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LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico Introdução ao Estudo do Meio · Animais Domésticos e Animais da Quinta

7
Animais de estimação 
Diz o nome destes animais domésticos.

cão

coelho

ratos

peixes

gato

tartaruga

periquito

hamster

canário

porquinho  
da Índia

Estes animais podem viver nas nossas casas, em 
família, sendo assim, animais de estimação:

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico Introdução ao Estudo do Meio · No campo

6
Animais do campo
Diz o nome destes animais.

No campo estão sempre a acontecer muitas coisas! 
Se fores passear na primavera ou no verão e se  
olhares bem, podes ver alguns destes animais.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Em que quadrado estão escondidos estes animais?

 rato  rã  toupeira

 ouriço cacheiro   melro  cegonha

 borboleta  aranha  lebre

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdo Didáctico Introdução ao Estudo do Meio · O meu corpo

11
Tato
Associa as imagens aos conceitos.

duro
(anguloso)

áspero

molhado

pegajoso

escorregadio 
(viscoso)

macio

quente

frio

aguçado  
(afiado)

liso

A pele é o maior dos órgãos dos 
sentidos. Com o sentido do tato 
consegues descobrir muitas coisas 
sobre o mundo.
Quando apalpas estas coisas, o 
que é que sentes?

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico Indrodução ao Estudo do Meio · Plantas úteis

beber

crescer

saudável

leite e 
laticínios

carne e seus 
derivados, 

ovos e peixe

água, sumos 
de fruta, 

chás

cereais e  
batatas

legumes  
e fruta

óleo,azeite,  
manteiga

13
É assim que te alimentas de forma saudável
Preenche os espaços em branco e diz os nomes dos alimentos que vês na pirâmide.

Aqui tens a pirâmide dos alimentos que está  
dividida em várias secções. Quanto maior for a 
secção, maior é a quantidade destes alimentos 
que deverás comer. Se seguires isto, o teu corpo 
consegue  e tu manténs-te .  
Mas não deves comer só alimentos variados.  
Também deves  o que for correto. Como 
as bebidas são muito importantes, aparecem na 
secção maior da pirâmide. 

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico Introdução ao Estudio do meio · Tempo e calendário

X

vários 
anos

algumas 
horas

um ano

alguns 
minutos

vários 
meses

alguns 
segundos

alguns 
dias

uma 
semana

um dia

Calcular o tempo
Decide quanto tempo se passou entre as imagens de cada par. 4

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico Introdução ao Estudo do Meio · No trânsito

Olha bem!
Associa as formas iguais. 1

AVEIRO

SENTIDO ÚNICO

Box

CADERNO CONTENDO :

indicações metodológicas 
e didáticas

conteúdos

páginas  para fotocopiar

“companheiro   de estudo“

INTRODUÇÃO AO
ESTUDO DO MEIO

99
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LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico 
Introdução ao Estudo do Meio · Animais Domésticos e Animais da Quinta

7

Animais de estimação 
Diz o nome destes animais domésticos.

cão

coelho

ratos

peixes

gato

tartaruga

periquito

hamster

canário

porquinho  da Índia

Estes animais podem viver nas nossas casas, em 

família, sendo assim, animais de estimação:

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico 

Introdução ao Estudo do Meio · No campo

6

Animais do campoDiz o nome destes animais.No campo estão sempre a acontecer muitas coisas! 

Se fores passear na primavera ou no verão e se  

olhares bem, podes ver alguns destes animais.
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Em que quadrado estão escondidos estes animais?
 rato 

 rã 
 toupeira

 ouriço cacheiro   melro 
 cegonha

 borboleta 
 aranha 

 lebre

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico 

Introdução ao Estudio do meio · Tempo e calendário
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O passar de um dia
Associa as horas à rotina diária desta menina.

