
Conteúdos educativos

066 Cada coisa em seu lugar
Discriminar e reconhecer os objetos quotidianos que pertencem a estes três espaços: cozinha, casa de banho 
e consultório médico.

Introdução à sessão
É possível iniciar a sessão realizando uma pequena chuva de ideias com as crianças na qual elas digam nomes de objetos que 
podem encontrar na cozinha, na casa de banho ou no consultório médico. Em seguida podem-se mostrar os objetos dos 
diferentes conjuntos da Miniland para que classifiquem a que espaço pertence cada um. Por exemplo, se retiramos uma 
caneca ou uma colher, devem dizer que esses objetos se encontram na cozinha. Podemos pedir que digam o nome do objeto 
e que expliquem ou gesticulem para que é que utilizam cada um deles. Por exemplo, se mostrarmos uma escova, podem 
gesticular ou explicar que servem para escovar o cabelo. Deixar brincar com os objetos (sessão de jogo simbólico).

Jogo digital
Através do jogo digital as crianças poderão associar, de maneira muito 
visual, objetos de uso quotidiano aos espaços aos quais pertencem 
(cozinha, casa de banho ou consultório médico). O jogo consiste em 
arrastar os objetos que aparecem na parte inferior do ecrã e colocá-los 
sobre as suas respetivas silhuetas. Se conseguirem completar 
corretamente os três espaços, aumentará a complexidade do jogo, 
uma vez que irão aparecer os objetos misturados e terão de os 
classificar em função de pertencerem à cozinha, à casa de banho ou 
ao consultório médico.

Temática
Rotinas e hábitos

Idade
3-6 anos.

Material Miniland compatível

Ref. 94062 Doll Wooden Tea Set
Ref. 94064 Doll Wooden Beauty Set
Ref. 94060 Doll Wooden Feeding Set
Ref. 94064 Doll Wooden Beauty Set
Ref. 94063 Doll Wooden Doctor Set

Jogo com produto Miniland
Dispomos de cinco fichas didáticas imprimíveis que correspondem aos 
diferentes conjuntos da Miniland: 2 imprimíveis de casa de banho, 2 
imprimíveis de cozinha e 1 imprimível de consultório médico.
Em cada ficha iremos encontrar as silhuetas dos acessórios do conjunto 
da Miniland e dois “intrusos”. "Na casa de banho há dois objetos que não 
deveriam estar aqui, este não é o seu sítio". As crianças devem riscar com 
um X os acessórios “intrusos” e fazer um círculo em redor dos corretos. 
Antes de começar, é necessário colocar as peças reais sobre cada silhueta 
e dizer o seu nome. Todos os objetos têm o seu nome escrito por baixo em 
inglês para trabalhar o vocabulário.
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Educação multilingue

Vocabulário e expressão verbal.
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Matemáticas

Identificar e diferenciar elementos.
Emparelhar elementos
Classificar elementos
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Aumentar o vocabulário.
Estimular a expressão oral/gestual
Desenvolvimento de habilidades sociais através do jogo 
simbólico.

Linguagem

Uso do meio digital.

TIC
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