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CONTEÚDO:  
- Tabuleiro de madeira que permite desenvolver a pré-escrita (tamanho A2). 
- Quadro reversível: quadro para giz e quadro branco magnético para um marcador 

apagável 
- Giz e apagador para o quadro de giz 
- Marcador apagável para o quadro branco 
- Areia para o tabuleiro  
- Alisador de areia 

 

IDADE RECOMENDADA: 
Dos 3 aos 6 anos.  

Ainda que o tabuleiro seja recomendado para crianças com idades entre os 3 e 6 anos, 
poderá destinar-se igualmente a crianças mais velhas ou com necessidades especiais que 
necessitem de exercitar a coordenação entre a visão e o movimento, a psicomotricidade fina 
ou a aprendizagem através do tato. 

OBJETIVOS DIDÁTICOS: 
o Iniciar-se na pré-escrita através do sentido do tato 
o Exercitar a coordenação olhos-mão  
o Desenvolver a psicomotricidade fina e a destreza manual 
o Desenvolver a capacidade de atenção, observação, discriminação e execução 
o Fomentar a criatividade 

Inspirado na Metodologia Montessori. 

 
SISTEMA DE JOGO E ATIVIDADES:		
	

1. Verta uma parte da areia para o tabuleiro de pré-escrita (recomendamos não verter 
demasiada areia para escrever e desenhar melhor sobre o tabuleiro). 

2. Em seguida, coloca-se o quadro no suporte do tabuleiro, de modo a que fique numa 
posição perpendicular ao mesmo 

3. Desenha-se a forma que se pretende trabalhar num dos dois quadros ou pede-se à 
criança que crie algo à sua escolha. Poderão treinar-se letras, números, figuras, etc. 
O conceito dependerá da idade e dos conhecimentos da criança 
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4. Em seguida, pedimos à criança que reproduza na areia o desenho que vê no quadro  
5. Utiliza-se o alisador de areia para a deixar lisa e começar de novo  
6. Conforme a criança for desenvolvendo a sua destreza, poderá inverter-se o processo 

e pedir-se que reproduza no quadro de giz ou no quadro branco aquilo que foi 
desenhado na areia 
 

SISTEMA DE JOGO EM GRUPO: O grande tamanho do tabuleiro multissensorial permite criar 
e experimentar também em grupo.  
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