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Os produtos da Edu&Kate’s surgiram 
pela necessidade de ter um conjunto de 
materiais que tanto fossem eficazes em 
termos de objetivos terapêuticos, como, ao 
mesmo tempo, agradáveis e envolventes 
para a população.

Edu&Kate’s educational tools are the result 
of a necessity to have a set of products that 
work efficiently both therapeutical and 
pleasenty engaging for the user.
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aprendizagem

desenvolvimentosaudável

O que é a Edu&Kate’s?
A Edu&Kate’s é um projeto de ação social e uma marca  portuguesa que 

desenvolve e produz ferramentas educativas e material didático, que 

serve de apoio a pais/ educadores / terapeutas, entre outros.

“ Mais criatividade, 

            melhor aprendizagem, 

  para um desenvolvimento saudável!”

desenvolvimento
zagem

criati
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  |  05 Mesmo diante de tantas ferramentas inovadoras no campo 
da educação, como a introdução da informática, o uso de 
multimédia e a interação via internet, por sua vez tão importantes 
e em ascendência nos dias de hoje, existe ainda uma problemática 
principalmente no que diz respeito à motivação da população para 
a aprendizagem (Pereira, 2016). Apesar do seu potencial, os jogos 
educativos digitais não se têm tornado um grande sucesso devido 
ao seu design pouco apelativo (Haworth, R., & Sedig, 2011). Por outro 
lado, os jogos convencionais desenvolvem não só a aprendizagem, 
mas também a criatividade, imaginação e interações sociais, 
fatores cruciais para o desenvolvimento saudável (Tatli, 2018).

Even with so many innovative tools in the field of education, 
such as the introduction to technology, the use of multimedia 
and interaction viathe internet, in their way so important and in 
ascendancy nowadays, there is still a problem mainly with regard 
to the motivation of population for learning (Pereira, 2016). Despite 
their potential, digital educational games have not become a huge 
success due to their lack of qality design (Haworth, R., & Sedig, 
2011). On the other hand, conventional games develop not only 
learning, but also creativity, imagination and social interactions, 
which are crucial factors for healthy development (Tatli, 2018).

Os jogos da Edu&Kate’s surgiram pela necessidade de ter um conjunto 
de materiais que tanto fossem eficazes em termos de objetivos 
terapêuticos, como, ao mesmo tempo, agradáveis e envolventes 
para a população. O principal objetivo dos jogos da Edu&Kate’s é que 
por um lado sejam inclusivos para a população com necessidades 
especiais e, por outro lado, sejam uma forma de criar empregos 
para esta população através do trabalho na produção dos mesmos.

Edu&Kate’s Educational Tools arose from the need to have a set of 
tools that were both effective in terms of therapeutic goals, but 
at the same time, pleasant and engaging for the population. The 
main objective of Edu & Kate’s is to be  inclusive for the population 
with special needs and, a way of creating job opportunities  for this 
population group through working on the  production of these tools.

Estes jogos são muito diferentes dos jogos desenvolvidos com 
o intuito de entretenimento, os quais não são vocacionados 
para aquisição de competências. Contrariamente aos jogos 
projetados apenas para envolver o indivíduo no objetivo de jogar 
um jogo, os jogos da Edu&Kate’s são focados na integração de 
objetivos educacionais com mecanismos de jogo específicos 
baseados em evidências, conhecidos por apoiar a aprendizagem.
(Malinverni et al., 2017).

These educational tools are very different from games 
developed for the purpose of entertainment, which are not 
aimed at acquiring skills. Unlike games designed only to 
entail the individual in the goal of continuously engaging in 
playing a game, Edu & Kate’s tools are focused on integrating 
educational goals with specif ic evidence-based game 
mechanisms, known to support learning. (Malinverni et al., 2017).



Imagens Roupa
Images - Items of Clothing 
Ref. SCIMAGROUP

Imagens Animais 
Images - Animals
Ref. SCIMAGANIM

Imagens Transportes
Images - Means of Transport
Ref. SCIMAGTRANS

14.5 x 15.5 x 2 cm 14 x 14 x 1 cm 4 x 4 x 1 cm

+ +
1 1 9

Imagens Frutas
Images - Fruits
Ref. SCIMAGFRUT

06  |  Super 
Combo 
Imagens
Super Combo Images

3/4
years

Special
Needs

Jogo de associação que promove 
o desenvolvimento da coordena
ção oculo-manual, perceção visual,  
atenção, raciocínio e a aquisição de 
conceitos. No jogo são utilizadas 
imagens reais e ilustrações, pro
movendo, assim, a generalização. 
Existem quatro temas diferentes: 
animais, frutas, transportes e roupa.

