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SOFTWARE EDUCATIVO 
 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/os-jogos-da-mimocas/ 
 
FORMATO CD Software educativo para a Promoção da Linguagem e da Leitura. Premiado no X Concurso Nacional de 
Software 2001. Confira os documentos para download gratuito e imediato para apoiar a utilização desta ferramenta educativa. 
Adequado para crianças em idade pré-escolar e 1º ano do 1º ciclo e para crianças com Necessidades Educativas Especiais. 
 
P.V.P. 15€ 
 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/os-numeros-da-mimocas/ 
 
FORMATO CD – Software educativo que pode ser utilizado para avaliação dos pré-requisitos da matemática e intervenção nas 
competências pré-numéricas. Adequado para crianças em idade pré-escolar e 1º ano do 1º ciclo e para crianças com 
Necessidades Educativas Especiais. 
 
P.V.P 15€ 
 
 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/oficina-dos-gestos/ 
 
Oficina dos Gestos - Aplicação Multimédia para a Promoção das Competências Comunicativas Precoces das Crianças com 
Perturbação do Desenvolvimento Intelectual e/ou Perturbação da Comunicação. 
 
P.V.P 17,50€ 
 
 
 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/os-jogos-e-os-numeros-da-mimocas-_-pendrive/ 
 
Os dois softwares “Os Jogos da Mimocas” e “Os Números da Mimocas”. Se o seu computador não tem leitor de CD pode optar 
pela pendrive. 
P.V.P. 35€ 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 
 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/aprender-a-ler-com-a-mimocas-download-fichas-de-actividades/ 
 
As Fichas de actividades em formato PDF para download gratuito e imediato. Fichas de actividades para download e impressão, 
indicadas para todas as crianças ou reabilitação de adultos. Idade Precoce, Pré-Escolar e 1º ciclo. Reabilitação de adultos.  

 

https://www.tcondeco.pt/produto/o-bicho-da-conta-download-fichas-de-actividades/ 
 
FORMATO DOWNLOAD com cerca de 290 fichas de actividades para promover as competências numéricas, desenvolvidas com o 
objectivo de apoiar os pais e os profissionais de educação, no trabalho a desenvolver com crianças em idade pré-escolar e 1º ano do 
1º ciclo, ensino inclusivo e reabilitação de adultos. Indicado para TODAS AS CRIANÇAS.  
Tem a possibilidade de download imediato e gratuito de algumas das fichas.  
 
P.V.P. 10€ 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/aprender-os-numeros_1-a-10-download-fichas-de-actividades/ 
 
FORMATO DOWNLOAD com cerca de 350 fichas de actividades para promover as competências numéricas, desenvolvidas com o 
objectivo de apoiar os pais e os profissionais de educação, no trabalho a desenvolver com crianças em idade pré-escolar e 1º ano do 
1º ciclo, ensino inclusivo e reabilitação de adultos. 
Tem a possibilidade de download imediato e gratuito de algumas das fichas.  
 
P.V.P. 10€ 
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Fichas de actividades para promover a leitura, a escrita e a silabação 

https://www.tcondeco.pt/produto/fichas-de-actividades-para-promover-a-leitura-a-escrita-e-a-silabacao/ 
 
 
As Fichas de actividades em formato PDF para download. Cerca de 350 Fichas de actividades para promover a leitura, a escrita e a 
silabação, para download e impressão. Com um desenho inclusivo, são indicadas para alunos do 1º ciclo e reabilitação de adultos. 
Tem a possibilidade de download imediato e gratuito de algumas das fichas.  
 
P.V.P. 10€ 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/ourico-pica-pica-download-fichas-de-actividades/ 
 
Ouriço Pica Pica 1 – FORMATO DOWNLOAD com cerca de 370 fichas de trabalho para promover a consciência fonológica, 
indicadas para pré-escolar e 1º ciclo para todas as crianças. Adequado para crianças com necessidades educativas especiais. 
Indicada na reabilitação de adultos. 
Tem a possibilidade de download imediato e gratuito de algumas das fichas.  
 
P.V.P. 10€ 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/ourico-pica-pica-2-download-fichas-de-actividades/ 
 
 
Ouriço Pica Pica 2 – FORMATO DOWNLOAD com cerca de 250 fichas de trabalho para promover a consciência fonológica, 
indicadas para pré-escolar e 1º ciclo para todas as crianças. Adequado para crianças com necessidades educativas especiais. 
Indicada na reabilitação de adultos. 
Tem a possibilidade de download imediato e gratuito de algumas das fichas.  
 
P.V.P. 10€ 
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https://www.tcondeco.pt/produto/ourico-pica-pica-3-download-fichas-de-actividades/ 
 
Ouriço Pica Pica 3 – FORMATO DOWNLOAD com cerca de 370 fichas de trabalho para promover a consciência fonológica, 
indicadas para pré-escolar e 1º ciclo para todas as crianças. Adequado para crianças com necessidades educativas especiais. 
Indicada na reabilitação de adultos. 
Tem a possibilidade de download imediato e gratuito de algumas das fichas.  
 
P.V.P. 10€ 

 

https://www.tcondeco.pt/produto/papa-palavras-download-fichas-de-actividades/ 
 
Papa-Palavras - Formato download com cerca de 340 fichas de actividade com o objectivo de apoiar as crianças na aprendizagem 
da escrita manual. Fichas com desenho inclusivo. Indicadas para a promoção das competências de escrita em indivíduos com 
Perturbação do Desenvolvimento Intelectual; crianças em idade escolar; na formação de adultos com pouco domínio da língua 
portuguesa e na reabilitação de adultos ou em qualquer situação em que se verifiquem dificuldades no treino da escrita. 
Tem a possibilidade de download imediato e gratuito de algumas das fichas.  
 
P.V.P. 10€ 

 

 


