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Visite o nosso site internacional, 
disponível em INGLÊS e PORTUGUÊS 

www.erickson.international

Caro leitor,
Este catálogo reúne uma pequena mas signifi cativa seleção de obras publicadas pela 

Erickson na Itália (www.erickson.it) relativas ao tema da inclusão escolar e social.

A produção da Erickson é o resultado de um percurso iniciado há mais de 30 anos, 
sempre em contínua evolução. O catálogo sintetiza e representa as experiências e as 
alterações que se têm verifi cado e que caraterizam o percurso da inclusão escolar e social 
na Itália.

A nossa editora abraçou o compromisso 
de difundir estes temas em outros países 
aderentes da Convenção da ONU sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
de modo a apoiar os professores e 
outros profissionais da educação que 
todos os dias trabalham para construir 
uma escola cada vez mais inclusiva e 
acolhedora para todos.

Esperamos que as nossas ideias que 
ajudam possam ser úteis também a vocês!

Boa leitura,

Erickson

Para mais informações, por favor contate Valeria Agliuzzo 
através do endereço valeria.agliuzzo@erickson.it ou foreignrights@erickson.it
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Por que «Erickson»?
Milton H. Erickson (1901-1980) foi um dos personagens 
mais interessantes da psicoterapia do século XX. Famoso 
hipnotizador, portador de poliomielite e, portanto, forçado ao 
uso de cadeira de rodas, testemunhou com sua vida e suas 
obras que um portador de necessidades especiais pode ser 
preciosíssimo, igual e mais do que uma pessoa «normal». 
Uma fonte de inspiração contínua e um sólido ponto de 
referência para uma editora e um centro de formação que 
nasceram com a intenção de não apenas ajudar os portadores 
de necessidades especiais, mas sobretudo inclui-los nas salas 
de aula e na vida de todos, dando a eles igual dignidade.

Os fundadores: Dario Ianes e Fabio Folgheraiter

A nossa história
É 1984, quando Fabio Folgheraiter e Dario Ianes, dois psicólogos 

especializados em reabilitação e integração escolar e social de pessoas 
com necessidades intelectuais especiais, decidem fundar um Centro de 
Estudos que pudesse fornecer serviços de consultoria, suporte e formação 
a profissionais do mundo da escola e do trabalho social.

O momento inicial desta atividade ocorre logo após a promulgação de 
leis nacionais que prescrevem a inclusão de crianças e adolescentes 
com necessidades especiais na escola obrigatória e no mundo do 
trabalho. Uma mudança que marcou época, que envolve um grupo 
notável de operadores (pedagogos, psicólogos, educadores profissionais, 
professores auxiliares, voluntários, etc.), mas que não é ancorado por uma 
cultura específica e instrumentos operacionais adequados.

Para responder a este pedido urgente, a Erickson realizou uma obra 
pioneira de difusão de boas práticas e metodologias – nos primeiros 
anos, provenientes sobretudo da experiência já amadurecida do mundo 
anglo-saxão – através de organização de cursos, seminários, convênios e  
publicação de artigos científicos, instrumentos de diagnóstico, protocolos 
de programação e manuais de utilização imediata na prática profissional.

Nasceu assim uma atividade editorial e de formação que, graças 
principalmente à elevada qualificação técnica e à capacidade de conciliar 
rigor científico e operabilidade concreta, tornou a Erickson o ponto de 
referência na Itália para quem trabalha com integração de pessoas com 
necessidades especiais, apoio para as necessidades educacionais especiais 
e dificuldades de aprendizagem, psicologia e trabalho social.



Erickson hoje
Graças à qualidade e ao valor científi co dos seus conteúdos, o Centro Studi Erickson tornou-se líder na 

Itália na publicação de livros, criação de softwares, iniciativas de formação e pesquisa nas áreas de ensino, 
educação, difi culdades de aprendizagem, necessidades educacionais especiais, escola e inclusão social, 
psicologia clínica e aplicada, trabalho social e políticas de bem-estar. Nossas publicações são bem conhecidas 
e apreciadas porque associam teorias e metodologias inovadoras a conselhos operacionais, a casos de estudo 
e a boas práticas. 

Nossa missão: 

A missão da Erickson é esta: propor ideias, metodologias e instrumentos práticos para auxiliar quem, 
atualmente, trabalha com integração de pessoas com necessidades especiais, difi culdade de aprendizagem, 
recuperação e auxílio, problemáticas da adolescência e sociais.

mais de 2.000 
livros no catálogo

mais de 2.000 
autores

mais de 130 novos livros 
publicados todos os anos

450 produtos 
multimídia

500 títulos traduzidos 
para o estrangeiro

100 cursos de formação 
oferecidos todos os anos

NOVO

Fatos e números



Nosso catálogo
O Catálogo Erickson contém atualmente uma grande variedade de livros e revistas especializadas que abordam, 

além da questão da diversidade, áreas de didática para recuperação e apoio da problemática adolescente e jovem, 
da psicologia (educacional, aplicada, clínica) e trabalho social.

Livros
Uma ampla seção é dedicada à didática para a recuperação e auxílio, com uma atenção especial às 

metodologias que podem ajudar os professores a efetuar uma inclusão real em sala de aula. Um exemplo 
para todos, o  Método Analógico de Camillo Bortolato para o ensino da matemática: um método simples e intuitivo, 
que permitiu a centenas de crianças aprender a matemática na escola infantil e primária em modo espontâneo. 
Para as profi ssões sociais, psicológicas e de saúde, a Erickson propõe instrumentos de avaliação, monografi as 
específi cas, manuais teórico-metodológicos e volumes com recortes práticos, indispensáveis para enfrentar 
de modo adequado o contexto complexo nos quais estas fi guras estão operando.

DIDÁTICA DIFICULDADES 
DE LINGUAGEM

TDAH PSICOLOGIA

DISLEXIA 
E OUTROS DEA

NECESSIDADES 
ESPECIAIS AUTISMO

PAIS E FILHOS TRABALHO SOCIAL

O catálogo inclui também propostas de leitura que são voltadas a um público mais amplo (e em especial 
aos pais), para ajudá-los a compreender e a enfrentar de modo psicologicamente correto as situações pessoais e 
relacionais da vida do dia-a-dia: a educação, as emoções, as difi culdades ligadas ao crescimento e à relação 
pais-fi lhos, etc.

Revistas
As revistas publicadas pela Erickson são publicações periódicas 

técnicas e profi ssionais que consentem estar constantemente 
atualizado sobre as temáticas nas quais a editora é ponto 
de referência. Os resultados das pesquisas experimentais mais 
importantes, interventos e comentários dos maiores especialistas 
nacionais e internacionais, novidades legislativas, análises, boas 
práticas: as revistas Erickson são instrumentos de grande valor prático, 
pensados para serem realmente úteis na atividade cotidiana de todas 
as pessoas interessadas nos temas tratados.



Instrumentos didáticos
Uma série de instrumentos didáticos para melhorar a atenção das 
crianças e adolescentes e facilitar um maior envolvimento de toda 
a sala durante as aulas, permitindo aos professores oferecer uma 
didática realmente inclusiva.

Digital
O catálogo Erickson contém vários softwares e instrumentos multimídia para a didática e a educação. 

A Erickson propõe também uma série de materiais para utilizar com a LIM (Lousa Interativa Multimídia) e diversos 
instrumentos compensatórios digitais (ALFa READER, hyperMAPS), para facilitar também a aprendizagem de 
crianças com DAE (Difi culdades de Aprendizagem Específi cas, como a dislexia e a discalculia).

Ainda em relação às DAE, a Erickson propõe duas plataformas multimídia para a 
avaliação, recuperação, fortalecimento e reabilitação: GiADA, para o mundo das escolas, 

que oferece testes didáticos padrão para a identifi cação precoce, preenchíveis também por 
computador, que permitem aos professores terem um relatório imediato pelo qual possam 

calibrar suas intervenções didáticas; e-PRO, para o mundo dos profi ssionais da reabilitação, que 
fornece milhares de materiais reabilitativos para usar no consultório ou em casa.

Formação
A Erickson trabalha há mais de trinta anos com a 

formação das fi guras profi ssionais que trabalham 
com o mundo da escola, da educação, da reabilitação 
das pessoas com necessidades especiais, do social e 
das políticas de bem-estar.

A atividade de formação, graças ao contínuo 
crescimento da equipe de formadores, foi se estendendo 
sempre mais, com a garantia inalterada de seriedade 
e profi ssionalismo, que desde sempre carateriza o 
Centro de Estudos Erickson, ao qual foi reconhecido o 
credenciamento pelo Ministério da Educação.

Pesquisa e desenvolvimento
Erickson, o ponto de referência na Itália para quem trabalha com integração de pessoas com necessidades 

especiais, apoio para as necessidades educacionais especiais e difi culdades de aprendizagem, psicologia e trabalho 
social.

Graças sobretudo à competência e profi ssionalismo do setor de Pesquisa e Desenvolvimento, cujas atividades 
estão fortemente ligadas à colaboração com as melhores universidades italianas, as mais importantes 
secretarias escolares, as várias associações nacionais e as melhores realidades assistenciais, sociais e de 
saúde.

computador, que permitem aos professores terem um relatório imediato pelo qual possam 
calibrar suas intervenções didáticas; 



Didática e Necessidades Especiais
Uma seleção das nossas propostas sobre 
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 School education  Special needs - inclusion  Le Guide Erickson 

Estratégias para os professores

Conhecer, intervir, refletir, cooperar

A coleção “Guias” nasce da experiência do Centro Studi Erickson com o objetivo de fornecer aos professores uma série 
de volumes completos sobre as várias Necessidades Educativas Especiais presentes em nossas escolas.
Fruto do trabalho dos maiores especialistas da área, contam com uma abordagem teórico-prática e apresentam não só 
as características dos vários transtornos, mas também as estratégias para combatê-los.

NEE na escola
cm 20x27 

366 páginas coloridas 

ISBN 978-88-590-0805-7

Deficiências sensoriais 
na escola
cm 20x27

350 páginas coloridas

ISBN 978-88-590-0961-0

TDAH na escola
cm 20x27 

364 páginas coloridas

ISBN 978-88-590-0136-2

Dislexia e outras DAE 
na escola
cm 20x27 

338 páginas coloridas

ISBN 978-88-590-0135-5

Autismo na escola
cm 20x27 

350 páginas coloridas

ISBN 978-88-590-0335-9

Necessidades inteletuais 
especiais na escola
cm 20x27 

364 páginas coloridas

ISBN 978-88-590-0474-5

Para baixar amostras de todos os volumes, por favor visite www.erickson.international
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EM CADA CAPÍTULO ENCONTRARÁ...

TODOS OS GUIAS FORNECEM UM PROGRAMA EM 4 ETAPAS

CONHECER,  
OBSERVAR, AVALIAR
Definição clara e 
exaustiva dos transtornos, 
critérios de diagnóstico, 
integração das crianças 
na escola, o processo de 
avaliação

PLANEAR  
E AGIR

Estratégias e intervenções 
concretas para abordar 
de modo eficaz as 
necessidades educativas 
especiais

REFLETIR  
E COMPREENDER

Consequências emotivas, 
sociais, de auto-estima e 
de auto-perceção

ALIAR-SE  
E PARTILHAR

Estratégias para envolver 
a escola e a família numa 
ação cooperativa focada 
no bem-estar da criança

uma linha cronologia que ilustra a fase em que se inserem as propostas apresentadas no presente capítulo

Esquema sobre 
os principais 
conteúdos 
apresentados e 
a maneira como 
se relacionam

Exemplos que 
apresentam, 
através de 
breves contos,  
situações típicas 
do dia-a-dia 
destas crianças

Perguntas e 
frases de síntese 
acompanham 
o parágrafo 
para indicar ao 
leitor o que está 
sendo tratado

Entrevistas a 
especialistas 
sobre os aspetos 
mais debatidos 
e atuais dos 
transtornos

Explicações 
aprofundadas 
de conceitos e 
termos chave

Síntese final dos 
conceitos mais 
importantes do 
capítulo
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Alcune domande all’esperto... 

Flavio Fogarolo
Perché è importante parlare di competenze compensative e 
non solo di strumenti compensativi?

Perché l’efficacia di questi strumenti dipende di gran lunga più 
da quello che i ragazzi sanno fare che dagli strumenti stessi. le 
competenze vanno costruite attraverso un processo formativo 
in cui gli insegnanti, e la scuola tutta, devono svolgere un ruolo 
attivo e non possono limitarsi a consentire che le tecnologie e 
gli strumenti compensativi siano semplicemente utilizzati dagli 
alunni con dsa. Il computer è uno strumento compensativo che 
funziona (nel senso che davvero serve a compensare il disturbo) 
solo se il nostro allievo lo sa usare bene, con piena sicurezza, 
sapendolo adattare con flessibilità alle proprie esigenze di studio. 
ossia se c’è vera competenza.

Cosa intendiamo quando parliamo di didattica compensativa?

Parliamo di «didattica compensativa» per indicare come questo 
tipo di approccio debba andare oltre il semplice impiego personale 
di strumenti e strategie, per coinvolgere globalmente l’attività 
di insegnamento, in un ambiente educativo che tenga conto 
delle difficoltà di ciascuno e si organizzi in modo da agevolare i 
diversi stili di apprendimento personali. compito dell’insegnante 
è certamente anche quello di promuovere un efficace metodo di 
studio e di lavoro, che tenga conto delle oggettive difficoltà dell’a-
lunno con dsa per individuare, assieme a lui e ai genitori, delle 
soluzioni operative — e compensative — il più possibile efficaci 
(figura 2.8). ossia di promuovere le «competenze compensative».

Cosa sono le strategie compensative?

Possiamo chiamare «strategie compensative» l’insieme di 
procedimenti, espedienti, stili di lavoro o apprendimento in grado 
di ridurre, se non superare, i limiti della disabilità o del disturbo. 
alcune sono elaborate autonomamente dall’alunno, spesso per 
tentativi ed errori, altre possono essere proposte o suggerite 
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caPItolo 1

la rIsorsa coMPaGnI dI classe

Il caso di Marco
Carlo Scataglini, Sofia Cramerotti e Dario Ianes

Un sostegno inteso come copertura

Marco è uno studente con disabilità grave e con disturbi del comportamento, che frequenta 
il secondo anno della scuola secondaria di primo grado. in considerazione della gravità del 
caso e soprattutto dei problemi di gestione dei suoi comportamenti, che risultano notevol-
mente «disturbanti» per il normale svolgimento delle attività didattiche in classe, la scuola 
ha deciso di assegnargli 18 ore di sostegno (tra quelle messe a disposizione complessivamente 
dall’ufficio Scolastico Provinciale) svolte da un unico insegnante specializzato, mentre il 
Comune ha nominato per lui un assistente per altre 12 ore.
 in pratica, l’orario di presenza a scuola di Marco (30 ore settimanali) risulta interamente 
«coperto» dal sostegno e dall’assistenza forniti da queste due figure. la maggior parte delle 
attività dello studente viene svolta nell’aula per il sostegno insieme al docente specializ-
zato, mentre le ore di assistenza vengono effettuate in un laboratorio per l’autonomia e 
l’operatività, nel quale sono presenti anche altri studenti con disabilità, i relativi assistenti 
e almeno un docente di sostegno. 
Marco, nella sua classe, partecipa alla ricreazione e, frequentemente, assiste alle ore di 
educazione fisica in palestra.
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L’ambiente accogliente in classe

Un’altra cosa che possono fare gli insegnanti è creare un am-
biente che non solo dimostri l’importanza dell’amicizia, ma che 
faccia sentire gli alunni a loro agio con i compagni. A tal fine si 
possono disporre gli arredi della classe in modo da promuovere le 
interazioni sociali, e cambiare periodicamente la sistemazione dei 
banchi cosicché gli alunni abbiano l’opportunità di sedere vicino a 
compagni diversi. Altri modi per promuovere le interazioni sociali 
consistono nel decorare la classe con cartelloni sull’amicizia, nel far 
lavorare i ragazzi in gruppi e predisporre il materiale e le attività in 
modo tale che tutti vi possano partecipare.

