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CATÁLOGOS DE MATERIAL DIDÁCTICOCATÁLOGOS DE MATERIAL DIDÁCTICO

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.20840

Conjunto de 5 sequências que ajudam as crianças a prevenir
situações de bullying e lhes dão estratégias para lidas com elas.

APRENDER A PREVENIR O "BULLYING"

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.03.20546

10 carimbos que representam as 10 emoções básicas: felicidade,
auto confiança, admiração, curiosidade, surpresa, ira, desgosto,
tristeza, medo e culpa.
3,5cm altura, 4cm diametro

CARIMBOS EMOÇÕES - CONJ DE 10 EM MADEIRA

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.9280

Conjunto de 20 peças robustas 
4 figuras e 3 símbolos diferentes
5 cm
Fichas com 40 atividades

BLOCOS PENSAMENTO LÓGICO

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2212.99.73496

Conjunto de 10 figuras em madeira de histórias / contos populares.
Rei, rainha, bruxa, feiticeiro, fada, cavaleiro, dragão, unicórnio,
principe sapo, ogre. 
Dragão com cerca de 140mm. Sapo com cerca de 55mm. 
Fornecido com uma bolsa de cordão em algodão.

FIGURAS DE HISTÓRIAS EM MADEIRA CONJ 10

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.522393

Jogo excelente para desenvolver a coordenação olho-mão,
pensamento lógico e traço visual. 
Enquanto brincam com este quadro, as crianças exercitam os seus
movimentos de escrita, consciência espacial e concentração. 
Usando os cartões de exemplo, as crianças tentam mover as bolas
coloridas com a caneta magnética através do labirinto para o local
certo.

Conteúdo:
quadro magnético de madeira (37,5 x 37,5 cm)
6 cartões de exemplo em cartão
2 canetas magnéticas
Idade recomendada: + 3 anos

GRAFISMO - LABIRINTO MAGNÉTICO 35,5X37,5X5CM

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.0903

Conteúdo:
6 cartas temáticas de madeira
60 cartões de imagem de madeira
manual
caixa de madeira (34 x 20 x 6 cm)
Idade recomendada: + 3 anos.

PROJECTO PROFISSÕES

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.1006

Simulação da percepção visual dos pormenores, desenvolvimento
do poder de associação, comparação e identificação das cores. A
caixa em madeira contém 8 quadros com  temas, cada um com 8
imagens: pássaro na gaiola, aquário, papagaio, borboleta, barco à
vela, bola, mochila, regador. 8 crianças recebem cada uma um
quadro com temas e procuram os cartões correspondentes. Um
sistema visual permite à criança a auto correcção do seu trabalho e
ao educador a avaliação da criança. 
COMPARAÇÕES  - PERCEPÇAO DOS PORMENORES

*COLORAMA

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2213.05.2036

COMBINO

Referência

DESIGNAÇÃO

B361382

Caixa em madeira

CAUSA E EFEITO-IMAGENS SEQUENCIAIS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.522040

Em primeiro lugar, lançamos um  dado colorido para encontrar
uma peça da mesma cor para o puzzle. A primeira criança a
completar a sua imagem ganha o jogo. 
Ajustar as peças no lugar ajuda as crianças a desenvolverem
confiança com cores e formas.

Conteúdo:
6 puzzles de madeira (16 x 16 cm)
Cda puzzle, tem 5 peças. Todas as peças em madeira.
2 dados de madeira com cores (3 x 3 cm)

caixa de madeira (33,5 x 22,5 x 7 cm)

Idade recomendada: + 3 anos.

JOGO DAS CORES

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.522864

Idade recomendada: + 4 anos

JOGO DAS SOMBRAS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.522428

Idade recomendada: + 4 anos.

RESULTA - JOGO SEQUENCIAL

Referência

DESIGNAÇÃO

2213.05.7253

Conjunto de 26 cartões magnéticos coloridos com crianças
participando ativamente das rotinas, atividades e
eventos.
Dimensões: 8 x 8 cm

Idade recomendada: + 3 anos

JOGO LINGUAGEM "DIA A DIA" C/26 CARTÕES

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

B006629

Um Atellier completo para desenvolver actividades em torno de 2
fantoches clássicos, Capuchinho Vermelho e os 3 Porquinhos..Cada
história leva cerca de 10 minutos.
O PACOTE CONTÉM:
- Um guia do professor de 32 páginas
- CD de áudio
- 8 fantoches todos em  tecido c/ 22 cm.

