
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KITS DE EXTERIOR

Jogo do Galo em Espuma

Jogo clássico do galo, feito a partir de espuma durável
e macia, para utilização no interior ou no exterior. Peças
táteis de grande formato apresentam uma variação divertida
de um jogo cuja base tradicional é o papel, tornando esta
atividade mais inclusiva. Inclui um saco para arrumação. A
93 x L 93 cm.

PE10274

KITS DE EXTERIOR
Conjunto de
Desenvolvimento
de Competências
Desportivas

Este conjunto de equipamentos
e materiais desportivos foi
selecionado por profissionais no
sentido de permitir desenvolver
e reforçar as competências
desportivas e incorporar os
movimentos motores fundamentais
no programa de Educação Física.

PE10426
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RECURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Conjunto Raquetes

Estas raquetes têm pegas pequenas
sendo por isso adequadas para as
crianças mais jovens. O formato da
raquete facilita o ato de bater na
bola, permitindo que as crianças
ganhem confiança. O conjunto inclui 2
raquetes e 2 bolas coloridas.
C 47 cm.

KSBAT

Recursos de Educação Físic a

Rede Pronta a Usar

Rede pronta a usar, 4 em 1. Crie 4
tamanhos diferentes de rede para
ténis de 3 e 6 metros e badminton de
3 e 6 metros. Pode ser montada em
segundos, é portátil, muito estável e
muiito segura para utilizar na relva ou
no pátio. Postes, Rede com 3 metros,
Rede com 6 metros, Saco com fecho.

PE00127
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Unidade

RECURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Barreiras com Altura Ajustável

Estas geniais e coloridas barreiras podem ser
dispostas a três alturas diferentes. Feito em plástico.
Conjunto de 6. Tamanhos sortidos.

PE00756

Embalagem De

6

Túnel Instantâneo

Um túnel para rastejar, perfeito para desenvolver as
competências motoras grossas. Feito em poliéster
robusto e à prova de água, este túnel foi concebido
para utilização no interior e no exterior. C 150 cm.

FPTUN

Recursos de Educação Física
Conjunto de Ovos e Colher

O jogo clássico e ideal para um dia de eventos
desportivos. 6 duráveis ovos em madeira (5 cm)
e 6 resistentes colheres em madeira (20 cm).
Conjunto de 6.

PE00061

Conjunto Petanca

Embalagem De

6

Conjunto de bolas para a prática do jogo da
petanca. Indicado para até 4 jogadores, de todas
as idades. Alternativa ideal e mais barata ao jogo da
Petanca (Boccia), envolve as crianças e fortalece a
inclusão. Feito em plástico.

ASBOULES
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RECURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Conjunto de Hóquei para Crianças

Este conjunto inclui 12 sticks de hóquei com 70 cm, 2 bolas
perfuradas, 2 discos e um saco para armazenamento e
transporte do material. Contém equipamento suficiente para
equipas de 6 jogadores poderem jogar num pavilhão ou num
parque. C 85 cm.

PE00144

Recursos de Educação Físic a

Cesto de Basquetebol Júnior

Um suporte com cesto de basquetebol que permite duas alturas
diferentes: 103 e 150 cm. Adequado para uso no interior e no
exterior. Inclui bola e bomba. A base pode ser cheia com água ou
areia para conferir maior estabilidade. A 150 cm.

PE00182
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RECURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Saco de Viagem

Um saco de viagem grande e polivalente
com alça para o ombro, pega de
transporte e um fecho resistente. Útil
para todo o tipo de equipamento
desportivo, mantendo tudo organizado.
A 35 x C 80 x P 38 cm.

PE00167

Recursos de Educação Físic a

Carrinho Metálico de
Arrumação

Uma unidade de armazenamento
grande e durável, que inclui uma 5ª
roda a meio da estrutura para fornecer
maior apoio. Monta-se em segundos
e pode guardar-se numa embalagem
plana. (Os conteúdos não estão
incluídos). A 64 x L 48 x C 94 cm.

PE00179

Unidade
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CONJUNTO INSTRUMENTOS MUSICAIS 1º CICLO

Conteúdos

8 x Metalofones com Batentes
1 x Xilofone Cromático
2 x Pares Claves
2 x Blocos em Madeira
1 x Tamborim 25 cm
1 x Pandeireta 20 cm
1 x Tambor de Mão 25 cm
1 x Reco-reco em Madeira
1 x Güiro
1 x Címbalo 20 cm
2 x Pares de Castanholas
2 x Sinos de Mão
2 x Triângulos 20 cm.

176
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Conjunto Instrumentos
Musicais 1º Ciclo

Expanda a sua coleção de percussão
com estes instrumentos afinados,
incluindo notas cromáticas. Inclui uma
resistente caixa para arrumação do
material. Os conteúdos podem variar. 8 x
Metalofones com Batentes, 1 x Xilofone
Cromático, 2 x Pares Claves, 2 x Blocos
em Madeira, 1 x Tamborim 25 cm, 1 x
Pandeireta 20 cm, 1 x Tambor de Mão
25 cm, 1 x Reco-reco em Madeira, 1
x Güiro , 1 x Címbalo 20 cm, 2 x Pares
de Castanholas, 2 x Sinos de Mão, 2 x
Triângulos 20 cm.. Conjunto de 25.

MES248
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