
O caderno de atividades e o produto multimédia, com dezenas de atividades intuitivas e 
atrativas, estimulam o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.

As crianças encontram aqui a oportunidade de usufruir de experiências educativas 
diversificadas, que vão cativar a criatividade e a descoberta.

Com a Bia e o Kiko as crianças vão descobrir o prazer no aprender e no 
desenvolvimento de novas competências.

Descrição:

Obedece às orientações curriculares 
propostas para a educação pré-escolar.

Consolida e sistematiza noções de 
matemática.

Faculta vivências e experiências 
educativas que dão sentido aos 
diferentes conteúdos.

Alarga e enriquece as situações 
de aprendizagem, suscitando 
uma maior responsabilização e 
autonomia das crianças, à medida 
que lhes é facultado a oportunidade de 
escolha e a aquisição do saber-fazer.

A criança contacta com diferentes materiais que poderá 
explorar, manipular e transformar.

Vem descobrir este mundo mágico!Vem descobrir este mundo mágico!

O caderno foi elaborado em articulação com o produto multimédia. 
Apesar de possuírem uma estrutura e organização diferentes, os 
dois materiais permitem uma exploração integradora dos conteúdos, 
complementando-se.

O caderno de atividades apresenta uma grande diversidade de 
atividades, destacando-se a área criada para a família, que permite à 
criança uma maior descoberta de si mesma e dos que lhe estão 
mais próximos.

Caderno de atividades

ExploramExploram

Entidade promotora:

Entidade consultora:

www.lusoinfo.com



Experiências, únicas e divertidas, de classificação, seriação, 
contagem, orientação espacial, raciocínio lógico, reconhecimento 
de figuras geométricas, entre muitas outras.

Cenários mágicos, personagens incríveis 
e várias aventuras, onde vais brincar 
com a matemática!

17 jogos para aprender matemática a brincar!

Espaço lúdico com músicas para recordar 
os números e aprender a contar. Atividades
multimédia com jogos de movimento e de 
criação de coreografias.

Espaço criativo para pintar, 
decorar e inventar!

www.facebook.com/abiaeokiko
www.lusoinfo.com/biaekiko

Dezenas de atividades multimédia que criam 
ambientes de aprendizagem desafiantes!
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Futuras edições Bia e Kiko

Lusoinfo II Multimédia Lda
Rua António Gomes Soares 
Pereira, n.º 188 B
4470-139 Maia

tel: 229 428 612
tlm: 938 111 886
    skype: lusoinfo
geral@lusoinfo.com