ATELIER MARIONETAS HISTÓRIAS - 8 MARIONETAS +CD

Referência

DESIGNAÇÃO

B001210

Desenvolver o respeito pela diversidade ..."
Estas famílias permitem que as crianças se familiarizem com etnias
diferentes e enriqueçam os seus conhecimentos sobre o mundo ao
seu redor. Cada família é composta de 8 peças.
Figuras em plástico de alta qualidade, pintados à mão.
CONTEÚDO DO LOTE
1 avô, avó 1, acima. 13 cm. / 1 pai e 1 mãe acima. 13 cm.
2 filhas, acima. 6 e 10 cm. /  2 meninos, acima. 3,5 e 10 cm.

Idade recomendada: + 3 anos

FAMILIA AFRICANA C/8

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

B001211

Desenvolver o respeito pela diversidade ..."
Estas famílias permitem que as crianças se familiarizem com etnias
diferentes e enriqueçam os seus conhecimentos sobre o mundo ao
seu redor. Cada família é composta de 8 peças.
Figuras em plástico de alta qualidade, pintados à mão.
CONTEÚDO DO LOTE
1 avô, avó 1, acima. 13 cm. / 1 pai e 1 mãe acima. 13 cm.
2 filhas, acima. 6 e 10 cm. /  2 meninos, acima. 3,5 e 10 cm.

Idade recomendada: + 3 anos

FAMILIA ASIÁTICA C/8

Referência

DESIGNAÇÃO

B001209

Desenvolver o respeito pela diversidade ..."
Estas famílias permitem que as crianças se familiarizem com etnias
diferentes e enriqueçam os seus conhecimentos sobre o mundo ao
seu redor. Cada família é composta de 8 peças.
Figuras em plástico de alta qualidade, pintados à mão.
CONTEÚDO DO LOTE
1 avô, avó 1, acima. 13 cm. / 1 pai e 1 mãe acima. 13 cm.
2 filhas, acima. 6 e 10 cm. /  2 meninos, acima. 3,5 e 10 cm.

FAMÍLIA EUROPEIA C/8

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2213.99.27389

Idade recomendada: + 3 anos

REPRESENTAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS C/6 FIGURAS

Referência

DESIGNAÇÃO

2213.99.27388

Idade recomendada: + 3 anos

PROFISSÕES DO MUNDO C/11 FIGURAS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5002

Conjunto de acções do dia. Que ajudará a criança a familiarizar-se
com  o vocabulário diário.
Idade recomendada: + 3 anos

FOTOGRAFIAS DE ACÇÕES (VERBOS) C/50

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5003

Caixa com 50 fotografias de alimentos. 1 Guia pedagógico.
Dim.: 19,5x13,5cm
Idade recomendada: + 3 anos

FOTOGRAFIAS DE ALIMENTOS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5001

50 fotos de animais no seu habitat natural; animais domésticos, da
quinta e selvagens,
Entregues numa caixa de plástico para arrumação com fecho e
pega.
Dim.: 19,5x13 cm
Idade recomendada: + 3 anos

FOTOGRAFIAS DE ANIMAIS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5004

Idade recomendada: + 3 anos

FOTOGRAFIAS DE OBJECTOS DA CASA

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5007

Idade recomendada: + 3 anos

FOTOGRAFIAS DE SUBSTANTIVOS C/108 EM PORTUGUÊS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5008

Um jogo para associar as imagens. 50 acções abordadas que
podem ser trabalhadas em grupos ou por temas. O sistema de
correcção permite uma correcção eficaz.
(7x7cm) (7x3cm)

Idade recomendada: + 5 anos

FOTOGRAFIAS DE VERBOS C/108 EM PORTUGUÊS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5005

50 fotos para associar as diferentes partes do corpo.
Vem com um guia pedagógico e dentro de uma mala. 
Dim.: 19,5x13,5cm
Idade recomendada: + 3 anos.

FOTOGRAFIAS DO CORPO E PEÇAS DE VESTUÁRIO

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

B008661

1 caixa ( 14,5x6,5cm)+18 placas (6 olhos + +6 bocas + 6 cabeças
(com cabelo).
Um jogo que permite à criança aceitar as regras de sociabilidade, a
obervação e as expressões.
Começa pelo cabelo, depois os olhos e a boca (para tentar ter a
boca correspondente à expressão dos olhos).
Idade recomendada: + 3 anos

LOTO DAS EXPRESSÕES

Referência

DESIGNAÇÃO

2212.99.23078

Idade recomendada: + 4 anos.

CRIANÇAS DO MUNDO / EMOÇÕES

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.0554

Idade recomendada: + 3 anos.

PIRÂMIDE DE ALIMENTOS C/54

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2212.06.4544

Idade recomendada: + 2 anos.

PUZZLE DAS FACES  1 PUZZLE COM 4 PUZZLES

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.30750

Idade recomendada: + 3 anos

HISTÓRIAS SOBRE SEGURANÇA EM CASA

Referência

DESIGNAÇÃO

B362181

Idade recomendada: + 4 anos.

