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Ref. 20536     PERSPECTIVAS 
 
CONTEÚDO  
Jogo composto por 70 fotografias distribuídas da seguinte forma: 14 fichas-mestras com fotografias de 
objectos na posição frontal  e 56 fichas com as fotografias dos mesmos objectos por trás, por cima, por 
baixo e por um dos lados. A partir da ficha-mestra a criança deve IDENTIFICAR e AGRUPAR as 
fotografias, reconhecendo as DIFERENTES PERSPECTIVAS de cada objecto. 
 
CARACTERÍSTICAS PSICOPEDAGÓGICAS 
O conteúdo didáctico deste material baseia-se na aprendizagem das diferentes PERSPECTIVAS desde as 
quais um objecto pode ser visto. Através da manipulação das fichas com fotografias das cinco 
perspectivas básicas de cada objecto (pela frente, por detrás, por cima, por baixo e pelo lado), favorece-se 
na criança a criação de uma imagem mental do objecto em TRÊS DIMENSÕES e estimula-se a rotação 
mental da imagem. Os objectos representados nas fotografias são fáceis de identificar e de denominar 
para a criança, bem como de determinar a sua utilidade. Pertencem ao quotidiano da criança e são 
próximos do ambiente em que ela se desenvolve. A dinâmica do jogo permite que, através de exercícios 
simples e atractivos com imagens planas, a criança tome consciência dos diferentes PONTOS DE VISTA 
desde os quais um objecto pode ser visto e interiorize a característica da INVARIABILIDADE DOS 
OBJECTOS, bem como desenvolva a capacidade de ORIENTAR-SE de diferentes formas em relação aos 
mesmos. 
A ASSOCIAÇÃO das cinco fichas que representam as diferentes perspectivas de um determinado 
objecto, permite desenvolver na criança as habilidades de IDENTIFICAÇÃO, AGRUPAMENTO e 
CLASSIFICAÇÃO dos objectos atendendo às suas características físicas, desenvolvendo assim a 
capacidade de OBSERVAÇÃO a uma tenra idade. 
É também um excelente meio para o DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM e para ampliação do 
VOCABULÁRIO. 
 
OBJECTIVOS PSICOPEDAGÓGICOS: 

- Adquirir a capacidade de relacionar objectos morfologicamente. 
- Melhorar as habilidades de identificação, diferenciação e classificação. 
- Aprendizagem das diferentes perspectivas. 
- Desenvolvimento e implementação do vocabulário básico. 
- Desenvolvimento do pensamento lógico e do raciocínio espaço-temporal. 
- Iniciação para trabalhar o pensamento abstracto (serve de base para estabelecer relações mentais 

e dar os primeiros passos para passar do pensamento concreto para o pensamento abstracto). 
- Desenvolvimento da observação, tanto dos objectos e das suas características como também das 

suas funções. 
- Aprender a emitir suposições e explicações de possíveis relações entre os objectos. 
- Melhorar  a coordenação psicomotora ao manipular as fichas e uni-las correctamente. 

 
IDADE 
A partir dos 3 anos. 
 
MODO DE JOGAR E RECOMENDAÇÕES DE USO  

- Possui um SISTEMA AUTOCORRECTOR no verso. Permite à criança manipular livremente as 
fichas e efectuar a correcção para verificar se colocou as fotografias correctamente. 

- Distribuir as 14 fichas-mestras (com moldura vermelha) entre as crianças e deixar as demais 
fichas (com moldura verde) sobre a mesa ao alcance das crianças, para que elas possam 
identificar as quatro fichas que completam as perspectivas do objecto representado na ficha-
mestra, agrupá-las e colocá-las correctamente nos quatro lados da ficha-mestra (acima, abaixo, 
de um lado e do outro indistintamente). 

- Para saber se as fichas foram identificadas, agrupadas e classificadas correctamente, basta virar 
as cinco fichas fazendo coincidir as faixas de símbolos das fichas dos lados com as faixas de 
símbolos da ficha central e verificar se os símbolos de todas elas coincidem. 

- Depois de distribuir as fichas-mestras, é recomendável realizar a identificação, o agrupamento e 
a classificação de algum dos objectos, como exemplo, para que as crianças possam compreender 
melhor a forma de jogar e de corrigir. 
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