Un clima amichevole in classe si può ottenere anche fornendola 
di materiali e giochi adatti all’età degli alunni che la frequentano, 
che li aiuteranno a sviluppare delle abilità di gioco che promuovono 
le interazioni sociali.

Un ambiente piacevole a scuola può essere promosso attraverso 
attività di gruppo che favoriscono il senso di coesione della classe. 
Queste attività facilitano l’instaurarsi di nuove amicizie e promuo-
vono l’accettazione, in quanto creano un’identità forte di classe 
che riconosce le somiglianze tra gli alunni così come il particolare 
contributo individuale di ogni componente del gruppo.

Ad esempio, gli alunni possono realizzare un libro della classe, 
un giornalino, un grande collage o un murale, che richiedano e 
riconoscano in modo chiaro il lavoro e la partecipazione di tutti. 
Altre attività utili per aiutare gli alunni a conoscersi meglio sono, ad 
esempio, i giochi con i nomi, le interviste tra i compagni (Chesser, 
2000) e le «pagine gialle» della classe, in cui ogni alunno si presenta 
e illustra, con testi e immagini, qualcosa in cui è particolarmente 
bravo.

L’apprendimento collaborativo tra i compagni di classe
Anna Carletti e Andrea Varani; Dario Ianes e Vanessa Macchia

Perché un insieme di persone diventi un gruppo occorre che 
condivida un obiettivo o una finalità e agisca in modo coordinato 
per il suo raggiungimento. L’azione organizzata dei suoi membri 
determina un’interdipendenza sul piano funzionale, e le relazioni 
che inevitabilmente si innescano attivano un’interdipendenza an-
che di tipo affettivo-relazionale. Ciò rende il gruppo un insieme 
dinamico che non corrisponde, per quantità e qualità, alla somma 

Come allestire spazi 
di apprendimento 

accoglienti?

Quali attività 
favoriscono la coesione 

del gruppo classe?

Cosa si intende per 
interdipendenza 

funzionale e affettivo-
relazionale?

MAPPA DEI CONTENUTI
Di che cosa tratteremo in questo capitolo?

rISOrSA COMPAgNI

Promuovere 
conoscenza
reciproca

gruppo classe 
– ambiente di 

apprendimento

Apprendimento 
reciproco 

significativo

didattica
per competenze

Livello 
personale

Livello 
sistematico

Livello 
interpersonale

Aiuto
reciproco

Lavoro
di coppia

turoring
tra pari

meglio
4 alunni

Gruppo 
di livello 

eterogeneo

didattica
laboratoriale

Learning Together
(Johnson 

e Johnson)

– interdipendenza positiva
– responsabilità individuale 

e di gruppo
– interazione promozionale 

faccia a faccia
– abilità sociali
– valutazione individuale e 

di gruppo

facilita

favorisce

favoriscono

strutturando

Prosocialità

Amicizia

comunicazione
difficile

comportamenti
complessi

Apprendimento
cooperativo
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con banchi a isola per favorire le modalità cooperative di lavoro in 
piccolo gruppo e la modalità di disposizione dei banchi a ferro di 
cavallo per potenziare le modalità interattive e dialogiche di lezione. 

Di seguito invece proponiamo due allestimenti d’aula riferiti 
a specifici progetti didattici e pedagogici, che mettono al centro 
l’alunno e la classe come comunità di apprendimento, protagonista 
del processo di ricerca e scoperta nell’intero processo di apprendi-
mento: l’aula prevista nel progetto nazionale «A scuola senza zaino» 
e l’aula allestita come «Centro di apprendimento», che fa specifico 
riferimento alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner.

approfondimento: L’AULA DEL PrOgETTO «A SCUOLA 
SENzA zAINO»
Marco Orsi

Il clima che si respira nella classe, le relazioni che vi si instaurano, i modi di lavorare da 
soli, tutti insieme, in piccoli gruppi, a coppie, i materiali e gli strumenti che vengono impiegati, 
gli arredi e la loro disposizione possono dare la misura di un ambiente formativo ispirato alla 
comunità di ricerca, ai valori della responsabilità e dell’ospitalità. 

L’insegnante ha un ruolo di organizzatore della «ricerca» e di facilitatore del lavoro di 
tutti. L’aula viene così a essere rappresentata come luogo di riferimento identitario, la «casa 
base» nella quale il singolo alunno e il gruppo degli allievi trovano un riferimento costante, 
un punto d’appoggio, un ambiente personalizzato dal quale poi è possibile partire per aprirsi 
agli incontri e alle occasioni esterne all’aula ed esterne alla scuola.

La figura 2.2 indica una modalità, non l’unica, di organizzare l’aula nel progetto «A 
scuola senza zaino», che rende possibile l’intreccio tra spazio politopo e tempo policronico. 

L’area 1 è l’area tavoli per il lavoro individuale, a coppie o a gruppi. L’area 2 è la zona del 
forum per i momenti nel grande gruppo; qui le attività possono essere: la presa di decisione, 
le spiegazioni, le piccole conferenze, i racconti, le discussioni guidate. Il forum è costituito 
da 3 panche disposte a ferro di cavallo e da un tappeto anallergico che può essere utilizzato 
per la lettura e per altre attività individuali o di gruppo. Le aree contrassegnate dal numero 3 
sono costituite da mini-laboratori che possono essere dedicati, ad esempio, alle arti grafiche 
e pittoriche, alle discipline scientifiche, alla lingua, ecc. L’area 4, che chiamiamo dei cervelli 
elettronici, prevede due computer che vengono utilizzati con software didattici e collegamen-
to a internet e quindi impiegati come strumenti per l’approfondimento delle varie discipline 
(italiano, storia, matematica, ecc.).

L’area 5 invece è il tavolo dell’insegnante (non una cattedra), dove è previsto che il docente 
possa lavorare con un massimo di 2-3 allievi in un affiancamento personalizzato. Gli armadi 
a giorno (6) sono attrezzati con materiale didattico, il più svariato possibile, congruente con 
le attività didattiche della classe. Il materiale è riposto in modo che sia facilmente accessibile. 
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In sintesi

✔  Il senso di essere un gruppo nasce quando i membri che lo costituiscono scelgono di 
stabilire relazioni personali e dirette e si impegnano a mirare al benessere e all’auto-
realizzazione di ciascun componente. Il compito di educatori e insegnanti è quello di 
coltivare la rete di relazioni personali e di continuare a ricostruirla, a ravvivarla e ripararla 
se si rompe.

✔  Per valorizzare il gruppo classe l’insegnante deve tener conto del livello personale, 
interpersonale e sistemico. 

✔  Per far diventare la classe una vera comunità è necessario l’uso di strategie di sostegno 
alla prosocialità a livello globale di scuola, a livello di classe, con azioni come gruppi di 
apprendimento cooperativo e tutoring, a livello dei singoli alunni, con aiuto formale e 
informale tra loro, e a livello di comunità extrascolastica.

✔  Per facilitare l’accettazione e le interazioni sociali con gli alunni con disabilità è impor-
tante che i compagni imparino almeno in parte le loro modalità di comunicazione e a 
interpretarne i comportamenti.

✔  Il tutoring migliora i risultati ottenuti sia dal tutor che dal tutee nella materia prescelta: il 
tutor rivede, consolida e assimila meglio, il tutee ha un apprendimento più personalizzato, 
riceve un feedback regolare sui propri sforzi ed è soggetto a un attento monitoraggio.

✔  l’apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento/apprendimento che utilizza 
i piccoli gruppi, grazie ai quali è possibile apprendere e migliorare le relazioni sociali.

✔  l’approccio Learning together si fonda su cinque principi: l’interdipendenza positiva, 
la responsabilità individuale e di gruppo, l’interazione promozionale faccia a faccia, le 
abilità sociali e la valutazione individuale e di gruppo.

✔  la dimensione ideale dei gruppi cooperativi è di quattro alunni. I gruppi possono essere 
omogenei, eterogenei o casuali, ma il più funzionale all’inclusione è il tipo eterogeneo. 

✔  nei gruppi cooperativi i ruoli dovrebbero corrispondere a funzioni che favoriscano la 
gestione e il funzionamento del gruppo, che lo stimolino e che promuovano l’appren-
dimento degli studenti.

✔  Vi sono tre principali modalità con cui si può organizzare un contesto di apprendimento 
in gruppi cooperativi: attività di creazione di clima di classe, attività cooperative semplici, 
attività cooperative complesse. a queste si aggiunge una modalità definita di «confine».

✔  l’attuazione di una didattica laboratoriale consente di attenuare la centralità della classe 
e di conferire rilevanza primaria alla persona di ogni alunno.

✔  Il docente nel laboratorio non è più colui che somministra conoscenze e comunica alla 
classe informazioni e soluzioni in posizione asimmetrica, ma diventa il regista dell’azione 
educativo-didattica.

Construção 
de alianças 
educativas

Planear e intervir
Modelos e teorias 
de referência

Avaliação e 
diagnóstico 
precoce

Trabalhar 
os aspetos 
emocionais e 
motivacionais

Características 
das DAE

Introdução 
teórica

E ainda...

– Perfis dos mais recentes estudos científicos
– Sugestões para a sala de aula
– Exemplos de atividades e fichas práticas

1 2 3 4

Para saber mais

bit.ly/16CP_guide



4-6 PRÉ-ESCOLAR

O NOVO JOGO DIDÁTICO DA ERICKSON PARA APRENDER A BRINCAR!

6-8
ENSINOFUNDAMENTAL

O Tablotto é um novo sistema de aprendizagem com auto-correção pensado 
para crianças entre os 6 e os 8 anos. Uma moldura cor-de-rosa com oito 
peões ganha vida através de uma série de fichas coloridas com exercícios para 
desenvolver, consolidar e reforçar a aprendizagem da leitura, da escrita, 
do pensamento cognitivo e da lógica matemática.
As crianças indicam a resposta que julgam correta com 
os peões coloridos e, uma vez completada a ficha, podem 
imediatamente ver a correção virando o Tablotto. 

Para adquirir e consolidar as competências básicas de escrita e de 
leitura mais importantes

Para desenvolver e consolidar a aprendizagem da leitura e da 
escrita e de competências cognitivas, lógicas e matemáticas

Com o  as crianças podem:
• aprender autonomamente
• testar os seus conhecimentos
• auto-corrigir o seu trabalho
• divertir-se
• jogar com os amigos
• escolher entre vários tópicos
• escolher exercícios adequados à sua idade
• praticar em casa e na escola

Ferramenta + 15 fichas + guia metodológico 
ISBN 978-88-590-1191-0

Ferramenta + 18 fichas + guia metodológico
ISBN 978-88-590-0986-3

Editado por Desirèe Rossi

NOVO

Veja o vídeo

youtu.be/sOvjn3Nem4Y

Veja o vídeo

youtu.be/mnYMEphibEI

Para saber mais
bit.ly/16CP_tablotto



Descubra todos os packs em www.erickson.international

Aprende a 
brincar com o  

COMO FUNCIONA
As crianças escolhem os exercícios que querem fazer e podem imediatamente
verificar as respostas: ficha a ficha, a aprendizagem consolida-se

1 A criança coloca a fi cha no 
Tablotto

2 Depois seleciona as respostas 
com os peões

3 Vira o Tablotto para 
verifi car as respostas

4 As cores estão no lugar 
certo: está correto!

Com o TABLOTTO a diversão nunca acaba!… Para além do pack de fi chas básico 
incluído no Tablotto, estão disponíveis muitos outros packs com diversos 
tipos de exercícios e atividades, adequados a várias faixas etárias.

MUITAS FICHAS PARA BRINCAR 
E APRENDER

IDADE 6+
MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 
IDADE 7+

Brinco e aprendo 
com o Leo
Competências lógicas 
e de pré-cálculo, 
perceção visual, 
identificação de sons
15 fichas ISBN 978-88-590-1192-7

Na ilha dos nùmeros

À descoberta dos 
nùmeros

O mar das operações

À conquista das 
operações

O tesouro da lógica

Uma tempestade de 
problemas

A misteriosa casa 
das letras

O segredo da 
ortografia

Os monstros da 
ortografia

Gramática 
encantada

Palavras e frases 
assombradas

À descoberta das 
histórias

Brinco e aprendo 
com o Rino
Competências lógicas 
e de pré-cálculo, 
perceção visual, 
identificação de sons
15 fichas ISBN 978-88-590-1193-4

IDADE 4+

Com o TABLOTTO a diversão nunca acaba!… Para além do pack de fi chas básico 

ITALIANO

ITALIANO

EM CADA PACK15 FICHAS

EM CADA PACK18 FICHAS

EM CADA PACK18 FICHAS



O dominó inteligente e divertido para aprender jogando 
na escola, em casa e com os amigos!

A série Giocadomino, ideada por Flavio Fogarolo, propõe divertidos 
jogos didáticos, variantes do dominó clássico, ótimos para apoiar 
aprendizagens e automatismos na linguagem e no cálculo.

Cada elemento tem uma borda multicolorida, uma espécie de código 
de barras cromático que identifica a junção correta dos cartões. 

Este eficaz sistema de verificação permite às crianças jogar 
autonomamente, sem a supervisão contínua de adultos.

Os cartões do jogo são selecionáveis por grupo de níveis, para organizar 
facilmente atividades personalizadas e inclusivas.

Um instrumento divertido e ótimo para efetuar intervenções miradas 
nas dificuldades linguísticas ou de cálculo.

Jogadominó – Sons e palavras – 
Sílabas iniciais

ISBN 978-88-590-1009-8

Jogadominó – Sons e palavras – 
Sílabas finais

ISBN 978-88-590-10104

Jogadominó - Operações até 100

ISBN 978-88-590-0866-8

Jogadominó - Tabuadas

ISBN 978-88-590-0837-8

Jogadominó - Frações e números 
decimais

ISBN 978-88-590-0865-1

72 peças – 3 níveis de dificuldade 48 peças – 2 níveis de dificuldade

2X3 20

5X3

30

5X4

18

*

20 2X3

205X3

30

5X4

18

*

Flavio Fogarolo

Formador, trabalha com didática 
i nc lu s iva .  Fo i  por  mu i to s 
anos responsável pelo setor 
de Necessidades Especiais e 
Dificuldades da Aprendizagem 
da Secretaria de Educação de 
Vicenza (Itália). Colaborou com 
a Erickson na concepção de 
programas compensatórios como 
Alfa Reader, HyperMAPAS e o 
software Escrever rápido com o 
teclado. É autor de vários livros 
sobre esta temática.

Um produto inovador que explora o potencial do jogo para desenvolver as competências 
linguísticas e matemáticas das crianças

Para saber mais

bit.ly/16CP_dominoplay

AUTO

C O R R EÇ

Ã
O



11 Didática  

Astuccio delle Regole di Matematica

NUMERI DECIMALI    Moltiplicazione

108

PROCEDIMENTO

0,8 x  10 = ?        0,8  x 100 = ?        0,8 x 1 000 = ?

Moltiplico 0,8 per 10, per 100 e per 1 000

MOLTIPLICARE PER 10, 100 
E 1000 I NUMERI DECIMALI

Moltiplico per 10: sposto le cifre verso sinistra di UN POSTO.
Lo zero che precede le unità non si scrive.

dak uk h da u , d c m

0 , 8
0 8 ,

0,8 x 10 = 8

x 10

Moltiplico per 100: sposto le cifre verso sinistra di DUE POSTI. 
Metto UNO ZERO nel posto vuoto prima della virgola.

dak uk h da u , d c m

0 , 8
0 8 0 ,

0,8 x 100 = 80

x 100

Moltiplico per 1 000: sposto le cifre verso sinistra di TRE POSTI. 
Metto DUE ZERI nei posti vuoti prima della virgola.

dak uk h da u , d c m

0 , 8
0 8 0 0 ,

0,8 x 1 000 = 800

x 1 000

Aqui dentro você encontra tudo o que precisa para rever as regras de matemática e de geometria, os 
esquemas de cálculo e as tabelas de fórmulas!

Se, por exemplo, você não se lembra como se classificam, como se contam, como interagem ou como 
se ordenam os números naturais, ou se quiser rever como se calculam as potências, basta consultar a 
seção dos números. Quer saber como se calcula o perímetro e a área de um polígono? Procure a regra na 
seção das figuras, que até está repleta de desenhos para que  você consiga perceber tudo muito melhor!