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdo Didáctico 

Introdução ao Estudo do Meio · O meu corpo

11

Tato
Associa as imagens aos conceitos.

duro
(anguloso)

áspero

molhado

pegajoso

escorregadio (viscoso)

macio

quente

frio

aguçado  (afiado)

liso

A pele é o maior dos órgãos dos 

sentidos. Com o sentido do tato 

consegues descobrir muitas coisas 

sobre o mundo.Quando apalpas estas coisas, o 

que é que sentes?

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico 

Indrodução ao Estudo do Meio · Plantas úteis

beber

crescer

saudável

leite e laticínios

carne e seus derivados, ovos e peixe
água, sumos de fruta, chás

cereais e  batatas

legumes  e fruta

óleo,azeite,  manteiga

13

É assim que te alimentas de forma saudável

Preenche os espaços em branco e diz os nomes dos alimentos que vês na pirâmide.

Aqui tens a pirâmide dos alimentos que está  

dividida em várias secções. Quanto maior for a 

secção, maior é a quantidade destes alimentos 

que deverás comer. Se seguires isto, o teu corpo 

consegue 
 e tu manténs-te 

.  

Mas não deves comer só alimentos variados.  

Também deves 
 o que for correto. Como 

as bebidas são muito importantes, aparecem na 

secção maior da pirâmide. 

LOGICO PICCOLO © Finken Verlag / Estúdio Didáctico 

Introdução ao Estudo do Meio · No trânsito
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Quem é mais rápido? O que é que se move mais depressa?

Responde.

No trânsito

 
No trânsito

FICHAS DE TRABALHO

  Olhar bem/identificar pormenores 
  Fichas 1 a 3

  Direita – esquerda – em frente 
  Fichas 4 a 6

  Participantes no trânsito e sinais de trânsito 
  Fichas 7 a 9

  Comportamento seguro no trânsito 
  Fichas 10 a 15 

Fichas “Saber mais”

  Sinais de trânsito

  Atravessar a rua com segurança

 
No campo

No campo

FICHAS DE TRABALHO

   Tipos de campo  
   Ficha 1 

   O campo ao longo do ano 
   Fichas 2 a 4

   Flores do campo 
   Ficha 5

   Animais do campo  
   Fichas 6 a 11

Fichas “Saber mais“ 

  O que é importante saber sobre as abelhas

Animais  
domésticos e  
animais da quinta

Animais domésticos e  
animais da quinta

FICHAS DE TRABALHO

  Animais da quinta 
  Fichas 1 a 6

   As pessoas e os seus animais de  
estimação 
Fichas 7 a 10

   Origem, comportamento e  
necessidades de alguns animais  
domésticos 
Fichas 11 a 14

  Proteger e estimar os animais  
  Fichas 15 a 16  

Fichas “Saber mais“ 

  Cães e gatos são animais domésticos

  O que é importante saber sobre as ovelhas

 
Plantas úteis

Plantas úteis

FICHAS DE TRABALHO

  Legumes e fruta 
  Fichas 1 a 5

  Cereais 
  Fichas 6 a 8

  A batata: um alimento básico 
  Fichas 9 a 12

  Alimentação saudável 
  Fichas 13 a 14

Fichas “Saber mais” 

  O que  é importante saber sobre o arroz

  O que  é importante saber sobre a batata

Tempo  
e calendário

Tempo e calendário

FICHAS DE TRABALHO

  Conceitos de tempo / Períodos de tempo 
  Fichas 1 a 4

  O ano 
  Fichas 5 a 7

  A semana e o calendário 
  Fichas 8 a 9

  O relógio  
  Fichas 10 a 15 

Fichas “Saber mais“ 

  - Festividades internacionais

  - Medição do tempo

 
O meu corpo

O meu corpo

FICHAS DE TRABALHO

  Partes do corpo 
  Fichas 1 a 4

  De bebé a adulto 
  Fichas 5 a 6

  Os cinco sentidos / Órgãos dos sentidos 
  Fichas 7 a 13

  Dentes e higiene oral  
  Fichas 14 a 15 

FICHAS “Saber mais“ O olfato

    Ilusão de ótica

    Higiene do corpo e saúde
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Matemática - Iniciação
Imagens • Formas

Padrões

Matemática - Iniciação
Contar em linha até 20

Outros Títulos Publicad
os:

Série de Matemática 1

• Relação
entre

os números de 0 a 20.

