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CÁLCULO MENTAL VOL01 e VOL.02 

Recomendado para o desenvolvimento e 

estimulação de destrezas de cálculo. Idade: +6. 

QUIZ Cl�NCIAS NATURAIS 

Aquislç:io, ampliaç:io e consolidaç:io de um 

vasto conjunto de conhecimentos sobre 

Ciências Naturais (animais, plantas, corpo 

humano, ambiente, etc.). Jdade:+9. 

QUIZ FÍSICA e QUÍMICA 

Aquisiç:io, ampliação e consolidação de 

conhecimentos sobre duas fascinantes ciências experi

mentais (constituição do mundo material, fontes 

e formas de energia, movimentos e forças, tabela 

periódica, etc.). Idade: +9. 

QUIZ CIDADANIA

Aquisição, ampliação e consolldaç:lo de 

um vasto conjunto de conhecimentos, 

princípios e valores essenciais para o exercício 

de uma cidadania responsável (direitos, 

deveres, regras de segurança, comportamentos 

cívicos, etc.). Idade: +9. 

QUIZ HISTÓRIA DE PORTUGAL 

QUIZ GEOGRAFIA 

Aquisição, ampliação e consolidação de 

um vasto conjunto de conhecimentos 

de Geografia (países, cidades e 

capitais, rios, etc.). Idade: +9. 

Aquisição, ampliação e consolidação de um vasto 

conjunto de conhecimentos de História de 

Portugal (personalidades e factos históricos desde 

a presença dos Romanos na Península Ibérica até à 

atualidade). Idade: +9. 

Vou Tube Como jogar superTmatik? youtube.com/superTmatlk 

QUIZ MATEMÁTICA 

Aquisição, ampliação e consolidação de um vasto conjunto 

de conhecimentos matemáticos (números romanos, 

geometrla,frações, percentagens, simbologia e linguagem 

matemática, problemas, etc.). Idade: +9. 

QUIZ ASTRONOMIA 

Aqulsiç:io, ampliação e consolidação de um vasto 

conjunto de conhecimentos sobre Astronomia 

(galáxias, Sistema Solar, corpos celestes, 

exploração do espaço, etc.). Idade: +9. 

----·- ----�-----� 

.-....4: 
<!'ri�" 

QUIZ CORPO HUMANO 
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Ampliação e consolidação de um vasto 

conjunto de conhecimentos sobre a 

fantástica "máquina humana" (pele, ossos, 

músculos, tipos de células, meio interno, 

principais órgãos e sistemas, curiosidades 

e muito mais). Idade: +9. 

QUIZ EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

Ampliação e consolidação de um 

vasto conjunto de conhecimentos essenciais 

para uma escolha alimentar saudável (regras 

básicas de higiene e conservação alimentar, tipos de 

alimentos e sua constituição nutricional, alimentação 

completa e equilibrada, necessidades do organismo, 

funções dos nutrientes, distúrbios alimentares, etc.). 

Idade: +9. 

QUIZ MUNDO MARINHO 

Aquisição, ampliação e consolidaçl!.o de 

conhecimentos sobre o mundo marinho 

(oceanos e mares, espécies marinhas, 

ecossistemas, ambiente, etc.). Idade: +9. 

QUIZ CRISTIANISMO 

Ampliação e consolidação de um vasto 

conjunto de conhecimentos sobre o 

cristianismo (a vida e os ensinamentos 

de Jesus de Nazaré, à luz do Novo 

Testamento). Idade: +9. 
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