É fácil de usar: em cada seção estão uma série de regras para consultar, da mais simples à mais com-
plexa. Cada regra é acompanhada de exemplos e de uma explicação fácil de entender. 

TUDO O QUE PRECISAS PARA A MATEMÁTICA...
DENTRO DE UM ÚNICO ESTOJO!

cm 21x29,7 - pp. 182 a cores 
ISBN 978-88-590-0974-0

NUMERI DECIMALI

0,8 x  10 = ?        0,8  x 

Moltiplico 0,8 per 10, per 100 e per 1

MOLTIPLICARE PER 10, 100 
E 1000 I NUMERI DECIMALI

Moltiplico per 10: sposto le cifre verso sinistra di 
Lo zero che precede le unità non si scrive.

dak uk h da

0

Moltiplico per 100: sposto le cifre verso sinistra di 
Metto UNO ZERO

dak uk h da

0 8

Moltiplico per 1

dak uk h da

0 8 0

Astuccio delle Regole di Matematica

FRAZIONI    Tipi di frazione

85

FRAZIONI APPARENTI

Luca dice di aver mangiato più panini di tutti 
perché ne ha mangiate 4 metà. Leo ne ha 

mangiati 2 e dice che 4 metà è come dire 2 
panini interi… Chissà chi ha ragione!

La frazione equivalente a uno o più interi si chiama FRAZIONE 
APPARENTE.

1 intero
6
6

3 interi
15
5

La frazione
 

4
2  

indica 2 panini interi, quindi è una FRAZIONE 
APPARENTE.

RICORDA! Nelle frazioni apparenti

il numeratore è un numero uguale 

o un multiplo del denominatore.

Astuccio delle Regole di Matematica174

PROBLEMI    Problemi con  le frazioni PROCEDIMENTO

continua

RISOLVERE PROBLEMI: 
DALLA FRAZIONE ALL’INTERO

pa
ss

o 
1

Per prima cosa leggi il testo ed evidenzia in rosso la DOMANDA e in verde 
i DATI. In questo caso non ci sono domande nascoste, quindi nel testo del 
problema ci sono tutti i dati necessari per risolverlo.

LETTURA DEL TESTO: DOMANDE E DATI 

Matteo vuole comperare una nuova 
macchina fotogra� ca. Ha messo da parte 

€ 180,00 che sono 
4
6  

DEL SUO PREZZO. 

QUANTO COSTA LA MACCHINA FOTOGRAFICA?

Domande Dati

Quanto costa la macchina 
fotogra� ca? 

180 Gli euro che possiede 
Matteo 

4
6

La frazione del costo 
totale della macchina 

fotogra� ca 
pa

ss
o 

2

Rappresenta il problema con il diagramma. Il diagramma è una � gura utile 
per rappresentare la quantità.

RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA 

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

PROBLEMA 4

40 cm

750

?

6 / 6

? 4
6

= 180

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

PROBLEMA 4

40 cm

750

?

6 / 6

? 4
6

= 180

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

PROBLEMA 3

PROBLEMA 4

40 cm

750

?

6 / 6

? 4
6

= 180

PROCEDIMENTO

 = ?

MOLTIPLICARE PER 10, 100 
E 1000 I NUMERI DECIMALI

UN POSTO

 = 8

DUE POSTI
 nel posto vuoto prima della virgola.

 = 80

TRE POSTI

000 = 800

PROBLEMI    

RISOLVERE PROBLEMI: 
DALLA FRAZIONE ALL’INTERO

Per prima cosa leggi il testo ed evidenzia in rosso la 
DATI. In questo caso non ci sono domande nascoste, quindi nel testo del 

problema ci sono tutti i dati necessari per risolverlo.

LETTURA DEL TESTO: DOMANDE E DATI 

Quanto costa la macchina 

Rappresenta il problema con il diagramma. Il diagramma è una � gura utile 
per rappresentare la quantità.

RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA 

?Astuccio delle Regole di Matematica

SPAZIO E FIGURE    Linee, segmenti e angoli

129

SEMIRETTA E SEGMENTO

La SEMIRETTA è una parte di retta che ha un punto di origine 
ma non una � ne. Il SEGMENTO è una parte di retta compresa 
tra due punti, ha un inizio e una � ne.

Per disegnare una semiretta disegna il punto A, poi traccia 
con il righello una linea che va in una sola direzione. 

I trattini indicano che la linea prosegue all’in� nito in un solo verso. 

Per disegnare il segmento unisci con il righello i punti A e B. 
Il segmento è quindi la parte di retta compresa tra i due punti.

Quando mi immagino una semiretta penso 
a un punto che taglia una retta come delle 
forbici. Invece per il segmento mi immagino 

di tagliare via un pezzettino da una linea retta.

A

SEMIRETTA

La semiretta, come la retta, è 
indicata da una lettera minuscola.

f

SEGMENTO

Il segmento è indicato da due lettere
maiuscole scritte agli estremi.

A B

DENTRO DO ESTOJO DAS REGRAS DE MATEMÁTICA...

As páginas identificadas com a etiqueta "Procedimento" explicam passo a 
passo a resolução de um problema. O título no topo da página identifica o 
tema; os exemplos numéricos são sempre acompanhados de uma explicação.

8

Ogni regola è presentata in una pagina organizzata sempre allo stesso modo: titolo 
dell’argomento, una vignetta che introduce l’applicazione della regola, l’esempio numerico, 
l’enunciazione della regola.

Le procedure di risoluzione dei calcoli e dei problemi sono presentate passo per passo in 
pagine identificate con l’etichetta procedimento. Il titolo a inizio pagina identifica l’argomento, 
mentre l’esempio numerico è sempre affiancato dalla spiegazione di ciò che si deve fare in 
ciascuna fase di risoluzione. 

Titolo

Titolo

Vignetta

Regola

Spiegazione 
laterale delle fasi 
di risoluzione

Esempio
numerico

Esempio

Etichetta

Soluzione 
in passi

REGOLA

PROCEDIMENTO

Astuccio delle Regole di Matematica

NUMERI    Numeri relativi

23

CONFRONTO TRA  
NUMERI RELATIVI

Oggi la temperatura minima sarà di –2 gradi  
e domani di –7. Domani sarà più freddo  

di oggi perché –7 è più piccolo di –2.

−7 < −2 Tra due numeri negativi il maggiore è sempre quello 
più vicino allo zero.

+3 > −7 Il numero positivo è sempre maggiore del numero 
negativo.

+3 < +6 Tra due numeri positivi il maggiore è sempre quello  
più lontano dallo zero.

−10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

NUMERI NEGATIVI NUMERI POSITIVI

0

–7 +3
meno sette è più piccolo di più tre.

Per confrontare due numeri relativi devi fare 
attenzione al segno che hanno davanti.

<

–7 –2 +6+3

Astuccio delle Regole di Matematica

OPERAZIONI    Addizione

39

AddIZIONE  
sENZA cAmbIO

PROcEdImENTO

Trascrivo il 2 delle centinaia. 

Il risultato dell'addizione è 278.pa
ss

o 
4

2 3 5 +
4 3 =

2 7 8

Proseguo verso sinistra e sommo  
le decine:
3 + 4 = 7. Scrivo 7.pa

ss
o 

3

2 3 5 +
4 3 =

7 8

Parto sempre dalle unità:
5 + 3 = 8. Scrivo 8.pa

ss
o 

2

2 3 5 +
4 3 =

8

Qual è la somma di 235 e 43?

Scrivo i numeri in colonna, con le cifre in 
ordine: unità sotto unità (u), decine sotto 
decine (da) e centinaia sotto centinaia (h).

pa
ss

o 
1

h

2 3 5 +
4 3 =

da u

8

Ogni regola è presentata in una pagina organizzata sempre allo stesso modo: titolo 
dell’argomento, una vignetta che introduce l’applicazione della regola, l’esempio numerico, 
l’enunciazione della regola.

Le procedure di risoluzione dei calcoli e dei problemi sono presentate passo per passo in 
pagine identificate con l’etichetta procedimento. Il titolo a inizio pagina identifica l’argomento, 
mentre l’esempio numerico è sempre affiancato dalla spiegazione di ciò che si deve fare in 
ciascuna fase di risoluzione. 

Titolo

Titolo

Vignetta

Regola

Spiegazione 
laterale delle fasi 
di risoluzione

Esempio
numerico

Esempio

Etichetta

Soluzione 
in passi

REGOLA

PROCEDIMENTO

Astuccio delle Regole di Matematica

NUMERI    Numeri relativi

23

CONFRONTO TRA  
NUMERI RELATIVI

Oggi la temperatura minima sarà di –2 gradi  
e domani di –7. Domani sarà più freddo  

di oggi perché –7 è più piccolo di –2.

−7 < −2 Tra due numeri negativi il maggiore è sempre quello 
più vicino allo zero.

+3 > −7 Il numero positivo è sempre maggiore del numero 
negativo.

+3 < +6 Tra due numeri positivi il maggiore è sempre quello  
più lontano dallo zero.

−10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

NUMERI NEGATIVI NUMERI POSITIVI

0

–7 +3
meno sette è più piccolo di più tre.

Per confrontare due numeri relativi devi fare 
attenzione al segno che hanno davanti.

<

–7 –2 +6+3

Astuccio delle Regole di Matematica

OPERAZIONI    Addizione

39

AddIZIONE  
sENZA cAmbIO

PROcEdImENTO

Trascrivo il 2 delle centinaia. 

Il risultato dell'addizione è 278.pa
ss

o 
4

2 3 5 +
4 3 =

2 7 8

Proseguo verso sinistra e sommo  
le decine:
3 + 4 = 7. Scrivo 7.pa

ss
o 

3

2 3 5 +
4 3 =

7 8

Parto sempre dalle unità:
5 + 3 = 8. Scrivo 8.pa

ss
o 

2

2 3 5 +
4 3 =

8

Qual è la somma di 235 e 43?

Scrivo i numeri in colonna, con le cifre in 
ordine: unità sotto unità (u), decine sotto 
decine (da) e centinaia sotto centinaia (h).

pa
ss

o 
1

h

2 3 5 +
4 3 =

da u

Cada página apresenta uma regra diferente, mas tem sempre a mesma estrutura: 
título da regra, vinheta ilustrada que introduz o tema e prende a atenção dos 
alunos, exemplo numérico, explicação da regra. 

NOVO

TítuloTítulo

Vinheta

Regra

Etiqueta

Exemplo

Exemplo 
numérico Solução

Explicação secun-
dária das fases de 

resolução

Para saber mais

bit.ly/16CP_astuccio

ESTOJO
das REGRAS DE MATEMÁTICA



12  Didática  O método analógico

cm. 13x19,5 – 120 pp.
ISBN 978-88-590-0655-8

O método analógico
Teoria para a aprendizagem intuitiva da matemática
Neste livro, o professor Camillo Bortolato fala diretamente aos professores 
explicando, com a clareza da linguagem corrente, quais são os princípios 
que o inspiraram, como nasceu a ideia deste método, por que funciona tão 
bem e qual a melhor maneira para propô-lo aos pais.

O MÉTODO 
ANALÓGICO
 

MAIS DE
1.000.000

CÓPIAS
VENDIDAS

– Se eu disser 40, o que você imagina?
– Um 4 e um 0 ! – responde, calmamente.
– E se eu disser "casa", o que você imagina?

– Uma casa, professor.
– O que você quer dizer com "casa"?
– Bom, uma casa normal, com um telhado e janelas.
– Ah, pensei que imaginaria as letras C-A-S-A.
Ela fica admirada, como se tivesse entendido. Percebeu 
que não devemos ver os números.

Camillo Bortolato 

Camillo Bortolato

O PROCESSO DE CÁLCULO MENTAL COM O MÉTODO ANALÓGICO

Os números não importam

BARRAS COLORIDAS E A LINHA DO 20:

QUAL É A DIFERENÇA?

Por exemplo, só de olhar para esta caixa de ovos já 
sabemos quantos ovos  tem e quantos faltam

Se abrir uma caixa de barras coloridas e procurar o número 8, é difícil 
encontrá-lo porque não sabe de que cor é enquanto não alinhar o 1 as 
vezes necessárias para perfazer 8.

Por quê?
Porque só existe a dimensão cardinal!
A dimensão ordinal do número, ou seja, a posição de um número em relação 
aos outros, não é explorada.

As bolinhas não importam É a maneira como organizamos  as bolinhas 
que importa

Com a Linha do 20 
As crianças identificam a ferramenta como uma representação das suas mãos
A analogia é imediata!

encontrá-lo porque não sabe de que cor é enquanto não alinhar o 1 as 
vezes necessárias para perfazer 8.

Porque só existe a dimensão cardinal!

Professor do ensino fundamental 
há quarenta anos



13 Didática  O método analógico  Números e cálculo

cm. 21x29,7 
manual de 100 pp. 

+ ferramenta de plástico cm. 26x3x5.5
ISBN 978-88-6137-894-0

A linha do 20
(Livro + ferramenta)
Método analógico para a aprendizagem do cálculo
A Linha do 20 é uma ferramenta para aprender os números e o cálculo. Ba-
seia-se na ideia de que todas as crianças nascem com uma forte propensão 
para o cálculo, que é uma competência inata.
É uma ferramenta intuitiva, que pode ser utilizada 
imediatamente para contar até 20 e fazer adições 
e subtrações.
O livro contém um breve guia para utilizar 
a ferramenta e várias atividades.

O QUE É? 

A linha dos 20 é uma pequena ferramenta para desenvolver as competên-
cias de cálculo através dos mesmo processos que utilizamos para contar 
pelas mãos.

É como um tablet: se passarmos um para as 
mãos das crianças, elas começam logo a brincar 
com as imagens.

É uma ferramenta intuitiva, que pode ser utilizada 
imediatamente para contar até 20 e fazer adições 

A LINHA DO 20 – VERSÃO PARA 
DEFICIENTES VISUAIS E SURDOCEGOS
editado por Camillo Bortolato e Maria 

Clarice Bracci
80 pp. + ferramenta de plástico+ CD-ROM 

ISBN 978-88-590-0452-3

 MADE IN ITALY

  

 

  

 

15

COMO É FEITO?
As cinco peças fazem 
lembrar os nossos dedos

COMO FUNCIONA?
7+8 utilizando a Linha do 20: o diálogo entre a mente e a ferramenta

Este é o 
método 
analógico!

2-12... 3-13
são números primos

O resultado 15 é lido como a 
soma de 10+5 sem que seja 
preciso contar

A mente compõe a ideia do número 7 e representa-o 
na ferramenta

A mente compõe a ideia do número 8 e representa-o 
na ferramenta

Os olhos deixam de ver o número 7 e passam a 
ver 5 peças + 2

Os olhos deixam de ver o número 8 e passam a 
ver 5 peças + 3

Os números estão divididos por 
múltiplos de 5 porque a quantidade 
é percebida pelos conjuntos de 
peças

VENDIDO 
À

Rússia

Veja o video

youtu.be/JT0BZlP1_38
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Matemática no quarto ano
Cálculo e resolução de problemas 
com o método analógico
O livro contém 525 exercícios que constituem 
autênticas etapas na conquista definitiva de todas 
as competências previstas para o quarto ano.
Os exercícios são todos de “auto-correção”, a través 
dos quais o professor poderá colocar em prática 
uma didática individual, de grupo ou de classe, 
assegurando a todos uma aprendizagem divertida, 
com o mínimo esforço e a máxima satisfação.

Matemática no quinto ano
Cálculo e resolução de problemas 
com o método analógico
Com mais de 430 exercícios, o livro tem como 
objetivo desenvolver e fortalecer o programa 
curricular do quinto ano, para além de sugerir uma 
série de atividades de preparação para o sexto.
Pela sua clareza, a escassez de texto e os exercícios 
de “auto-correção”, o livro oferece aos professores 
a possibilidade de colocar em prática uma didática 
personalizada, em grupos ou com toda a turma, e 
assegurar a todos os alunos uma aprendizagem 
satisfatória e resultados surpreendentes com o 
mínimo esforço.cm. 21x29,7 

110 pp. + 
ferramenta de plástico 

ISBN 978-88-590-0075-4

cm. 21x29,7 
120 pp.