• Adição
e Subtracç

ão

de 0 a 20.

• Relação
entre

os números de 0 a 100.

• Adição
e Subtracç

ão

de 0 a 100.

• Multiplicaç
ão.

• Divisão
e Multiplicaç

ão.

PICCOLO

PICCOLO está de acordo

com as Orientaçõe
s Curricula

res Oficiais

para o 1o Ciclo do Ensino Básico.

Silver Aw
ard - Edição

Premiada Internaci
onalmente

pela inovação
e qualidad

e no ensino

Rua João de Paiva, 9
A/B

1400-225
Lisboa

Tel.: 213
014 914 / 213 017 905

Fax: 213
015 625

www.estu
diodidact

ico.pt

9 789728 71
4642

SOBRE A
CONCEP

ÇÃODA CAIXA LÓGICO

O LOGICO foi espec
ialmente con

cebido p
ara apoia

r as crian
ças nas s

uas prim
eiras apr

endizage
ns

promovendo uma utilizaç
ão autónom

a domaterial pe
la criança

, enquan
to explora a

s situaçõ
es

apresent
adas. As

fichas ap
resentam

uma sequên
cia de tar

efas prog
ressivam

entemais complexas,

recriadas
a partir d

e represe
ntações d

o dia-a-dia
da crianç

a, com imagens de
cores ape

lativas, q
ue

a conduz
em progress

ivamente a um
trabalho

de obser
vação focado e que pro

move

aprendiz
agem.

As fichas
contêm actividad

es divers
as aprese

ntando um grau de dificu
ldade pr

ogressiv
o.

Os conte
údos abo

rdados in
cidem predominantem

ente na r
esolução

de probl
emas e no

desenvo
lvimento do raciocíni

o lógico-m
atemático. Est

a novo conjunto
de fichas

está

especialm
ente indi

cado para a fa
se de ent

rada na e
scola ( 5-

7 anos).

Box
Matemática
Iniciação

Box

128 Fichas

Manual com:

14 Folhas para fotocopiar

com exercícios de verificação

de aprendizagem

Indicações Metodológicas

Consolidação do Percurso

de Aprendizagem

Livro para construir

“ O meu Lógico de

Matemática”

De acordo com os critérios

definidos no Novo

Programa da Matemática

do Ensino Básico

00 manual
capa:c

apa 10/09/
08 15:49

Page 1

1111



15

Matemática - Iniciação
Contar e Comparar

Matemática - Iniciação
Somar e Totalizar até 20

Matemática - Iniciação
Observar e Calcular até 20

Matemática - Iniciação
Adicionar e Subtrair até 20

Matemática - Iniciação
Padrões e Regularidades

2
1 1

Matemática - Iniciação
Compras com euros
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pets

pets

toys

toys

clothes

clothes

time

body partsfood

food

furniture

furniture

farm animal / wild animals

family members

family members

family

activities / colours / numbers

house / inside / outside

school things

subjects games

body parts
hobbies

days / timetable

days / months

seasons
festivals / special days

weather
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PICCOLO
Set

PICCOLO
Set

PICCOLO
Set

PICCOLO
Set

PICCOLO
Set

PICCOLO
Set

PICCOLO
Set



Set
PRIMO

Set

O Logico Primo é uma série de 6 livros 
que que estimula as crianças, dos 3 aos 6 
anos, a aprenderem de forma divertida. 
Com 6 temas que procuram consolidar o 
desenvolvimento cognitivo, o Logico 
Primo é a melhor ferramenta de 
complemento das atividades do ensino 
pré-escolar. 