*SEQUÊNCIA IMAGENS- EM CASA

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5006

Idade recomendada: + 3 anos

FOTOGRAFIAS DE SEQUENCIAS C/50

Referência

DESIGNAÇÃO

B008674

Contos para escutar e para ordenar as fichas pela ordem
cronológica .
É bom para a criança aprender a escutar, estimular a expressão
oral e enriquecer o vocabulário.
Idade recomendada: + 3 anos

CD ESCUTA E ORDENAR CONTOS (SEQUÊNCIAIS)

Referência

DESIGNAÇÃO

B003684

"Identificação e agrupamento"
4 tabuleiros de 16 peças para desenvolver a associação de cores,
direcções, tamanhos e posições relativas. Feito inteiramente de
madeira e
apresentado em uma caixa de madeira.
Dim.: cada tábua 27X27CM

Idade recomendada: + 6 anos

ORGANIZAÇÃO E  LÓGICA

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.1011

Jogo para 2 a 4 jogadores, que precisam de recolher conjuntos de
cartões, que são opostos.
Compostos por 25 cartões plásticos com 2,5 mm de espessura.
Dimensões dos cartões; 10,5  x 7,5 cm
Dimensões da caixa de madeira com tampa: 20,5 x 13,5 x 4,5 cm.

Idade recomendada: + 4 anos

OPOSTOS E CONTRASTES

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.1009

As crianças classificam as imagens dos cartões em categorias. As
indicações dos eixos horizontal e vertical da placa da matriz
mostram um padrão. As crianças distinguem a progressão lógica
das imagens com classificações como "mais próximo, menos
próximo, mais distante ou menos distante; Menor, maior, baixo,
alto e mais alto ". Uma variedade de descrições podem-se aplicar a
cada um, para que as crianças possam estender o seu vocabulário
com trabalho em equipa.

Conteúdo:
6 placas de jogo de matriz 96 cartões de imagens

Caixa de madeira com tampa (34 x 34 x 7 cm).
Idade recomendada: + 4 anos

PANORAMA

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura



   15Página
25.01.2023

Venda exclusiva a instituições de
ensino e de carácter social

       167 Linguagem
CATÁLOGOS DE MATERIAL DIDÁCTICOCATÁLOGOS DE MATERIAL DIDÁCTICO

Referência

DESIGNAÇÃO

2213.05.0832

Idade recomendada: + 3 anos

CORAGEM - NÃO MINTAS!

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.20801

Um jogo de associações para aprender como se comporta na
escola.
17 Pares de atitudes para a criança identificar as boas e as más
atitudes. Um sistema de auto-correcção.
Idade recomendada: + 3 anos.

BOM COMPORTAMENTO - ESCOLA

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.20800

Um jogo de associações para aprender como se comporta face ao
meio ambiente.17 Pares de atitudes para a criança identificar os
bons e os maus gestos para o ambiente. Um sistema de
auto-correcção.

Idade recomendada: + 3 anos

BOM COMPORTAMENTO - MEIO AMBIENTE

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5018

Jogo com 50 fichas, distribuidas em 10 fichas base, mais 40 fichas
de fotografias.
Com sistema de auto-correcção.
Caixa plástica com tampa
Idade recomendada: + 3 anos

JOGO DAS CARAS / EXPRESSÕES

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.30247

Idade recomendada: + 3 anos

CORPO E EXPRESSÕES FACIAIS

Referência

DESIGNAÇÃO

B003665

Um jogo com fotos para descobrir os 5 sentidos e a criança
associar.
Para a criança desenvolver a sua percepção e as suas capacidades
de análise e obervação face às situações apresentadas.

Idade recomendada: + 3 anos

FOTO DOS 5 SENTIDOS

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.0620

72 cartas com fotos de animais e 72 autocolantes com o nome dos
animais. As crianças podem associar cada uma das 12 fichas com
uma imagem ou com uma imagem com uma palavra. 
Idade recomendada: + 3 anos

LOTO SONORO ANIMAIS E NATUREZA

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.0622

Idade recomendada: + 3 anos

JOGO SONS INSTRUMENTOS MUSICAIS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.0621

Idade recomendada: + 3 anos

JOGO SONS A CASA E A CIDADE

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

B370557

Vem numa pasta de cartão para guardar.
O professor pode criar uma jogo para 8 a 12 crianças . Cada placa
ilustra um emprego, as crianças devem associar 4 fichas com uma
ferramenta ou vestuário directamente relacionados com este
trabalho .