An association game that promo-
tes working eye-hand coordina-
tion, visual perception, atention,  
reasoning and concept aquisi-
tion. In the game real imagens and  
illustrations are used promoting  
generalization. There are four  
different themes: animals, fruits, 
transports and clothes.

+3
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14.5 x 15.5 x 2 cm 14 x 14 x 1 cm

+ +

Sombras Roupa
Silhouettes -  Items of Clothing 
Ref. SCIMAGROUP

Sombras Transportes
Silhouettes - Means of Transport 
Ref. SCIMAGROUP

1 1

4 x 4 x 1 cm

9
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Sombras Animais 
Silhouettes - Items of Clothing 
Ref. SCIMAGROUP

Sombras Frutas
Silhouettes - Items of Clothing 
Ref. SCIMAGROUP
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Super 
Combo 

Sombras
Super Combo Silhouettes

Jogo de associação que promove o 
desenvolvimento da coordenação 
oculo-manual, a perceção visual, a 
atenção, o raciocínio e a aquisição 
de conceitos. No jogo são utilizadas 
ilustrações e a respetiva sombra, 
promovendo  assim, a generalização. 
Existem quatro temas diferentes: 
animais, frutas, transportes e roupa.

Association game that promotes 
eye-hand coordination, visual per-
ception, atention, reasoning and 
concept aquisition. In the game il-
lustrations  and its shadows are 
used promoting generalization. 
There are four different themes: 
animals, fruits, transports and  
clothes.

3/4
years

Special
Needs+3



Números Símbolos
Numbers - Symbols
Ref. SCNUMESIMB

Números Palavras
Numbers  - Words
Ref. SCNUMEPALAV

14.5 x 15.5 x 2 cm 14 x 14 x 1 cm

+ +
1 1

4 x 4 x 1 cm

9

10  |  Super Combo 
Números

Super Combo Numbers

3/4
years

Special
Needs

Association game that promotes 
eye-hand coordination, visual per-
ception, atention, reasoning and 
concept aquisition. The objective of 
the game is to place the pieces on 
the correct spot according to the 
number/word it contains. There are 
two versions: words and numbers.

+3

Jogo de associação que promove 
o desenvolvimento  da coordena
ção oculo-manual, da perceção 
visual, da atenção, do raciocínio e 
da aquisição de conceitos. O obje
tivo do jogo é colocar as peças com 
os números/plavras nos locais cor
respondentes no tabuleiro.
duas versões: palavras e números.



5

um

3

quatro
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Emoções Palavras
Emotions - Words
Ref. SCEMOCPALAV

Emoções Fotografias
Emotions - Pictures
Ref. SCEMOCFOTO

14.5 x 15.5 x 2 cm 14 x 14 x 1 cm

+ +
1 1

4 x 4 x 1 cm

9

12  |  

Super Combo 
Emoções
Super Combo Emotions

3/4
years

Special
Needs

Association games that promo-
tes emotional identification and  
recognition by association of pices 
with illustrations to real images or, 
on a more difficult level, associating 
the word relative to the illustration 
printed on the game board.

+3

Jogo de associação que ajuda o 
utilizador a identificar e reconhe
cer emoções. O objetivo do jogo é 
associar as peças com ilustrações 
às fotografias e num nível um 
pouco mais elevado, associar as 
palavras às ilustrações.
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14  |  Super 
Combo 
Alfabeto
Super Combo Alphabet

3/4
years

Special
Needs

Jogo de associação que ajuda o 
utilizador a identificar e reconhe
cer palavras. O objetivo do jogo é 
identificar as palavras e colocá-las 
nos locais correspondentes. 

Association game that helps the 
user to indentify and recognise 
words. The objective of this game is 
to identify the word and place the 
piece on the corresponding place on 
the game board.