Concebido tanto para o percurso 
individual como para uma dinâmica de 
grupo e de descoberta, o Logico Primo é 
um jogo onde a aprendizagem é feita de 
forma lúdica e intuitiva.

São abordadas questões desde a 
associção de imagens, contagem de 
objetos, orientação espacial, resolução de 
quebra-cabeças entre outras atividades 
que contribuem para o desenvolvimento 
da criança.

3-6anos

2121



Set
PRIMO

 

Perceção

Set
PRIMO

  
 

PR
IM

O
 

 
 

Primeiros conceitos
de orientação

Set
PRIMO

 

    Iniciação às 
Palavras

Set
PRIMO

 

Primeiros
Exercícios Lógicos

 

Set
PRIMO

Concentração e lógica

 

Set
PRIMO

Padrões e Estruturas

PR
IM

O

Percepção

Ajuda a desenvolver :
• Inserir partes de imagens retangulares em   
...uma imagem geral
• Inserir peças do quebra-cabeça ausentes    
....em uma imagem geral
• Reconhecer as mesmas imagetns.
• Encontrar silhuetas de imagens coloridas.

Primeiros conceitos de orientação

Ajuda a desenvolver :
• Perceber as posições de objetos
• Distinguir direções: Esquerda, Direira, 
   para cima, para baixo 
• Localização e orientação
• Reconhcer imagens espelhadas

Iniciação às Palavras
Ajuda a desenvolver :

• Separação de Sílabas. 
   Bater palmas para cada sílaba.
• Reconhecer contagem e subconjuntos.
• Encontrar objetos em ilustrações
• Inserir trechos de imagens 
   em uma imagem geral.

Primeiros Exercícios Lógicos
Ajuda a desenvolver :

• Oralidade
• Atribuir objetos 
• Encontrar pares
• Atribuir peças de quebra-cabeça

Concentração e Lógica
Ajuda a desenvolver :

• Distinguir imagens
• Econtrar objetos 
• Contar objetos 
• Girar imagens mentalmente

Padrões e Estruturas
Ajuda a desenvolver :

• Distinguir estruturas
• Concentração e percepção visual
• Reconhecimento e visualização de formas
   cores e padrões2222



Primeiros Exercícios Lógicos
Ajuda a desenvolver :

• Oralidade
• Atribuir objetos 
• Encontrar pares
• Atribuir peças de quebra-cabeça

Padrões e Estruturas
Ajuda a desenvolver :

• Distinguir estruturas
• Concentração e percepção visual
• Reconhecimento e visualização de formas
   cores e padrões

Set
MAXIMO

O Logico Maximo é indicado para 
alunos a partir do 3º ano. Tem como 
propósito ser um auxiliar de 
atividades e consolidar  
conhecimento adquirido em sala de 
aula. 

Através de exercícios estimulantes 

matemática e ao mesmo tempo 
motivar os alunos a progredirem 
nesta área.

A coleção “Matemática para Ases” 
contempla um conjunto de 3 

7-10anos

2323



Charadas Aritméticas

Ajuda a desenvolver :
• Estimulam a dedução
• Desafiam a capacidade de calcular 
e estimulam a memória
• Promovem descobertas matemáticas
• Correspondem às necessidades de 
aprendizagem de alunos dotados 
para a matematica e interessados
nesta disciplina

Charadas Complicadas

Ajuda a desenvolver :

• Pensamento lógico e análise combinatória•       
das probabilidades 
• Percepção visual  no espaço 
  da aritmética

Charadas Geométricas

Ajuda a desenvolver :
• Correspondem especialmente às necessidades 
de aprendizagem de alunos
dotados para a matemática e interessados nesta 
disciplina
• Exige e promove a visão no espaço
• Abordam e trabalham diferentes 
 aspetos da geometria: Orientação espacial 
e concepção espacial
• Figuras e corpos num plano
• Simetria

2424



Set
PICCOLO

Esta série foi pensada para crianças  a partir 
dos 5 anos para melhorar as suas 
competências nas áreas da perceção, 
concentração, raciocínio matemático e 
desenvolvimento da linguagem. Estas são as 
habilidades essecenciais para uma 
aprendizagem transversal e bem sucedida. As 
tarefas e as ilustrações coloridas motivam as 
crianças a comunicarem umas com as outras e 

assim organizar os exercícios de acordo com as 
necessidades dando apoio individual e 
diferenciado. 