ISBN 978-88-6137-869-8

LIVRO 
cm. 21x29,7 – 80 pp. + ferramenta

ISBN 978-88-590-0424-0

CD-ROM ISBN 978-88-590-0674-9

Aprender a tabuada com o método 
analógico – NOVA EDIÇÃO
Memória visual e estratégias 
de aprendizagem relacionadas
O livro contém exercícios baseados em associações visivo-
fonéticas simplificadas que transformam a tabuada num 
“desafio” cognitivo agradável e gratificante. Estes exercícios 
estão divididos por uma série de fichas práticas ilustradas, 
dentro das quais as imagens e as palavras “gancho” 
assumem um papel fundamental.

A nova edição, atualizada e amplificada, foi enriquecida com uma nova 
ferramenta que permite aprender a tabuada de uma maneira ainda mais 
simples e imediata.

No livro encontram-se:

– um guia para as atividades;

– cartas para jogar com as tabuadas;

– uma série de exercícios de fading para consolidar a aprendizagem com a 
ferramenta;

– a ferramenta, que permite estudar a tabuada utilizando a disposição espacial, 
a memória visual e as figuras “gancho” afim de produzir resultados corretos;

– uma faixa colorida, que permite enfrentar desde o primeiro momento a 
multiplicação e a divisão e de aprender a tabuada à medida que o estudo 
avança.

Consolidamento delle tabelline 

più diffi cili

Queste sono le tabelline più difficili di tutte. Colora la coppa solo quando trovi velocemente, cioè senza interruzioni, tutti i risultati. 

Se non ci riesci, prova con le carte da gioco finali che ripetono le stesse operazioni.

3x9

9x9

8x9

7x9

6x9

4x9

7x7

6x7

5x7

4x7

8x8

7x8

6x8

5x8

4x8

9x6

8x6

7x6

Rispondi senza interruzioni in 3 minuti

Salvati dagli extraterrestri!

39  MADE IN ITALY

cm. 21x29,7 
manual 112 pp. +

ferramenta de plástico
ISBN 978-88-6137-304-4

A linha do 100
(Livro + ferramenta)
Método analógico para a 
aprendizagem da matemática
O instrumento é uma «calculadora analógica» 
comparável a um armário com dez prateleiras, com 
o qual o aluno pode efetuar adições e subtrações 
e compreender imediatamente o sentido da mul-
tiplicação e da divisão.
O livro é uma apostilla completa sobre o cálculo 
mental e escrito e contém problemas.

A linha do 1000 
e outros instrumentos
de cálculo
(Livro + ferramentas)
Método analógico para a 
aprendizagem da matemática
Fiel ao método analógico, é uma alternativa 
viável à aprendizagem convencional, e é espe-
cialmente eficaz para alunos com dificuldades. 
Aborda o cálculo mental e escrito, as quatro 
operações, frações, decimais, uso do euro e 
equivalências.

cm. 21x29,7 
manual 96 pp. + ferra-

mentas
ISBN 978-88-6137-466-9

mental e escrito e contém problemas.

 MADE IN ITALY  MADE IN ITALY
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 Didática  O método analógico  Ferramentas MAXI

 Ferramentas MAXI

A versão "maxi" das ferramentas do Método Analógico para ajudar os professores a envolver os alunos 
e a criar uma didática realmente inclusiva. Todas as ferramentas são 

Primeiros voos MAXI
cm. 42 x 29,7 – ISBN 978-88-590-0768-5

A linha do 20 MAXI
A ferramenta de sala de aula para 
melhorar a concentração

Ferramenta de plástico e madeira  (cm. 62 x 12 x 8)

A linha do 100 Maxi
A ferramenta de sala de aula 
que substitui o ábaco

Ferramenta de plástico e madeira (cm. 62 x 62 x 3,5) 

A casa do 1000 
Quadros murais
Conhecer e calcular jogando

2 posters de parede (cm. 100x70 cad)

Equivalências MAXI
A ferramenta para toda a turma 
aprender imediatamente

Ferramenta de plástico e madeira  (cm. 60 x 10 x 5) 

Blocos lógicos MAXI
A ferramenta de sala de aula para 
desenvolver a linguagem e a atenção

Ferramenta de plástico e madeira (cm. 62 x 43 x 4,5)

Livre-se dos problemas
90 exercícios para ultrapassar 
o medo da matemática
O volume contém 90 problemas, desenvolvidos 
como desafios intuitivos e individuais que a criança 
pode resolver na escola ou em casa.
Graças à solução gráfica adotada, os problemas 
não contêm operações aritméticas e têm um valor 
terapêutico para todas as crianças que erronea-
mente identificam a matemática com as operações.

Livre-se dos problemas 
com a calculadora
99 exercícios para libertar a 
inteligência das crianças
O livro contém imensos problemas, desenvolvidos 
como desafios intuitivos que a criança pode resol-
ver sozinha, tanto em casa como na escola, e que 
promovem autênticas estratégias de resolução da 
nossa mente e da nossa inteligência.
O uso da calculadora é aconselhado para superar 
a dificuldade de alguns cálculos, criando um clima 
mais gratificante e de estudo coletivo.

cm. 15x21 
192 páginas a cores

ISBN 978-88-590-1079-1

cm. 15x21 
210 páginas a cores

ISBN 978-88-590-1014-2

NOVO
NOVO

 MADE IN ITALY
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Os deveres 
vão de férias 1
O livro de destaques para a 
primária – PRIMEIRO ANO

cm. 21x29,7 
64 páginas a cores

ISBN 978-88-590-0013-6

Os deveres 
vão de férias 2
O livro de destaques para a 
primária – SEGUNDO ANO
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Indovinelli

Indovina la 

soluzione 

scegliendola tra 

quelle indicate.

Indovinelli

Indovina la 

soluzione 

scegliendola tra 

quelle indicate.

Indovinelli

Indovina la 

soluzione 

scegliendola tra 

quelle indicate.

1. La strada

2. Le vacanze

3. Il freddo

4. Depone

5. La pesca

6. Il cemento

1. La pioggia

2. Il pianoforte 

3. La sigaretta

4. Il dente

5. Il vento 

6. Il fuoco

1. Il segreto

2. A dadi

3. Il cane 

4. Il medico

5. Quattro cani

6. La ruota

Cosa fa una gallina in tribunale?

Qual è il frutto più odiato dai pesci?

Anche quando è armato non fa paura a nessuno

Anche se qualcuno la taglia resta sempre intera

Quando arrivano tutti se ne vanno

Senza parlare fa tremare tutti

Più la tiri più si accorcia

Quando si mette a ballare finisce per cadere

Lo senti ma non lo vedi

Se lo alimenti vive se gli dai da bere muore

Gli piace scendere ma non può salire

Anche se ha la coda non la pesti mai

Non vede l’ora di togliere il disturbo

Cosa fanno due cani quando incontrano due cani?

Ha molti raggi ma non fa luce

Quando è scoperto non c’è più

A cosa gioca la cuoca?

Fa festa anche quando non è festa

?

scegliendola tra 

quelle indicate.

Ha molti raggi ma non fa luce

Quando è scoperto non c’è più

A cosa gioca la cuoca?

Fa festa anche quando non è festa
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Quante palline?

Quante palline?

Quante palline?

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Mille

Ogni finestra vale cento palline e ogni casa mille.

Ogni finestra vale cento palline e ogni casa mille.

Ogni finestra vale cento palline e ogni casa mille.
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1. Il segreto

2. A dadi

3. Il cane 
Cosa fanno due cani quando incontrano due cani?

?
Non vede l’ora di togliere il disturbo

Cosa fanno due cani quando incontrano due cani?

Ha molti raggi ma non fa luce

Quante palline?
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iglio 

e il leone
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 m
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Il pescatore, vedendola, 
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La volpe com
inciò a 
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lla strada 
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cm. 21x29,7 
64 páginas a cores

ISBN 978-88-590-0231-4

7
c.n.

6c.
n.

12

Os deveres 
vão de férias 3
O livro de destaques para a 
primária – TERCEIRO ANO

Os deveres 
vão de férias 4
O livro de destaques para a 
primária – QUARTO ANO

cm. 21x29,7 
64 páginas a cores

ISBN 978-88-590-0513-1

cm. 21x29,7 
96 páginas a cores 

ISBN 978-88-590-0795-1

 Deveres de férias

Este não é o típico e aborrecido livro dos deveres de férias. É antes um conjunto de fichas que se podem dest-
acar e levar para todo o lado dentro das bolsinhas criadas para esse efeito. Assim, durante uma longa viagem 
de carro, na praia debaixo do guarda-sol, nas montanhas à sombra de uma árvore ou mesmo em casa, antes 
de ir para a cama, as crianças podem rever o que aprenderam durante o ano, divertir-se e desafiar os amigos!
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Primeiros voos 
(3 livros + 2 instrumentos)
Aprender com o método 
analógico na pré-primária

Um pack que reúne três livros e dois instrumentos 
para os mais pequenos.

– FAZER (Desenhar, colorir, pré-escrita) é dedicado 
ao desenvolvimento das competências gráficas 
da criança, para reforçar a sua atenção e precisão. 

– CONTAR (Leitura intuitiva da quantidade) é dedi-
cado à leitura intuitiva das quantidades e vem 
acompanhado por dois pequenos instrumentos 
para ajudar a visualizar os números.

– PENSAR (Classificar objetos – Sequências lógicas) 
contém exercícios de classificação e reflexão 
baseados em blocos lógicos e outras atividades.

Pack (3 livros + 2 ferra-
mentas)

cm 21x21
ISBN 978-88-590-0331-1

Fazer  pp. 108
ISBN 978-88-590-0437-0

Contar pp. 120
 ISBN 978-88-590-0439-4
Pensar pp. 120 
ISBN 978-88-590-0438-7

Pack (2 livros) 
60 páginas a cores

ISBN 978-88-590-0896-5

Primeiros voos na leitura
Aprender com o método analógico 
na escola pré-primária
Na escola pré-primária são já muitas as crianças 
que, mesmo sozinhas, começam a dar os primeiros 
passos na leitura, atraídas pelo curioso código que 
é o alfabeto.
Este kit contém dois instrumentos para facilitar 
essa aprendizagem espontânea, preservando o seu 
caráter de descoberta e de jogo:
– um Abecedário com letras especiais, para ler e 

descobrir;
– a História do Pitti, com a qual a criança se pode 

aventurar nas primeiras experiências de leitura.

NOVO

Italiano para o primeiro ano 
com o método analógico
Leitura e iniciação à escrita
Ler em um dia, escrever em um ano. Uma proposta inovadora para aplicar o 
método analógico ao ensino/aprendizagem do italiano no primeiro ano do 
ensino fundamental.

7 faixas+ suporte para as faixas + livro 
“ As estações do Pitti" + livro de exercícios

 + marcador + guia para os professores

 ISBN 978-88-590-1170-5
JK WXY

BA CI GICA GADA FA LA PA RA SA TA VA ZAQUA
QUEQUE

QUO
QUI

MA NA
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1 52 63 7 94 8 10 12 1411 13 15

Indicazioni operative: contare nel modello le palline in orizzontale e verticale. Disegnare palline 

piccole e ben centrate nel quadretto.

Bisogna completare questa tovaglia

Indicazioni operative:

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.
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piccole e ben centrate nel quadretto.
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piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

piccole e ben centrate nel quadretto.

Trova il posto delle palline da colorare

Indicazioni operative: prima di cominciare accertarsi che il bambino abbia capito quale pallina 

colorare. Curare l’impugnatura, rallentare il gesto grafi co, aumentare la durata del lavoro. 
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Primeiros voos na leitura - Abecedário 
de parede
Aprender com o método analógico na escola pré-primária

4 faixas (18x98 cm. cada) 

O Abecedário de parede é uma versão ampliada do Abecedário incluído no livro 
Primeiros voos na leitura. É um instrumento que facilita a aprendizagem, já que 
permite apresentar a toda a turma em simultâneo uma letra ou um fonema.

NOVO

 Didática  O método analógico  Pré-escola



18  Didática  Matemática  Números e cálculo

 Gian Marco Malagoli,  Eugenia Pellizzari,  Daniela Lucangeli

Estratégias de cálculo
O livro propõe uma abordagem original e criativa às operações aritméticas (e 
não só!) que muitas vezes constituem uma grande dificuldade para as crianças 
de todas as faixas etárias.  

As estratégias apresentadas são fruto de uma longa investigação dedicada 
às metodologias orientais, nomeadamente à matemática védica, e são acom-
panhadas por observações e experiências que representam a união da didática 
oriental com a ocidental.

Para cada tópico tratado, estão disponíveis volumes complementares de apro-
fundamento, plenos de exemplos e exercícios para as crianças.

COLEÇÃO

Programas de fortalecimento 
de cognição numérica, lógica e científica

COLEÇÃO DIRIGIDA POR

Daniela Lucangeli 
UNIVERSIDADE DE PÁDUA

Para saber mais 
bit.ly/16CP_lucangeli

Estratégias de cálculo pp. 115 
ISBN 978-88-590-0322-9

Aprender as tabuadas usando os dedos 
pp. 61 

ISBN 978-88-590-0461-5

Multiplicação pp. 82 
ISBN 978-88-590-0713-5

Adição e subtração pp. 69
ISBN 978-88-590-0758-6

 Elisabetta Robotti,  Antonella Censi,  Ida Segor,  Laura Peraillon

Frações por um fio
Ferramentas e estratégias para a escola primária
Uma estratégia original e eficaz para ensinar ou aprender as frações.

Após uma breve introdução teórica, o volume apresenta um percurso didático 
dividido em 4 seções práticas. As inúmeras atividades e fichas e os 20 cartões 
com frações que acompanham o livro, tornam-no uma 
preciosa ferramenta que pode ser utilizada 
por professores dos últimos três 
anos da escola primária.

pp.196 a cores + 20 cartões com frações
ISBN 978-88-590-1013-5

 Maria Giuseppina Bartolini Bussi,  Alessandro Ramploud,
 Anna Baccaglini-Frank

Aritmética na prática
Ferramentas e estratégias tradicionais 
chinesas para o início da escola primária
A porcentagem de alunos que se depara com o insucesso escolar na matemática 
está aumentando cada vez mais. Os testes da disciplina geram ansiedade e os 
fracassos têm um impacto negativo fortíssimo na auto-estima das crianças. 
As estátisticas mostram-nos que nas provas de matemática se registra uma 
vantagem indiscutível dos países do extremo oriente como a China, a Coreia 
e o Japão: por que não, então, aprender com eles?

Através de exemplos e percursos práticos, devidamente adatados à nossa 
cultura, os autores ilustram modalidades didáticas que todos os professores 
podem facilmente usar e adaptar à sua turma, garantindo um ensino eficaz e 
duradouro mesmo com os alunos mais rebeldes à matemática.

pp. 208 
ISBN 978-88-590-0328-1

NOVO

preciosa ferramenta que pode ser utilizada 

Guida alle attività per l’insegnante  ◆  53

SEZIONE 1 – Tovaglietta

Fig. 1.10 Le tovagliette rappresentate sul quaderno sono composte da unità frazionarie uguali.

Successivamente, si chiede di ricoprire la tovaglietta con unità frazionarie 

diverse (figura 1.11).

Fig. 1.11 Le tovagliette rappresentate sul quaderno sono composte da diverse unità frazionarie.

Nota: La riduzione in scala con cui è realizzata la tovaglietta sul quaderno è decisa 

dall’insegnante, a meno che la classe non abbia già lavorato sulle riduzioni. Si tratta 

di trovare un’opportuna unità di misura che consenta di rappresentare, in quadretti interi, 

le diverse unità frazionarie all’interno della stessa tovaglietta.

Si passa poi all’introduzione della sintassi della notazione frazionaria con 

numeratore maggiore di 1. Obiettivo è far elencare le somme delle diverse combi-

nazioni associate alle diverse tovagliette mostrando che il risultato è 1 (cioè l’unità 

di misura, nel nostro caso, la tovaglietta).
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Guida alle attività per l’insegnante  ◆  103

SEZIONE 2 – STRISCIA

Consegna: 

Rappresenta sul tuo quaderno tutte le strisce realizzate per le diverse unità fra-

zionarie; rappresentale dalla maggiore alla minore.