+3



Alphabet J-R
Alphabet  J-R
Ref.: SCPALAVJR

Alphabet S-Z
Alphabet  S-Z
Ref.: SCPALAVSZ

Alfabeto A-I
Alphabet  A-I
Ref.: SCPALAVAI

14.5 x 15.5 x 2 cm 14 x 14 x 1 cm

+ +
1 1

4 x 4 x 1 cm

9
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Cores Símbolos 
Colours - Symbols
Ref.: SCCORSIMB

Cores Palavras
Colours - Words
Ref.: SCCORPALAV

14.5 x 15.5 x 2 cm 14 x 14 x 1 cm

+ +
1 1

4 x 4 x 1 cm

9
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Super 
Combo 
Cores
Super Combo Colours

Special
Needs

Jogo de associação que ajuda o 
utilizador a identificar e reconhe
cer cores. O objetivo do jogo é 
identificar e colocar as imagens/
cores nos locais correspondentes 
na base de jogo.

Association game that helps the 
user to indentify and recognise 
colours. The objective of this game 
is to identify and place the colour / 
image piece on the corresponding 
place on the game board.

+33/4
years
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Ref. EK.PA_SSHP
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Super 
Shape
Super Shape 

3/6
years

Special
Needs+3

Um jogo divertido para desenvol-
ver o reconhecimento de formas,  
classificação e competências de 
motricidades fina. As crianças 
podem ordenar as fotos pela forma 
e depois verificar no verso de cada 
cartão que está pintado com a  for-
ma correta. Fabricado em plástico 
rígido certificado, tendo grande  
resistência e durabilidade. Todas as 
ilustrações são fotografias reais.

A fun game to develop shape recog-
nition, sorting and fine motor skills. 
Children can sort the photos by their 
shape, and then self-check by look-
ing at the reverse of each card which 
is painted with the correct shape. 
Made of certified rigid plastic,  
having great resistance and dura-
bility. All illustrations are real photo-
graphs.

Brevemente

launching soon
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Super 
Colour

Super Colour 

3/6
years

Special
Needs

A fun game to develop colour recog-
nition, sorting and fine motor skills. 
Children can sort the photos by 
their colour, and then self-check by 
looking at the reverse of each card 
which is painted with the correct  
colour. Made of certified rigid plas-
tic, having great resistance and du-
rability. All illustrations are real pho-
tographs.

+3

Um jogo divertido para desenvolver 
o reconhecimento de cores, classi-
ficação e e competências de mo-
tricidades fina. As crianças podem 
ordenar as fotos pela cor e depois 
verificar no verso de cada cartão 
que está pintado com a cor correta. 
Fabricado em plástico rígido certi-
ficado, tendo grande resistência e 
durabilidade. Todas as ilustrações 
são fotografias reais.

Ref. EK.PA_SCL
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Brevemente

launching soon
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14.5 x 15.5 x 2 cm 14 x 14 x 1 cm

+ +
1 1

4 x 4 x 1 cm

9

Super Mind
Super Mind 

Ref. EK.PA_SM

Special
Needs+3
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Super Mind offers the user an ex-
perience in which reasoning and 
memory work simultaneously, 
through the association of frag-
ments of proverbs.

O jogo Super Mind proporciona 
ao utilizador uma experiência 
em que trabalha em simultâneo 
o raciocínio e memória, através 
da associação de peças conten-
do fragmentos de provérbios.

NEW

Cores Palavras
Colours - Words
Ref.: SCCORPALAV



Competências 
Cognitivas 
Estimuladas

Atenção Concentração Memória

A importância de melhorar a  
qualidade de vida dos nossos idosos

 
Atrasar o declínio cognitivo (Demência e Alzheimer);

Treino de competências cognitivas em adultos 
com lesões e disfunções neurológicas adquiridas 
ou congénitas;

Melhoria da qualidade de vida.

Attention Focus Memory

The importance of improving the quality of life for our elderly.

 Delay cognitive decline (Dementia and Alzheimer’s);

Cognitive skills training in adults with acquired or congenital
 injuries and neurological disorders;

Quality of life improvement.

26  |  



Cognitive skills training in adults with acquired or congenital
 injuries and neurological disorders;
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R. de Santo António nº 821 Armazém G, 4475-611 Maia

Edu&Kate’s 
Aprende, a brincar!

Material educativo, terapêutico e
 jogos didáticos, para TODOS!

Therapeutic, educational tools
 and educational games , for EVERYONE!