5-8anos

2525



Formas Quantidades e Tamanhos
Ajuda a desenvolver :

• Concentração e percepção visual
• Reconhecimento de cores e formas
• Capacidade de perceber e comparar 
 quantidades, formas e tamanhos
• Estimula a imaginação

Orientação Espacial
Ajuda a desenvolver :

• Concentração e percpção visual
• Aptidões escolares básicas 
• Percepção e reconhecimento de espaços
• Orientação espacial

Observa Descobre e Conta
Ajuda a desenvolver :

• Pensamento lógico 
• Conhecimento do mundo que nos rodeia e a    
origem dos objectos do dia-a-dia
• Desenvolvimento de linguagem e vocabulário
• Estimula a curiosidade e a consciência da      
criança para o que a rodeia

Padrões
Ajuda a desenvolver :

• Concentração e percepção visual
• Aptidões de sequenciação
• Percepção de padrões gráficos
• Reconhecimento e vizualização
de cores e padrões

Geometria
Ajuda a desenvolver :

• Reconhecimento de formas geométricas 
• Compreensão de relações espaciais
• Pensamento lóogico e criatividade
• Capacidade de orientação

Traços e Contornos
Ajuda a desenvolver :

• Concentração e percepção visual
• Aptidões de sequenciação
• Reconhecimento de forma
• Aptidões antes de aprender a ler

2626



Set
PICCOLO

Exercícios orientados para a competência de 
compreensão e leitura auditiva.
A caixa de exercícios LOGICO “English for Beginners” 
apoia de forma ideal o processo individual de 
aprendizagem de línguas desde o início

Ao resolver as tarefas variadas, as crianças praticam e 
consolidam o vocabulário.

Os exercícios da caixa podem ser desenvolvidos tanto 
pela leitura como pela audição através da caneta Ting, 
com audios feitos por native speakers. Cada tema 
começa com simples lições de vocabulário que são 
praticadas por diferentes estruturas . Para a narração 
de histórias, a caixa contêm 10 cartões com histórias 
ilustradas. Esses cartão são resolvidos  pela escuta dos 
audios. 

O manual oferece ainda modelos de cópia adequados 
a cada tema, bem como exercícios para consolidar e 
documentar o que aprenderam.

English for beginners

English for 
beginners

Na escola

Animais

Este sou eu

Histórias

Família e Amigos

Dias especiais

Durante todo o ano

Comida e bebidas

Inclui:

• 96 cartões
• Manual
• CD de áudio
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Set
PRIMO

Set
MAXIMO

Set
PICCOLO

Morada:
Estúdio Didáctico
Rua João Paiva, 9 A/B
1400-225 Lisboa
Portugal

Telefone:
(+351) 213014914

Email:
info@estudiodidactico.pt

www.estudiodidactico.pt

Logico - Primo 1
Logico - Primo 2
Logico - Primo 3

Logico - Estudo do Meio
Logico - Piccolo Matemática Iniciação
Logico - Piccolo Matemática
Logico - Piccolo Early Bird
Logico - Piccolo Português

Outras edições já 

disponíveis

/estudiodidactico

/estudiodidacticoportugal

O nosso mote para o futuro continuará a ser o desenvolvimento e a produção de materiais 
didácticos de excelência com vista ao apoio à educação de crianças e jovens de todo o mundo. 

Convidamo-vos a (re)descobrirem os nossos produtos em www.estudiodidactico.pt
Obrigado a todos por estarmos hoje onde estamos!