Colora tutte le unità frazionarie con il colore concordato.

Fig. 2.11 Rappresentazione sul quaderno delle diverse unità frazionarie.

Come costruire i significati matematici in gioco

L’attività riportata sul quaderno ha lo scopo di permettere agli alunni di in-

teriorizzare l’ordinamento di unità frazionarie in funzione del denominatore e, al 

contempo, di mantenere traccia dell’evoluzione dei significati costruiti durante il 

percorso didattico.

 ATTIVITÀ 10 Verso la linea dei numeri

Materiali

• Striscia di carta quadrettata

• Matite colorate

Allestimento e consegne

 Attività a piccolo gruppo

Attività individuale

Attività collettiva (discussione matematica)

L’insegnante divide la classe in gruppi.

Ogni gruppo ha a disposizione una sola striscia con la stessa unità di misura 

usata per l’Attività 8 (ad esempio, 60 quadretti). Su questa striscia dovranno essere 

collocate tutte le unità frazionarie individuate nell’Attività 8. 



19 Didática  História e Geografia Fáceis 

VOLUME 1: cm 21x29,7
 pp. 300 a cores + linha do tempo
 + autocolantes + recursos online

ISBN 978-88-590-1054-8 

VOLUME 2: cm 21x29,7
 pp. 300 a cores + linha do tempo
 + autocolantes + recursos online

ISBN 978-88-590-1158-3

 Carlo Scataglini

HISTÓRIA FÁCIL para o 6° - 7° ano
SEXTO ANO– Do Império romano ao século XV
SÉTIMO ANO– Das grandes descobertas 
geográficas até ao final do século XIX
Adequado para todos os alunos, uma vez que os ajuda a 
consolidar o conteúdo dos manuais adotados pelas escolas, 
pode também ser utilizado para reabilitação e apoio aos alunos 
com dificuldades. Os livros respeitam o currículo definido pelo 
ministério para a disciplina de História do 6º e 7º ano.

Cada seção temática contém:
– textos resumidos e simplificados;
– linhas do tempo;
– esquemas que resumem a informação;
– conceitos-chave;
– testes;
– tabelas de revisão;
– sugestões para atividades de pesquisa.

 Carlo Scataglini

GEOGRAFIA FÁCIL para o ensino 
fundamental
Terceiro ano: O que estuda a geografia, 
os espaços terrestres e os espaços aquáticos

Quarto ano: Os mapas, o tempo 
e o clima, a paisagem italiana

Quinto ano: A Terra, os continentes, a Itália e as regiões
Estes livros contêm textos simplificados e adaptados a três níveis de 
complexidade relativos aos temas-chave da disciplina.
Para facilitar a compreensão e a memorização aos alunos com deficiências, 
transtornos ou dificuldades de aprendizagem, os textos são acompanhados 
de destaques, glossários e uma série de soluções gráficas que agilizam a 
leitura (fontes de tamanho adequado, amplo espaço entre os conteúdos).
Para motivar os alunos, todas as atividades estão inseridas num contexto 
lúdico.

 Carlo Scataglini

HISTÓRIA FÁCIL para o ensino 
fundamental
Terceiro ano: A origem da Terra e a Pré-História

Quarto ano: As civilizações dos rios e do Mediterrâneo

Quinto ano: A civilização grega, a Itália 
antiga e o Império Romano
Esta série reúne 3 livros e 3 CD-ROMS que percorrem o programa de 
história dos vários anos, segundo as indicações do ministério.

As obras são úteis para todos os alunos consolidarem a matéria de cada 
ano, mas também para ajudar os alunos com mais dificuldades, uma vez 
que os textos são simplificados e adaptados a três níveis de complexidade, 
além de serem acompanhados de destaques, glossários e soluções gráficas 
que agilizam a leitura. Todas as atividades se inserem num contexto 
lúdico, colocando os alunos ao volante de uma Máquina do Tempo.

Os 3 CD-ROMS servem exclusivamente para utilizar 
com a LIM (Lousa Interativa Multimídia).

TERCEIRO ANO 
LIVRO cm 21x29,7 - pp. 192 a cores – ISBN 978-88-590-0088-4

CD-ROM ISBN 978-88-590-0202-4

TERCEIRO ANO cm 21x29,7 - pp. 200 a cores + conteúdo adicional online 
 ISBN 978-88-590-0315-1

QUARTO ANO
LIVRO cm 21x29,7 -  pp. 176 a cores – ISBN 978-88-590-0089-1

CD-ROM ISBN 978-88-590-0203-1

QUARTO ANO cm 21x29,7 - pp. 200 a cores + conteúdo adicional online 
 ISBN 978-88-590-0316-8

QUINTO ANO
LIVRO cm 21x29,7 - pp. 272 a cores – ISBN 978-88-590-0090-7

CD-ROM ISBN 978-88-590-0204-8

QUINTO ANO cm 21x29,7 - pp. 200 a cores + conteúdo adicional online 
 ISBN 978-88-590-0317-5

NOVO



20  Didática  Ciências fáceis

Estudar  Ciências é como fazer uma viagem fantástica cheia de descobertas: 
uma viagem que porém às vezes pode se revelar difícil, rica de fenômenos, 
nomes e conceitos para compreender e lembrar. Exatamente por isso, Ciências 
fáceis propõe de forma simplificada e facilitada os principais conteúdos da 
grade curricular ministerial, dos objetivos e instrumentos das Ciências às varias 
formas da matéria e às principais características do mundo dos seres vivos.

Os livros, ricos em ilustrações coloridas, contêm — além de uma série de facili-
tações para a aprendizagem como mapas e esquemas — textos adaptados por 
nível de complexidade de modo a facilitar a compreensão e a memorização. 
Tudo vem com destaques e glossários e é proposto com dispositivos gráficos 
que facilitam a leitura. Desta forma, o material se transforma num instru-
mento imprescindível no caso de reforço e apoio ao aluno com dificuldades.
Para incentivar a motivação ao estudo, todas as atividades são inseridas em 
uma moldura lúdica.

Ciências fáceis para o terceiro ano
O que estuda a Ciência, os estados da matéria, 
o mundo dos seres vivos, o meio ambiente

Ciências fáceis para o quarto ano
As propriedades da matéria, os seres vivos, a ecologia

Ciências fáceis para o quinto ano
O corpo humano, o Sistema Solar e os corpos celestes

CIÊNCIAS FÁCEIS PARA  
O TERCEIRO ANO 

cm 21x29,7 - 192 páginas a cores 
ISBN 978-88-590-0315-1

CIÊNCIAS FÁCEIS PARA  
O QUARTO ANO 

cm 21x29,7 - 200 páginas a cores 
ISBN 978-88-590-0643-5

CIÊNCIAS FÁCEIS PARA  
O QUINTO ANO 

cm 21x29,7 - 200 páginas a cores
 ISBN 978-88-590-0644-2

 Carlo Scataglini

CIÊNCIAS FÁCEIS PARA 
O ENSINO FUNDAMENTAL

As propriedades da matéria, os seres vivos, a ecologia

Ciências f
O corpo humano, o Sistema Solar e os corpos celestes

36 per la classe terzaScienze facili

Mappa espansa

che avvengono 
in

per capire  
le cause dei

che osserva i
che utilizza

che avvengono 

Fenomeni 
naturali

Strumenti 
specialiMetodo 

scientifico

Natura Ambienti 
artificiali

•	Microscopio
•	Telescopio
•	Termometro
•	Bilancia,	ecc.

•	Osservazione
•	Domanda
•	Ipotesi
•	Esperimento
•	Registrazione	dei	dati 
•	Conclusione

Studio delle

per mezzo del 
lavoro dello

che segue  
un

che utilizzache segue che osserva i che segue 

per mezzo del 

SCIENZE

che osserva i che segue 

Scienziato

34 per la classe quartaScienze facili

5. L’ARIA E L’ATMOSFERA 

L’ARIA È UN MISCUGLIO DI GAS: AZOTO, 
OSSIGENO, VAPORE ACQUEO, ANIDRIDE 
CARBONICA, ECC. LA TERRA È INTERAMENTE 
AVVOLTA DA UN INVOLUCRO* DI GAS CHE SI 
CHIAMA ATMOSFERA.

L’aria

140 per la classe quintaScienze facili

I COLORI DELLA LUCE

Procedimento

1. Con le forbici ritaglia un cerchio nel cartoncino bianco.
2. Dividilo in 7 spicchi e colorali con i colori dell’arcobaleno: rosso, 

arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto.

3. Con una matita ben appuntita oppure con le forbici fai un buco 
nel centro del cerchio e fissaci all’interno una matita.

Esperimenti

Materiale occorrente
• Un cartoncino bianco
• Forbici
• Righello
• Matite colorate

36 per la classe terScienze facili

137
Unità 2

12. L’ECOSISTEMA

TUTTI GLI ELEMENTI DI UN AMBIENTE 
SONO STRETTAMENTE LEGATI TRA LORO E 
FORMANO UN EQUILIBRIO DELICATISSIMO, 
CHIAMATO ECOSISTEMA. OGNI ECOSISTEMA 
È COME UN CASTELLO DI CARTE: SE 
TOGLIAMO UNA CARTA, TUTTO IL CASTELLO 
CROLLA.

La Terra e i suoi ambienti

34 per la classe quScienze facili

208 per la classe quartaScienze facili

Verifica 1

Accipicchia, che confusione! Collega 
con una freccia il testo all’immagine 
corrispondente.

La rete di relazioni tra i viventi e 
l’ambiente in cui essi vivono forma 
un ecosistema.

Il problema dei rifiuti può 
essere risolto grazie alla raccolta 
differenziata.

Spesso le azioni dell’uomo hanno un 
impatto molto grave sugli equilibri 
del pianeta. 

Il buco nell’ozono permette ai raggi 
solari pericolosi di raggiungere la 
Terra.

L’effetto serra modifica il clima 
globale del pianeta.

140 per la classe quScienze facili

40 per la classe quintaScienze facili

11. IL CUORE

IL CUORE È UN MUSCOLO INVOLONTARIO 
CHE SI TROVA NEL TORACE*. IL CUORE SI 
CONTRAE E SI RILASSA RITMICAMENTE, 
SPINGENDO IL SANGUE NEI VASI SANGUIGNI.

L’apparato cardio-vascolare



21 Didática  Clássicos Fáceis

No início de cada livro há um índice ilustrado com 
todos os capítulos e no início de cada capítulo existe 
um resumo do capítulo anterior e a apresentação 
do próximo.
O leitor pode ouvir o texto das histórias, através 
dos QR-Codes incluídos no livros.

O Pequeno Príncipe
cm. 15x21
128 páginas a cores
ISBN 978-88-590-0610-7

Pinóquio
cm. 15x21
128 páginas a cores
ISBN 978-88-590-0609-1

O Mágico de Oz
cm. 15x21
128 páginas a cores
ISBN 978-88-590-1185-9

Clássicos Fáceis
contados por Carlo Scataglini

Os livros da coleção “Clássicos Fáceis” repropõem clássicos da literatura infantil 
com critérios de simplificação que ajudam na leitura e compreensão autônoma dos 
contos. Este são facilitados visualmente, lexicamente e sintaticamente.

DO MAIOR ESPECIALISTA DE DIDÁTICA SIMPLIFICADA NA ITÁLIA

Índice ilustrado dos capítulos

Explicação de expressões 
idiomáticas, assinaladas em  
marrom

Resumo do capítulo anterior

Jogos e atividades divertidas

Apresentação das persona-
gens da história

Arquivos de áudio para 
baixar e ouvir a história

Apresentação do capítulo 
seguinte

Definições das palavras mais 
difíceis, assinaladas em azul

NOVO

Veja o vídeo

youtu.be/oHTew1bnYiQ



22  Didática

 Giuditta Gottardi,  Ginevra G. Gottardi

O meu primeiro lapbook
Modelos e materiais para construir 
e para aprender a estudar melhor
O lapbook é um conjunto dinâmico e criativo de materiais que se insere na 
esfera do "learning by doing" (aprender fazendo), na qual o aluno está no centro 
da própria aprendizagem. Mais especificamente, o lapbook é uma construção 
feita de cartões de várias dimensões e formatos que contêm toda a informação 
sobre determinada matéria.
A matéria é exposta sob forma de desenhos, fotografias, breves descrições, etc., 
em minibooks de vários formatos, para consultar, rever e consolidar diferentes 
conceitos, fortalecer o estudo à medida que este avança e personalizá-lo da  
melhor maneira possível segundo as necessidades de cada aluno…
Este livro contém exemplos de lapbooks, seguidos de instruções e esquemas 
para os construir.

cm 21x29,7 - pp. 280 a cores
ISBN 978-88-590-1055-5

TAV. 51: VARIANTI DI TF 1

BASE PER FOTOCOPIE

TF 1

Spiegazione ed esempi pag.

Il mio primo lapbook 

✎

Appendice TAV. 51: VARIANTI DI TF 1

BASE PER FOTOCOPIE
TF 1

Spiegazione ed esempi pag.
Il mio primo lapbook 

✁✁✁✁✁✁

© 2016, G. Gottardi e G. Gottardi, Il mio primo lapbook, Trento, Erickson  ◆  187

TAVOLA
VARIANTE DI Tff 1.5

Spiegazione ed esempi pagine 80-85.

Tff

1.5

 OBIETTIVI:
Porre delle domande e dare delle risposte.

DESCRIZIONE:

Questo template si presta a porre più domande 

sull’esterno delle linguette, e a riportare le 

risposte sotto di esse. In questo modo lo 

studente sarà in grado di interrogarsi da solo.

SPIEGAZIONE:

1. Ritagliare il contorno.

2. Piegare lungo la linea tratteggiata.

3. Tagliare le linee in grassetto.

4. Piegare le linguette.

Appendice: TAV. 1-25
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TAV. 23: VARIANTI DI Tff 1.5

BASE PER FOTOCOPIETff 1.5

Spiegazione a pag. Il mio primo lapbook 

TAV. 23: VARIANTI DI Tff 1.5

BASE PER FOTOCOPIETff 1.5

Spiegazione a pag. Il mio primo lapbook 

a

b

NOVO

Emma Perrotta

O meu livro do tempo
Materiais e atividades para conhecer 
o relógio, a semana, os meses e os anos.
O objetivo deste livro é facilitar a aquisição dos conceitos relativos ao tempo 
através de uma ampla gama de materiais práticos e atividades divertidas, nas 
quais se exploram expressões temporais específicas e períodos de tempo como 
a semana, os meses e o ano e com as quais se pode facilmente aprender a 
utilizar o relógio.
As quatro simples mas úteis ferramentas incluídas tornam o trabalho mais 
prático e estimulante: a tabela da semana, a tabela do ano, os cartazes do 
tempo e, enfim, o relógio. Ideal para crianças com déficits cognitivos, distúrbios 
específicos da linguagem ou distúrbios do espectro autista, O meu livro do tempo 
pode ser utilizado também por crianças sem dificuldades, pouco habituadas a 
refletir sobre contextos abstratos.

cm. 21x29,7 – 162 pp. (livro) + relógio 
(para recortar e montar) + 3 cartazes

 do tempo (para recortar e montar)
+ a "tabela da semana"+ "a tabela

 dos meses" + a "tabela do ano"
ISBN 978-88-6137-837-7

VENDIDO 
À

China

Matemática

Italiano

História

Ciências

Gramática

UM MÉTODO APLICÁVEL A TODAS AS DISCIPLINAS:

Educação 
ambiental

Il lapbook: che cos’è e da dove ha origine  ◆  13

Fig. 1.7 Flip flap con copertina.

Fig. 1.6 Flip flap a fiore.

Fig. 1.8 Bustina con fermacampione. 

Fig. 1.9 Fisarmonica con linguetta.

Fig. 1.5 Minibook a scaletta.