Idade recomendada: + 3 anos

AS PROFISSÕES

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.20580

Idade recomendada: + 3 anos

VEÍCULOS PROFISSÕES - JOGO DE ASSOCIAÇÃO

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.20532

Idade recomendada: + 3 anos

O QUE TÊM EM COMUM?

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...
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CATÁLOGOS DE MATERIAL DIDÁCTICOCATÁLOGOS DE MATERIAL DIDÁCTICO

Referência

DESIGNAÇÃO

B370552

68 fotos com objectos ou imagens da vida para formar e associar
34 pares.
Um sistema auto-correctivo valida os pares.

Idade recomendada: + 3 anos

IMAGENS E ASSOCIAÇÕES

Referência

DESIGNAÇÃO

B370560

34 pares de imagens de objectos ou personagens para associar ,
aparentemente parecem iguais  mas existe um detalhe que será
diferente.
Um sistema auto-correctivo  validado pelos pares.

Idade recomendada: + 3 anos

IMAGENS AO CONTRÁRIO

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.55134

Idade recomendada: + 3 anos

JOGO DE ASSOCIAÇÃO AS CORES DOS ALIMENTOS

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de
fatura



   20Página
25.01.2023

Venda exclusiva a instituições de
ensino e de carácter social

       167 Linguagem
CATÁLOGOS DE MATERIAL DIDÁCTICOCATÁLOGOS DE MATERIAL DIDÁCTICO

Referência

DESIGNAÇÃO

B006670

12 placas para completar com as fotos de alimentos conhecidas ;
peixe, carne, frutos, legumes.... As crianças podem enriquecer o
seu vocabulário e enriquecer a sua escrita , indicando no verso da
foto.
72 cartas ( 5,5x5,5cm) + 12 tábuas ( 18x12cm) +1 guia

Idade recomendada: + 3 anos

LOTO DOS ALIMENTOS

Referência

DESIGNAÇÃO

B008675

As fotos representam personagens em diversas situações com
objectos ou roupas inadequadas à situação.
1 mala com 50 fotos + 1 suporte ( 19,5x13,5cm)
Idade recomendada: + 3 anos

PROCURA OS ERROS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.1014

Idade recomendada: + 4 anos

O QUE ESTÁ ERRADO?

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...
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Referência

DESIGNAÇÃO

B370551

Um jogo para 8 a 12 crianças para desenvolver a perspectiva.
Em cartão, 14 cartas de contorno vermelho, 56 cartas com um tom
verde +1 livro pedagógico.
As cartas : 9x9cm

Idade recomendada: + 4 anos

IMAGENS E PERSPECTIVAS - 70 FOTOS

Referência

DESIGNAÇÃO

B001199

Um atelier que permite o desenvolvimento do raciocínio lógico e
matemático. As crianças podem reproduzir os modelos com as
formas geométricas e as réguas para estabelecer a relação entra a
leitura e a posição do espaço.
1 mala  + 14 formas geométricas em espuma ( 5cm )+ 24 cartas
de imagens c/ frente e verso ( 19,5x13,5cm)+ 15 réguas de 15 cm
+ 1 ficha com desenhos para trabalhar as formas em formato A4+
1 nota pedagógica

GEOTOPOLOGIA

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...
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Referência

DESIGNAÇÃO

B003685

Jogo para desenvolver a localização, associação e gestão das
formas.
Uma caixa com 4 tábuas em madeira : 27x27CM

Idade recomendada: + 2 anos

SITUAÇÕES E POSIÇÕES

Referência

DESIGNAÇÃO

B001198

Um atelier para o desenvolvimento espacial e laterarização.
Vem dentro de uma mala + 25 placas de imagens com frento e
verso em cartão forte ( 19,5x13,5cm +1 casa em espuma por
montar (22x13,5cm)+4 animais em plástico de 8 cm ) cão, esquilo,
coelho, gato+ 150 fichas vermelhas com 3cm de diâmetro+ 2
fichas com todas as combinações possíveis de fazer em formato A4
+1 nota pedagógica.

Idade recomendada: + 4 anos

ATELIER TOPOLÓGICO JÚNIOR

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Continuação ...
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.30651

Idade recomendada: + 2 anos

SEQUÊNCIAS BÁSICAS I

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.0652

Idade recomendada: + 2 anos

SEQUÊNCIA BÁSICAS II

Referência

DESIGNAÇÃO

B370553

34 imagens para reconstruir as 5 sequências da vida dos
alimentos; o pão , a água, o mel, o leite e a laranja.
Um sistema auto-correctivo.

Idade recomendada: + 3 anos

DA MATÉRIA AO PRODUTO FINAL

E-mail:  geral@cmiranda.com   /   www.cmiranda.pt

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Consulte-nos, para preços.
Fim de Impressão
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