Cartellette: i diversi formati e gli esempi d’uso  ◆  73

Cartelletta formato schedario

ESEMPI

C5

Le regioni d’Italia

Cartellette: i diversi formati e gli esempi d’uso  ◆  73

Template: i diversi formati e gli esempi d’uso  ◆  99

Pentagono a fiore
ESEMPIO SVOLTO 1 Tff
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Esempi svolti del template “pentagono a fiore”
ESEMPIO 1

MATERIA: ITALIANOARGOMENTO: Scrivere un articolo di giornale
DESCRIZIONE:per affrontare la composizione del testo giornalistico verrà proposta agli alunni la regola delle 5 W, che verranno riportate in lingua inglese all’esterno del template.All’interno verrà riportata la traduzioneitaliana corrispondente.

FOTO 

La regola 
delle 
5W 

Tff 4

Il mio primo lapbook 

MATERIA
Italiano.

ARGOMENTO
Scrivere un articolo di giornale.
DESCRIZIONE
Per affrontare la composizione del testo giornalistico viene proposta la regola delle 5 W, riportate in inglese all’esterno del template e in italiano al suo interno.

 

 

 

PENTAGONO A FIORE

OBIETTIVI:
Raccogliere cinque informazioni da presentare in ordine sequenziale.

DESCRIZIONE:il template presenta cinque linguette a forma di petalo che permettono di scrivere informazioni sia all’esterno che all’interno.
SPIEGAZIONE:1. Ritagliare il contorno.2. Piegare lungo le linee tratteggiate.3. Piegare i petali verso l’interno facendo in modo che ogni petalo sia coperto da un altro petalo.

4. Infilare l’ultimo petalo sotto il primo.

Appendice TAV. 35-42

1 

2 

3 

4 

Tff 4

Il mio primo lapbook 



23

 Ivan Sciapeconi e  Eva Pigliapoco

TESTES 
PERSONALIZADOS
Versão básica, facilitada e simpli� cada 
para o ensino fundamental

A série de livros TESTES PERSONALIZADOS oferece aos professores do ensino fundamental 
materiais específicos para a avaliação dos alunos, tais como provas de avaliação dos 
principais conteúdos disciplinares e provas de avaliação de competências aplicadas aos 
contextos da vida real. Fornece, ainda, estratégias eficazes para criar metodologias de 
avaliação personalizadas.

Primeiro ano 
cm 21x29,7 - 200 pp.

 ISBN 978-88-590-0887-3

Segundo ano 
cm 21x29,7 - 200 pp. 

 ISBN 978-88-590-0784-5

Terceiro ano – Italiano, história, geografia 
cm 21x29,7 - 256 pp.

 ISBN 978-88-590-1066-1

Terceiro ano – Matemática, ciências 
cm 21x29,7 - 224 pp.

 ISBN 978-88-590-1096-8

Quarto ano – Italiano, história, geografia 
cm 21x29,7 - 270 pp.

 ISBN 978-88-590-1161-3

Quinto ano – Matemática, ciências 
cm 21x29,7 - 230 pp.

 ISBN 978-88-590-1216-0

Ivan Sciapeconi 
e Eva Pigliapocoe Eva Pigliapoco

VERIFICHE 
PERSONALIZZATE

Nelle versioni base, facilitata e sempli� cata

Classe

QUARTA
scuola 

primaria

MATEMATICA • SCIENZE

PERSONALIZZATEPERSONALIZZATE
Nelle versioni base, facilitata 

QUARTA
scuola 

primaria

•

NOME DATA
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COME TI SENTI PRIMA 
DI INIZIARE? 

ITALIANO - GRAMMATICA

NOME

© 2016, I. Sciapeconi e E. Pigliapoco, Verifiche personalizzate – Classe terza, Trento, Erickson

NOME DATA

COME TI SENTI PRIMA 
DI INIZIARE? 

Completa le frasi con la preposizione semplice giusta.

Addizioni con parole! Come si formano le preposizioni articolate? 
Completa le «operazioni».

di + la = ______________ ______ + il = al  di + _______ = degli

a + le = _______________ ______ + lo = allo su + _______ = sulle

in + lo = ______________ ______ + la = sulla da + ________= dai 

di + i = ________________ ______ + gli = negli a + _________= agli

Preposizioni semplici
e articolate

C’è una farfaalla _____ un fiore.

C’è una farfalla ____ un fiore.

C’è una farfalla _____ i fiori.

C’è una farfalla ____ogni fiore.
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COME TI SENTI PRIMA 
DI INIZIARE? 

NOME
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ITALIANO - GRAMMATICA

NOME DATA

COME TI SENTI PRIMA 
DI INIZIARE? 

Preposizioni semplici
e articolate

Scrivi le preposizioni semplici giuste.

Completa le «operazioni» per ottenere le preposizioni articolate.

di + la = ______________ ______ + i = dei  di + _______ = degli

a + le = _______________ ______ + lo = allo a + _______ = al

in + lo = ______________ ______ + la = nella in + ________ = negli 

su + i = ________________ ______ + gli = sugli su + _________ = sullo

C’è una farfalla _____ un fiore.

C’è una farfalla ____ un fiore.

C’è una farfalla _____ i fiori.

C’è una farfalla ____ ogni fiore.

su

della

127

NOME DATA

COME TI SENTI PRIMA 
DI INIZIARE? 

NOME
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ITALIANO - GRAMMATICA

PREPOSIZIONI SEMPLICI
E ARTICOLATE

SEGNA CON UNA X LA FRASE GIUSTA.

 C’È UNA FARFALLA SU UN FIORE.

 C’È UNA FARFALLA CON UN FIORE.

 C’È UNA FARFALLA IN UN FIORE.

 C’È UNA FARFALLA TRA I FIORI.

 C’È UNA FARFALLA PER OGNI FIORE.

 C’È UNA FARFALLA SU UN FIORE.

 C’È UNA FARFALLA IN UN FIORE.

 C’È UNA FARFALLA CON UN FIORE.

✗

COMPLETA LE OPERAZIONI.

DI + LA = ______________ A + LE = _______________

IN + LO = ______________ SU + I = ________________

DELLA

VERSÃO BÁSICA

Completo e destinado a toda a 
turma.

VERSÃO FACILITADA

Com exemplos ou auxílios visuais 
que facilitam a execução da prova 
sem reduzir a sua dificuldade, 
para alunos com dificuldades de 
aprendizagem.

VERSÃO SIMPLIFICADA 
Reduzida complexidade dos exer-
cícios e léxico simplificado, para 
alunos com deficiências.

Um exemplo de como o mesmo exercício varia conforme a versão:
NOME DATA
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ITALIANO - GRAMMATICA
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COME TI SENTI PRIMA 
DI INIZIARE? 

Analisi logica: soggetto, 
predicato ed espansioni

Riscrivi i sintagmi nelle caselle giuste.

• Le scimmie si arrampicano sugli alberi.

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• Nel mare vivono i pesci.

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• Le giraffe hanno il collo lungo.

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• Il cane di Sara abbaia agli altri cani.

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• Nella stalla dormono gli asinelli.

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• In primavera le rondini tornano.

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________
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COME TI SENTI PRIMA 
DI INIZIARE? 

NOME
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ITALIANO - GRAMMATICA

NOME DATA

COME TI SENTI PRIMA 
DI INIZIARE? 

Analisi logica: soggetto, 
predicato ed espansioni

Riscrivi i sintagmi nelle caselle giuste.

• Le scimmie / si arrampicano / sugli alberi.
 

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• Nel mare / vivono / i pesci.
 

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• Le giraffe / hanno / il collo lungo.
 

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• Il cane / di Sara / abbaia / agli altri cani.
 

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• Nella stalla / dormono / gli asinelli.
 

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

• In primavera / le rondini / tornano.
 

Soggetto

___________________

Predicato

___________________

Espansione

___________________

Le scimmie si arrampicano sugli alberi
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DI INIZIARE? 

NOME
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ANALISI LOGICA: SOGGETTO, 
PREDICATO ED ESPANSIONI

COLORA I SOGGETTI.

LE SCIMMIE SI ARRAMPICANO SUGLI ALBERI.

NEL MARE NUOTANO I PESCI.

LE GIRAFFE HANNO IL COLLO LUNGO.

COLORA I PREDICATI.

IL CANE DI SARA ABBAIA.

IN PRIMAVERA TORNANO LE RONDINI.

NELLA STALLA DORMONO GLI ASINELLI.

VERSÃO BÁSICA 
O exercício pede ao aluno que 
associe as imagens às palavras 
correspondentes.

VERSÃO FACILITADA

O primeiro item mostra ao aluno 
como resolver o exercício.

VERSÃO SIMPLIFICADA

O exemplo mantém-se e o teste 
tem menos itens.

OS TRÊS NÍVEIS DOS TESTES 
São propostas três versões diferentes para cada teste: básica, facilitada e simplificada.

NOVO

Para saber mais

bit.ly/16CP_personalized

 Didática  Testes personalizados
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Traduzido e publicado no 
Brasil pela Pulso Editorial

Traduzido e publicado no 
Brasil pela Pulso Editorial

 Necessidades Especiais e Autismo

 Dario Ianes e  Vanessa Macchia

A didática para as necessidades 
educativas especiais
Estratégias e boas práticas para o apoio inclusivo
cm. 17x24 –  pp. 366 + CD-ROM – ISBN 978-88-6137-293-1

Para promover a integração de alunos com deficiências, é preciso pensar em 
termos mais amplos (e mais justos), isto é, em “alunos com necessidades edu-
cativas especiais", que se deparam com várias barreiras na sua aprendizagem 
e participação.

No livro é apresentada em detalhe uma abordagem de “didática especial”, que 
é baseada nas dimensões relacionais e afetivas, da “normalidade especial” e 
da micro-mediação didática.

O CD-ROM que acompanha o livro contém mais de 100 artigos relacionados 
com este tema.

cm. 17x24 - pp. 159 
ISBN 978-88-590-0764-7

Sabemos que os alunos não aprendem todos da mesma maneira. Uma didática 
verdadeiramente eficaz é, portanto, capaz de criar ambientes de aprendizagem 
complexos que tenham em conta estas diferenças e onde todas as crianças 
encontram uma resposta personalizada para o seu ritmo de aprendizagem.
Neste volume são apresentadas cinco abordagens que contribuem para colocar  
em prática esta noção de didática inclusiva.

cm. 17x24 - pp. 480 
ISBN 978-88-6137-342-6

Quais são as dinâmicas de aprendizagem dos alunos com Necessidades Educa-
tivas Especiais no ensino secundário? E que papel têm as suas emoções? Como 
se podem simplificar e adaptar os objetivos e o material de estudo? Como se 
podem utilizar as relações com os outros numa idade em que as relações entre 
pares são fundamentais? Este livro é um manual para todos os professores e 
auxiliares do ensino secundário e um texto fundamental para todos os que se 
preocupam com a inclusão a todos os níveis escolares.

 Carlo Scataglini, 
 Sofia Cramerotti
e  Dario Ianes

Dar apoio 
nas escolas 
secundárias
Dos aspetos teórico-
metodológicos à 
dimensão prática

 Heidrun Demo (organizadora)

Didática 
para as diferenças
Propostas  metodológicas 
para uma turma inclusiva

Traduzido e publicado no 

Dario Ianes

A especial normalidade
Estratégias de integração e  inclusão para 
as necessidades educativas especiais 
cm. 13x24 – 184 pp. – ISBN 978-88-6137-839-8

Para realizar uma integração escolar de boa qualidade para todos os alunos 
e uma eficaz ação de inclusão para os alunos com Necessidade Educativas 
Especiais, temos de tornar sempre mais "especial" a "normalidade" de fazer 
escola todos os dias.
A normalidade da didática e das atividades educativas e formativas deve ser 
decididamente enriquecida com estratégias eficazes e aspectos técnicos que 
provenham da pedagogia especial e da psicologia da educação, para que os 
alunos com Necessidades Educativas Especiais possam experimentar a nor-
malidade de se relacionar e aprender com os outros, desfrutando ao mesmo 
tempo de uma aprendizagem eficaz e adaptada às suas dificuldades.
De fato, o aluno com Necessidades Educativas Especiais tem direito seja à inte-
gração seja a uma ajuda específica e eficaz. As duas coisas não se contrapõem, 
como não se contrapõem a normalidade e a especialidade, se as combinarmos 
na «normalidade especial».
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Vol. 1 cm. 17x24 - pp. 512 
ISBN 978-88-6137-525-3

Vol. 2 cm. 17x24 - pp. 568 
ISBN 978-88-6137-526-0

Vol. 3 cm. 17x24 - pp. 280 
ISBN 978-88-6137-527-7 

 Renzo Vianello

Potencial de desenvolvimento 
e de aprendizagem nas deficiências 
mentais
Indicações para a realização 
de intervenções educativas e didáticas
Neste livro, recorrendo à sua vasta experiência, o autor pinta um quadro dos 
40 anos da história da integração na Itália, alternando entre páginas onde 
prevalecem reflexões e opiniões maturadas “em campo” e páginas dedicadas 
aos estudos realizados em conjunto com os seus colaboradores. Deste modo, 
é possível apurar tanto os grandes resultados que caracterizam o presente 
dos alunos com deficiências mentais em contraste com o passado, como o 
extraordinário progresso que ainda será possível fazer graças ao seu potencial. 
As indicações práticas são inúmeras.

cm. 17x24 - pp. 132 
ISBN 978-88-590-0050-1

 Necessidades Especiais e Autismo

 Dario Ianes e  Sofia Cramerotti (organizadores)

O plano educativo personalizado
Projeto de vida
A obra criada por Dario Ianes e Fabio Celi em 1993, atualmente na nona edição, 
é constituída por 3 volumes repletos de materiais, estratégias de trabalho e 
boas práticas para o Plano Educativo Personalizado.

Volume 1 - O método e as estratégias de trabalho
Um guia imprescindível para ler e interpretar pedagogicamente um Diagnóstico 
funcional, definir dinamicamente os objetivos de trabalho, elaborar um PEP 
adequado às necessidades de cada aluno e focado em resultados concretos 
tanto educativos e didáticos como também relacionados com o quotidiano, 
na ótica de um Projeto de vida adulta, que envolve todos os professores num 
trabalho de educação partilhada.

Volume 2 - Coletânea de materiais, 
ferramentas e atividades didáticas
Uma vasta coletânea de material didático, ferramentas e atividades úteis que 
promovem a educação personalizada, focando-se na avaliação/observação e no 
desenvolvimento, fortalecimento e reabilitação de competências, sempre com 
o objetivo principal de promover a plena integração/inclusão dos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais. 

Volume 3 - Conjunto de boas práticas 
de PEPs feitos e comentados
Um conjunto de boas práticas para os Planos educativos personalizados. Os 
exemplos apresentados têm como objetivo mostrar como se constrói concre-
tamente, passo a passo, um PEP funcional, que se aproxime das necessidades 
de cada aluno. É nesta premissa que se baseia a proposta do Diagnóstico 
funcional educativo, que revela os pontos fortes/competências e os pontos 
fracos/deficits dos alunos, as suas capacidades e performance, os fatores que 
facilitam ou dificultam o seu “funcionamento” e a aprendizagem nas várias 
áreas. Esta análise permite depois definir, a nível de um Perfil dinâmico e 
funcional, os objetivos de longo, médio e curto prazo que devem orientar o 
trabalho do aluno.

32 IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – VOLUME 1

Alla base di un’integrazione scolastica effi cace vi è comunque sempre l’attivazione 

di un buon Piano educativo individualizzato e l’impostazione di attività educativo-

didattiche effi caci, come risulta anche dalla ricerca sistematica sulla qualità dei processi 

dell’integrazione, condotta dall’Associazione Italiana Persone Down, riportata in det-

taglio nel testo di Gherardini e Nocera (2000) e dalla recente ricerca sull’integrazione 

di alunni con disabilità (Canevaro, D’Alonzo e Ianes, 2009). 

Vediamo allora sinteticamente quali sono le componenti fondamentali di un PEI-

Pdv, come è costruito e quali fasi di programmazione devono essere affrontate nella 

sua defi nizione. Nel nostro modello, il PEI-Pdv è costituito dalle componenti presentate 

qui di seguito, che corrispondono ad altrettante fasi di programmazione e di lavoro.1

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO

PROGETTO DI VITA 

➤

Diagnosi 

funzionale 

educativa che 

comprende 

funzioni del 

Profi lo dinamico 

funzionale1

Attività
, 

materiali, metodi 

di lavoro

Verifi ca e 

valutazione

Momento conoscitivo del reale 

funzionamento dell’alunno secondo 

il modello antropologico ICF

Momento di defi nizione

di obiettivi e
 di scelte 

progettuali

Momento di defi nizione di 

tecniche e risorse per l’insegna-

mento-apprendimento

Momento di revisione della 

Diagnosi, del Profi lo dinamico e 

delle Attività
 e materiali

La Diagnosi funzionale educativa 

La Diagnosi funzionale educativa è la prima componente del Piano educativo 

individualizzato: essa si pone come obiettivo fondamentale la conoscenza più estesa e 

la comprensione più approfondita possibile dell’alunno in diffi coltà. Questa conoscenza 

deve però essere «funzionale educativa», appunto, e cioè utile alla realizzazione concre-

ta e quotidiana di attività didattiche ed educative appropriate, signifi cative ed effi caci. 

1 Come stabilito dall’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, la Diagnosi funzionale include anche il Profi lo 

dinamico funzionale e corrisponde, anche in coerenza con i principi dell’ICF, al Profi lo di funzionamento 

della persona.
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Fig. 1.3 Test di cancellazione di fi gura. In Marzocchi, Molin e Poli (2000).
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Profi lo di funzionamento 

Profi
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Si può visualizzare questa rete su un diagramma a «cipolla» (fi gura 2.1), dove al 

centro c’è il soggetto e sugli strati successivi le persone che sono in rapporti con lui, che 

potremmo defi nire sempre più formali e istituzionali (Hutton e Roberts, 1990; Seed, 

1997; Maguire, 1989). 

Amici

Operatori dei servizi/scuola

Famiglia

Colleghi di lavoro/

Associazioni

Gruppi della comunità

Vicini di casa

co
mpagni di classe

Soggetto

Fig.  2.1 Diagramma della rete di fi gure coinvolte nel Progetto di vita dell’alunno.

Naturalmente i criteri di organizzazione dello schema sulla rete di relazioni pos-

sono essere anche molto diversi: si possono creare cerchi concentrici sulla base della 

frequenza di interazioni, oppure sull’intensità emotiva delle relazioni, e così via. A noi 

sembra interessante l’organizzazione illustrata nello schema, perché ci rappresenta im-

mediatamente la situazione di molte persone disabili: una cipolla con un nucleo forte (il 

soggetto e la sua famiglia) e una scorza altrettanto forte (servizi, scuola, ecc.), in mezzo, 

negli strati che dovrebbero essere spontanei, informali o quasi, si trova ben poco. 

Ed è qui invece che si dovrebbe rimpolpare la cipolla, conquistando nuovi territori, 

nuovi attori per un Progetto di vita del soggetto, nuove persone-luoghi-situazioni con 

 gura. In Marzocchi, Molin e Poli (2000).
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Fig. 1.9 Esempio di scheda operativa tratto da Viaggi nel tempo. In Falaschi (2007).
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SÉRIE

TERAPIA
EM IDADE DE CRESCIMENTO
DIRIGIDA POR LUIGI MAROTTA
A série nasce com o intuito de difundir os conhecimentos relacionados com os transornos 
do desenvolvimento, através de uma abordagem científica evidence-based. Dirige-se aos 
terapeutas mas, de fato, envolve todos os profissionais da área da reabilitação, caracteri-
zando-se por um espírito interdisciplinar.

 Donatella Tomaiuoli 
(editado por)

Gagueira
Fundamentos, avaliação 
e tratamento da infância 
à idade adulta
cm. 17x24 - pp. 434 
ISBN 978-88-590-0977-1

 Cristina Caciolo,  Enrica Mariani,
 Manuela Pieretti,  Andrea 
Biancardi

Percursos 
de reabilitação:
Números e cálculo
Fichas e materiais práticos
cm. 21x29,7 - pp. 168
ISBN 978-88-590-0966-5

 Cristina Caciolo,  Enrica Mariani, 
 Manuela Pieretti,  Andrea 
Biancardi

Percursos 
de reabilitação: 
Cálculo mental 
e cálculo escrito
Fichas e materiais práticos
cm. 21x29,7 - pp. 144 
ISBN 978-88-590-1125-5

 Serena Rossi,  Luigi Marotta, 
 Susi Cazzaniga 

Percursos 
de reabilitação: 
Ortografia
Fichas e materiais práticos
cm. 21x29,7 - pp. 162 
ISBN 978-88-590-1050-0

em cooperação com

Terapia nas DAE

Diagnóstico 
e tratamento segundo 
as recomendações da 
Consensus Conference

A DISLEXIA

A DISCALCULIA

A ESCRITA

Os transtornos 
da linguagem:
Características, 
avaliação, tratamento

A compreensão 
do texto:

Terapia em idade 
de crescimento

Funções executivas 
nas DAE:

Dificuldades de leitura: 
avaliação e intervenção

Os transtornos 
da comunicação:
Da avaliação 
ao tratamento

DESCUBRA TODOS OS VOLUMES DA SÉRIE:

Para saber mais
bit.ly/16CP_marotta

NOVO
NOVO

NOVO
NOVO
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Anna Contardi, Monica Berarducci

Amizade, amor, sexo: 
vamos falar sobre isso 
agora
Conhecer a si mesmos, os 
outros, as próprias emoções

Um percurso de educação emotiva, social e sexual, 
pensado especialmente para os adolescentes com 
necessidades inteletuais especiais, mas adequado 
para todos os jovens que passam pelas mudanças 
do crescimento do próprio corpo e experimentam 
as primeiras relações de amizade e amor.

cm. 29,7x21
110 páginas a cores

+ manual (12 pp. preto 
e branco) 

ISBN 978-88-590-0281-9

Monica Berarducci, Daniele Castignani, 
Anna Contardi, A.I.P.D. – Associazione 
Italiana Persone Down

Fazer compras sem 
surpresas
Conselhos e instrumentos para 
aprender a gerenciar o dinheiro

Um percurso de educação para o uso responsável do 
dinheiro, pensado para adolescentes com síndrome 
de Down, rico em imagens coloridas, exercícios e 
jogos estimulantes e divertidos que, explorando 
uma abordagem lúdica, ensinam a reconhecer as 
diversas moedas e notas, a gerenciar o dinheiro com 
responsabilidade, onde gastá-lo, os comportamen-
tos adequados nas lojas e como poupar.

Anna Contardi, Monica Berarducci

Música, filme 
e pizzaria: divertir-se 
em companhia
Ideias e conselhos para aprender 
a gerenciar o tempo livre

Na passagem da infância à adolescência, o tempo 
extracurricular torna-se cada vez menos estru-
turado e guiado, e os jovens desenvolvem um 
desejo de se encontrar com os seus pares, para 
adquirir novas experiências, partilhar interesses 
e tecer relações. Graças aos conselhos fornecidos 
por Ginevra, Edoardo, Camilla e Lorenzo, os jovens 
poderão aprender, passo a passo, a organizar uma 
saída com os amigos.

cm. 29,7x21
132 páginas a cores 

+ manual (12 pp. preto
 e branco) 

 ISBN 978-88-590-0046-4

cm. 29,7x21
pp. 132

ISBN 978-88-590-0752-4

LABORATÓRIOS 
PARA A AUTONOMIA
"Laboratório para a autonomia" nasce da experiência dos Percursos de educação para a autonomia da Associação Italiana de Pessoas com 

Síndrome de Down (AIPD). Cada livro contém material, atividades e práticas para ensinar competências de autonomia às crianças e adoles-

centes com deficiências mentais, tais como a Síndrome de Down. Todos os livros, escritos numa linguagem muito simples e com ilustrações 

coloridas, vem acompanhados de um guia para educadores e pais.

ANNA CONTARDI

É Assistente social e Coordenadora da Associação 
Italiana para Pessoas com Síndrome de Down, onde 
há mais de 30 anos presta consultoria e formação. 
Criou e dirige desde 1989 o Curso de educação para a 
autonomia para adolescentes com síndrome de Down. 
Dirige a coleção "Laboratórios para a autonomia" da Erickson, 
para adolescentes com necessidades especiais, em colaboração com a Associação 
Italiana para Pessoas com Síndrome de Down.

DANIELE CASTIGNANI

Educador, coordena o projeto  "Os Círculos" para jovens e adultos com síndrome de 
Down e colabora nas atividades de formação da Associação Italiana para Pessoas 
com Síndrome de Down. Em 2005 projetou e produziu "Jovens Down no timão", 
um percurso de formação em barco à vela, para a aquisição de competências de 
autonomia e relações sociais. Publicou com a Erickson vários livros para adolescentes 
com necessidades especiais.

 Anna Contardi, Daniele Castignani
A.I.P.D. – Associazione Italiana Persone Down

Facas e fogões
Receitas e conselhos: de fazer compras a cozinhar 

ISBN 978-88-6137-265-8

 Monica Berarducci, Francesco Cadelano

Mala e passagem, uma perfeita viagem
Conselhos e instrumentos para organizar as férias

ISBN 978-88-6137-739-4

 Anna Contardi, Daniele Castignani, 
A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down

Sozinhos na cidade sem mamãe e papai
Na rua entre orientações, travessias e meios de transporte 
públicos
ISBN 978-88-6137-473-7

Para saber mais sobre cada título, visite:
www.erickson.international

O TÍTULO ESTÁ DISPONÍVEL EM ESPANHOL
VENDIDO 

À
Turquia

VENDIDO 
À

Turquia

VENDIDO 
À

Turquia

VENDIDO 
À

Turquia

Conselhos e instrumentos para organizar as férias

VENDIDO 
À

Turquia
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 Pier Luigi Baldi

Desenvolver o raciocínio 
nas deficiências mentais
Do raciocínio indutivo 
à meta-cognição
Este livro apresenta um método para desenvolver 
competências tidas como centrais nos processos de 
raciocínio e memória, especialmente em crianças e ado-
lescentes com dificuldades cognitivas leves e médias.
Contém ainda 196 fichas práticas, ilustradas e fo-
tocopiáveis, de maior ou menor complexidade, para 
estimular os alunos sem os frustrar. 

cm. 21x29,7
pp. 304

ISBN 978-88-590-0471-4

 Pier Luigi Baldi

Educar para o raciocínio 
NOVA EDIÇÃO
Atividades de estimulação cognitiva 
para as deficiências mentais
Um programa para estimular as capacidades de 
raciocínio das pessoas com deficiências mentais. É 
composto por mais de 100 fichas de trabalho, ilu-
stradas e fotocopiáveis, e pode ser aplicado, graças às 
várias sequências de diferentes níveis de dificuldade, 
desde a pré-adolescência até à idade adulta.

cm. 21x29,7 
pp. 192 

ISBN 978-88-590-0047-1

 Luigi Marotta,  Deny Menghini 
e  Stefano Vicari (organizadores)

Leitura, escrita e cálculo 
na Síndrome de Down
Percursos de intervenção
Este livro é fruto da experiência dos autores, que 
trabalharam durante vários anos num aspecto 
muito importante do desenvolvimento cognitivo das 
crianças com Síndrome de Down: a aprendizagem 
da leitura, da escrita e do cálculo e o tratamento das 
dificuldades relacionadas com estas áreas.
A aquisição de boas competências de leitura, escrita 
e cálculo é, de fato, um objetivo muito importante, 
e influencia a autonomia e a independência destas 
crianças na adolescência e na vida adulta.
No livro são apresentados os aspetos ligados à 
aprendizagem das competências acadêmicas e é 
ainda fornecida informação detalhada para estru-
turar um percurso de intervenção específico e as 
metodologias integradas de tratamento e ensino 
que se revelaram mais eficazes.

cm. 21x29,7
pp. 246 

ISBN 978-88-6137-924-4

Anna Lancini, Roberto Medeghini, Daniela 
Quaresmini

Frações e números 
decimais na prática
Fichas e atividades 
para as deficiências mentais
O ensino prevalentemente abstrato da matemática 
constitui uma barreira típica, e por vezes inultra-
passável, para os alunos com deficiências mentais, 
uma vez que a abordagem tradicional dos profes-
sores raramente está ligada a exemplos concretos. 
As frações são um ótimo exemplo disto: a ideia de 
fração, da relação entre o inteiro e as partes, está 
presente em diversas situações do nosso quotidi-
ano, porém é sempre abordada de modo abstrato 
ou inadequado em relação ao nível cognitivo de 
muitos alunos.
Esta obra propõe, assim, atividades sobre os concei-
tos de fração e de números decimais, baseando-se 
em aspetos reais e concretos.

cm. 21x29,7 
130 pp. 

ISBN 978-88-590-0808-8

 Antonella Ruggieri e  Luigi Russo

Faço eu!
Histórias e atividades para 
desenvolver as autonomias pessoais
A autonomia pessoal tem um papel muito importante 
na integração e na participação das pessoas com 
deficiências mentais e outros transtornos. Explorando 
os pontos de força destes indivíduos, este volume 
adota como objetivo principal do programa educa-
cional personalizado a aquisição de competências 
domésticas e de cuidados primários, apresentando-as 
através de histórias ilustradas.cm. 21x29,7

pp. 256 
ISBN 978-88-6137-609-0

cm. 14x22
128 pp. com ilustrações

ISBN 978-88-6137-432-4

Paola Viezzer

Somos especiais
Histórias para ajudar as crianças 
a entender a diversidade
Uma coleção de histórias para confrontar com as 
crianças os temas da diversidade, das necessidades 
especiais e da doença. Histórias que ajudam os 
adultos a explicar aos mais novos porque seu 
irmãozinho ou amigo tem um aspecto especial, se 
comporta em um modo estranho, não come o que 
comem os outros ou às vezes se sente mal.

Marisa Pavone (organizadora) 

Família e projeto de vida
Educar uma criança deficiente desde 
o nascimento até à vida adulta
Tendo como principal objetivo identificar e valorizar 
o potencial e as competências educacionais dos pais 
em relação ao projeto de vida de um filho deficiente, 
este livro recolhe reflexões e estudos realizados a 
nível nacional que examinam e interpretam as mu-
danças dos últimos dez anos na teoria e na prática.

cm. 17x24
pp. 336

ISBN 978-88-613-7528-4

cm. 17x24
pp. 152

ISBN 978-88-613-7486-7

Rino Reginella, Lorenzo Pergolini (organizadores) 

Educação e reabilitação 
com pet therapy
Este manual é um guia teórico e prático para realizar 
atividades e terapia assistida com animais, também 
chamada de pet therapy, apresentando ainda alguns 
projetos e estudos realizados em vários contextos 
(escolas, centros para pessoas com deficiências, 
geriatria, hospitais pediátricos). O objetivo é ir além 
da concepção simplista de que “os animais fazem 
bem ao Homem”, transformando-a em propostas 
práticas concretas que podem melhorar este tipo 
de relações e definir “quanto e porquê” o contato 
com os animais “faz bem”.
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Stefania Molteni, Eleonora Farina

Oficina de criatividade 
para o autismo 
Um percurso para fortalecer as 
competências socio-relacionais 
e emotivas das crianças
Este livro apresenta atividades baseadas em expe-
riências práticas realizadas com pequenos grupos de 
crianças autistas, com o objetivo de fortalecer o seu 
potencial criativo e  competências sociorrelacionais 
e emotivas. Fornece ainda uma série de material 
prático, ilustrado, do qual se podem tirar fotocópias.

cm. 17x24 – pp. 90 
ISBN 978-88-590-1165-1

Erica Salomone, Giacomo Vivanti 

Aprendizagem no autismo
Dos novos conhecimentos científicos 
às intervenções estratégicas
Por que aprendemos? Como se altera a apren-
dizagem ao longo do desenvolvimento? Estas e 
outras perguntas tornam-se particularmente mais 
complexas quando existe uma condição ainda sob 
muitos aspectos enigmática como o autismo.
Neste guia, professores, pais e educadores en-
contram ferramentas e indicações terapêuticas 
e educativas indispensáveis para enfrentar da 
melhor maneira possível os complexos desafios 
de aprendizagem das pessoas autistas.

Perché si apprende? Come cambia l’apprendimento nel corso dello 
sviluppo? Come si può potenziarlo? Questi e altri interrogativi si fanno 
più complessi nel momento in cui si intrecciano con una condizione  
per molti aspetti ancora enigmatica come quella dell’autismo. 
Questo libro propone per la prima volta al pubblico italiano una trat-
tazione rigorosa, esaustiva e accessibile a tutti sulle recenti conoscenze 
scientifiche sull’apprendimento nell’autismo, che nell’ultimo decennio 
hanno permesso di prendere le distanze da miti e stereotipi, di sviluppa-
re efficaci strumenti di intervento e delineare nuove frontiere di ricerca.
I bambini con autismo non solo possono apprendere, ma spesso sor-
prendono per le loro capacità fuori dal comune. Tuttavia, le strategie 
educative convenzionali, quelle che funzionano per i bambini con 
sviluppo tipico, spesso non risultano efficaci e conducono il bambino, 
la sua famiglia e i professionisti coinvolti nell’insegnamento verso 
situazioni frustranti e improduttive.
In questa guida, insegnanti, genitori e tutti coloro che si occupano 
di bambini con autismo potranno trovare strumenti e indicazioni 
terapeutiche e educative indispensabili per affrontare al meglio le 
complesse sfide che l’apprendimento nell’autismo ci pone.

Giacomo Vivanti
Assistant Professor al Drexel Autism Institute di Philadelphia, svolge attività 
clinica e di ricerca sui disturbi dello spettro autistico. È autore di numerosi libri 
e articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali. È inoltre un membro 
del comitato scientifico del «Journal of Autism and Developmental Disorders», 
dell’Associazione Italiana Ricerca Autismo e del gruppo di lavoro sulle Linee Guida 
per l’Autismo dell’Istituto Superiore di Sanità.

Erica Salomone
Research Fellow presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino e 
Visiting Researcher presso l’Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscien-
ce del King’s College London, si occupa di diagnosi e intervento per i disturbi 
dello spettro autistico. È consulente per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
Department of Mental Health and Substance Abuse, e trainer certificata per lo 
strumento diagnostico ADOS-2. È autrice di numerose pubblicazioni su riviste 
scientifiche internazionali.

Giacomo Vivanti e Erica Salomone

L’apprendimento 
nell’autismo
Dalle nuove conoscenze scientifiche 
alle strategie di intervento
Presentazione di Stefano Vicari
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€ 19,50

cm. 17x24 – pp. 144 
ISBN 978-88-590-1169-9

 Flavia Caretto,  Gabriella Dibattista 
e  Bruna Scalese

Autismo e autonomia 
pessoal
Guia para educadores, 
professores e pais
Para as pessoas com autismo, alcançar a auto-
nomia é uma condição frequentemente limitada. 
O fato de existirem dificuldades comunicativas, 
cognitivas e motoras, e por vezes a impossibili-
dade de exprimir as suas escolhas e de executar 
atividades em autonomia, pode levar quem se 
ocupa delas a tomar as decisões. Ensinar a "fazer 
sozinho" significa reconhecer e dar dignidade 
humana às pessoas com dificuldades.

cm. 17x24
pp. 208 

ISBN 978-88-590-0009-9

 Francesca Cottone,  Giorgia Pelagatti

Ensinar crianças com 
transtornos do espectro 
autista
Fichas práticas sobre as letras, os 
números, as formas e as cores
Este livro fornece material didático de utilização 
imediata para crianças com Transtornos Globais 
do Desenvolvimento – que porém pode também 
ser utilizado com crianças com outras dificuldades 
cognitivas – que frequentam o ensino fundamental, 
oferecendo aos professores e outros profissionais 
da área jogos, fichas e exercícios prontos a serem 
utilizados. As atividades são simples, práticas, 
personalizáveis e fáceis de realizar.

LIVRO cm. 21x29,7
pp. 240  

ISBN 978-88-6137-932-9

CD-ROM 
ISBN 978-88-6137-605-2

 Cesarina Xaiz e  Enrico Micheli

Jogo e interação social 
no autismo
Cem ideias para fortalecer 
o desenvolvimento  da 
intersubjetividade
Esta obra reúne atividades práticas que ensinam 
como brincar e interagir com uma criança que 
tenha dificuldades de interação social, de comu-
nicação e em alargar e variar os seus interesses e 
passatempos. O objetivo é, portanto, sugerir ideias, 
adequadas sobretudo para crianças entre dois e dez 
anos de idade, que fortaleçam o desenvolvimento 
de competências no âmbito das relações sociais, 
colocando-as dentro de um contexto tranquilo e 
de aliança com a criança. 

cm. 17x24
pp. 198 

ISBN 978-88-7946-376-8

cm. 21x29,7
pp. 204 

ISBN 978-88-7946-324-9

 Claudio Vio,  Dino Maschietto 
e  Tiziana De Meo

Intervenção cognitiva 
nos transtornos autistas 
e de Asperger
Fichas para tratamento
Este livro é fruto da exigência, a nível educativo 
e clínico, de dispor de um programa capaz de 
melhorar as competências que permitem inferir e 
compreender pensamentos, de maneira a fornecer 
às crianças autistas “ferramentas” e capacidades 
para melhorar as suas relações sociais e interpes-
soais, bem como para promover comportamentos 
adequados ao contexto, com o objetivo de fortalecer 
a sua autonomia na gestão das situações-problema. 
O livro é adequado para indivíduos com transtornos 
globais do desenvolvimento, tais como autismo 
ou Asperger.

NOVO
NOVO

Giovanna Gison, Andrea Bonifacio, Ermelinda 
Minghelli 

Autismo 
e psicomotricidade
Ferramentas e provas 
de eficácia na intervenção 
neuro e psicomotora precoce
Este livro apresenta uma intervenção que une 
técnicas orientadas para o envolvimento ativo de 
todos os indivíduos que fazem parte do processo 
de acompanhamento e de tratamento desde uma 
fase mais precoce da vida à adolescência tardia. É 
uma metodologia de intervenção inovadora, criada 
e testada pelos autores.

cm. 17x24
pp. 266 

ISBN 978-88-590-0112-6

Cristina Meini, Giorgio Guiot, Maria Teresa 
Sindelar 

Autismo e música
O  modelo Floortime nos distúrbios da 
comunicação e do relacionamento
Partindo de uma descrição detalhada das caracterís-
ticas da mente humana e de uma análise rigorosa às 
características dos Distúrbios do Espectro Autista, 
o livro apresenta uma intervenção de reabilitação 
baseada na atividade musical, de carácter tanto 
instrumental como vocal, que pode ser adaptada 
aos diferentes perfis das crianças envolvidas.

cm. 21x29,7
pp. 152 + CD  áudio

ISBN 978-88-613-7969-5
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 Sara Rosati e  Norma Urbinati 

Treinar as competências 
sócio-pragmáticas
Histórias ilustradas para crianças 
com distúrbios do espectro autista 
e outros déficits de comunicação
Este livro é uma ferramenta prática e útil para 
fortalecer o desenvolvimento de competências 
mentais e pragmáticas de crianças entre 6 e 12 
anos e desenvolver competências comunicativas 
complexas e de cognição social, especialmente as 
de compreensão da intenção do orador e o uso de 
expressões linguísticas idiomáticas.

cm. 21x29,7 – pp. 120 
ISBN 978-88-590-1061-6

 Sara Vegini

Desenvolver as 
competências pragmáticas
VOL. 1 - Fichas e atividades para 
reabilitar e fortalecer a linguagem
A pragmática estuda a maneira como o contex-
to influencia a interpretação dos atos de fala. 
Transtornos nesta área causam dificuldades na 
compreensão e na gestão adequada de fenômenos 
linguísticos específicos, como a ambiguidade das 
palavras enunciadas, as metáforas, os provérbios 
e o uso não literal de sinais.  Adequado tanto para 
crianças como para adultos com dificuldades ao 
nível pragmático da linguagem, este livro contém 
mais de 150 fichas práticas.

VOL. 2 - Novas fichas 
e atividades para reabilitar 
e fortalecer a linguagem
Este segundo volume é composto por mais de 150 
fichas práticas e 24 cartas de emoções a cores e 
divide-se em 9 partes, cada uma dedicada à reabi-
litação de uma competência específica no âmbito 
da pragmática.

VOL. 1 
cm. 21x29,7 – pp. 360  

ISBN 978-88-590-0506-3

CD-ROM 
ISBN 978-88-590-0565-0

VOL. 2 
cm. 21x29,7 – pp. 253 
+ 24 cartas coloridas

ISBN 978-88-590-0817-0NOVO

Claudio Munaro and Ilaria Cervellin 
(editado por) 

Peer teaching e inclusão
De professor para professor: apoio 
em rede para o compartilhamento 
de competências educativas
Não é fácil promover a inclusão dos alunos com 
necessidades educativas complexas, e nas nossas 
escolas, infelizmente, registam-se ainda muitas 
situações de rejeição e de exclusão, mais ou 
menos graves.
Este volume apresenta, através de referimentos 
teóricos mas também de indicações e recursos 
práticos, uma intervenção em rede baseada no peer 
teaching, isto é, no apoio organizado e estruturado 
entre professores.

cm. 14x22 
146 páginas coloridas

ISBN 978-88-590-1108-8

NOVO

cm. 21x29,7 
140 pp + 2 tábuas de mesa
ISBN 978-88-590-0806-4

NOVO

Stefano Vicari 

O nosso filho é autista
Guia prático para os pais 
após o diagnóstico
O objetivo deste livro é responder às mil e uma 
perguntas que os pais geralmente têm quando 
descobrem que o filho é autista, acompanhando-os 
ao longo desta longa viagem  e sugerindo também 
os melhores percursos de tratamento.

cm. 21x29,7 – 114 pp. 
ISBN 978-88-6137-592-5

Claudio Vio, Cristina Menazza, Barbara Bacci

Treino para os pais - 
Autismo
Programa para formar e apoiar os pais
Cuidar de e educar uma criança com autismo requer 
dos pais a aquisição de competências específicas 
que lhes permita compreender as necessidades dos 
filhos e evitar erros educativos involuntários que 
podem, por um lado, reforçar certos comporta-
mentos-problema e, por outro, gerar sentimentos 
de inadequação e frustração. O programa de treino 
para os pais desenvolvido neste livro consiste em 
9 sessões que têm como objetivo fornecer apoio 
psicológico às famílias de crianças autistas, para 
que estas possam ter um espaço de partilha de 
emoções  onde possam exprimir medos, esperanças 
e experiências.

cm. 17x24 – 234 pp. 
ISBN 978-88-6137-737-0

cm. 14x22
146 páginas a cores

ISBN 978-88-590-1108-8

Enrico Valtellina (organizador) 

Síndrome de Asperger, 
HFA e formação superior
Experiências e indicações para o 
ensino secundário e a Universidade
Repleto de experiências narradas em primeira 
pessoa, o livro apresenta sugestões para ajudar os 
alunos com síndrome de Asperger e HFA a viver 
positivamente os anos do ensino secundário e 
da Universidade, transformando-os numa forte 
experiência social.
Fornece ainda sugestões específicas e precisas para 
ajudar os pais e os professores do ensino secun-
dário ou da universidade a compreender melhor as 
necessidades destes jovens e a apoiá-los.

Cesarina Xaiz, Enrico Micheli

Trabalhar com as famílias 
das crianças com autismo
Guia para profissionais
O enorme impacto que o autismo tem sobre os pais 
e sobre a família inteira revela-se pela primeira vez 
logo no diagnóstico oficial, vivido com confusão, 
dor e a grande pergunta: “O que posso fazer para 
ajudar o meu filho?”. A resposta dada pelos clínicos 
é frequentemente uma lista de terapias e de outros 
profissionais, mas na realidade aqueles que mais 
podem fazer para ajudar o filho são os próprios pais: 
graças à natureza da sua relação, encontram-se na 
posição perfeita para ser o seu melhor professor.
A abordagem psico-educativa deste volume reco-
nhece a fulcralidade do seu papel no tratamento 
e procura articular o bem-estar de toda a família 
preparando as crianças para uma vida o mais 
independente, satisfatória e produtiva possível.
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cm. 17x27 – 260 pp.
 ISBN 978-88-6137-776-9

Maria Antonella Costantino

Elaborar livros e histórias 
com a CAA
IN-books para intervenção 
precoce e inclusão
Escutar uma leitura em voz alta é uma experiência 
precoce importante para as crianças, uma vez que 
favorece o desenvolvimento emotivo, linguístico e 
cognitivo. As crianças com deficiências, sobretudo 
as que têm necessidades comunicativas complexas, 
beneficiam largamente desta experiência, porém é 
precisamente a estas crianças que se lê menos ou 
que se começa a ler mais tarde, até porque é difícil 
encontrar livros adequados. Fruto do cruzamento 
de conhecimentos e experiências no campo da CAA, 
este livro apresenta os IN-Books, livros ilustrados 
com textos escritos inteiramente em símbolos, que 
são autênticas ferramentas de inclusão e de apoio 
ao desenvolvimento.

Luca Fumagalli, Elisabetta Reicher, Paolo Tatavitto, Junglelink

Histórias com a CAA 1
Três IN-books para crianças de 3 a 6 anos: "Paulo 
e os cabelos rebeldes", "Ana e o balanço", "Luiz e a sopa"
Um conjunto de três IN-books com três histórias breves e simples — mas 
deliciosas — ilustradas, para crianças dos 3 aos 6 anos.
Os IN-books são livros ilustrados para crianças com necessidades comunicativas 
complexas, com textos integralmente escritos em símbolos, pensados para 
serem ouvidos enquanto o adulto lê em voz alta.
Este primeiro volume contém 3 fábulas: Paulo e os cabelos rebeldes, Ana e o 
balanço e Luiz e a sopa.

cm. 21x10,85 – 3 histórias ilustradas – ISBN 978-88-590-0001-3

cm. 21x10.85 – 3 histórias ilustradas – ISBN 978-88-590-0153-9

Luca Fumagalli, Elisabetta Reicher, Paolo Tatavitto, Junglelink

Histórias com a CAA 2
Três IN-books para crianças de 3 a 6 anos: 
"Marcos vai de bicicleta", "Lisa e Mateus 
e o trem do sono", "Júlia e o arco-íris"
Um conjunto de três IN-books com três histórias breves e simples — mas 
deliciosas — ilustradas, para crianças dos 3 aos 6 anos. 
Os IN-books são livros ilustrados para crianças com necessidades comunicativas 
complexas, com textos integralmente escritos em símbolos, pensados para 
serem ouvidos enquanto o adulto lê em voz alta.
Este segundo volume contém 3 fábulas: Marcos vai com a bicicleta, Lisa e 
Mateus e o trem do sono e Júlia e o arco-íris. 

Elena Magni, MariaCristina Ungari, Claudia Denti, Chiara Anna Conti, 
Laura Costanzi, Roberto Introzzi

História com a CAA 3
Três IN-books para crianças de 3 a 6 anos: "A toupeira 
Clotilde e o seu nariz formidável", "Clarabella, a 
gotinha de orvalho", "Um encontro no espaço"
Um conjunto de três IN-books com três histórias breves e simples — mas 
deliciosas — ilustradas, para crianças dos 3 aos 6 anos.
Os IN-books são livros ilustrados para crianças com necessidades comunicativas 
complexas, com textos integralmente escritos em símbolos, pensados para 
serem ouvidos enquanto o adulto lê em voz alta.
Este segundo volume contém 3 fábulas: A toupeira Clotilde e o seu nariz for-
midável, Clarabella, a gotinha de orvalho e Um encontro no espaço.
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cm. 29,7x21 – histórias ilustradas – ISBN 978-88-590-0538-4
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for Young People with Disabilities 2015

MARIA ANTONELLA COSTANTINO

Neoropsiquiatra  de crianças e adolescentes, é Diretora da 
Unidade Operacional de Neuropsiquiatria da Infância e 
Adolescência da Fundação IRCCS Ca' Granda do Hospital 
Maggiore Policlínico de Milão. É membro do Conselho da 
International Society for Argumentative and Alternative Com-
munication (ISAAC). Publicou com a Erickson os livros Construir livros e histórias 
com a CAA (2012).
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