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Jogos educativos digitais ao 
serviço da comunidade 

A Play4Edu, projeto que é finalista do da 3ª edição do concurso 
InovPortugal da AcreditaPortugal,  lançou recentemente alguns jogos 
educativos para crianças. Entre eles destacam-se os jogos Princesas 
para Pré-Escola, disponíveis para Android. 

Princesas para pré-escola são jogos divertidos para ensinar os números, as letras, as 
formas, a música e muito mais. Para crianças na idade pré-escolar. 

Pode fazer o download gratuito na Google Play Store para o seu tablet. 

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.itsimples.princesses.android 

!
!
A princesa Leila representa os números, e 
com ela a criança pode aprender a contar, 
a somar e subtrair objetos de uma forma 
simples e engraçada. 

!
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!
Com a Princesa Silvana a criança aprende 
as formas ao clicar na forma correcta. A 
criança também pode aprender a contar 
as formas. 

 

!
!
A Princesa Vitória representa as letras e 
com ela a criança pode pintar as letras do 
alfabeto. 

!
!
 

!
A princesa Sofia representa a Natureza e 
com ela a criança pode encaixar as peças 
da imagem, aumentando assim a sua 
capacidade cognitiva e espacial. 

!
!
 

!
Com a princesa Joana, a criança aprende 
os sons dos diferentes animais, e associa a 
comida certa ao animal. 

!
!
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Esta é a princesa Anna e com ela, podem 
aprender as notas musicais e reproduzir 
os sons indicados. Aqui também podem 
afinar o ouvido, e aprender a diferenciar 
os sons que emitem os diferentes 
instrumentos. 

 

!
A princesa Maria representa os Frutos e 
os Vegetais e com ela as crianças 
aprendem as sequências, ao apanhar as 
sequências de vegetais indicadas na 
ordem certa. 

!
!

A criança é recompensada por aprender.  

Por cada jogo educativo que a criança joga, ela receberá corações, que são a moeda de 
troca no jogo. 

Ela pode trocar os corações que ganhou por Acessórios no Jogo de Vestir. 

!
!
Esta é a princesa  Inês e a preferida das 
crianças, pois aqui a criança pode vestir a 
princesa a seu gosto com os corações que 
esta ganhou. 

!
!

Para Pais e Educadores.  

No mundo global em que vivemos, as crianças podem ter acesso a este tipo de 
tecnologia como suporte à aprendizagem. 

 Página �3



Press Info play4edu.com

A utilização de jogos de aprender ajuda a melhorar as técnicas de aprendizagem de uma 
forma simples e atrativa, com estas ferramentas as crianças podem aprender e jogar ao 
mesmo tempo. 

Para Crianças.  

As crianças aprendem melhor a brincar e elas adoram tecnologia. 

Os nossos jogos foram testados e aprovados por crianças em escolas locais, porque nós 
trabalhamos para elas e a opinião delas é importante para nós!  

Sobre Play4Edu.  

Criamos jogos educativos que são divertidos! O nosso objetivo principal é dar à criança 
as ferramentas de que esta necessita para aprender de forma autónoma. A criança 
aprende com atenção e motivação enquanto joga. 

A Play4Edu pretende ir mais além e criar jogos educativos 
para crianças com necessidades educativas especiais ou 
portadores de deficiência. 

Pretende também colaborar com indivíduos portadores de 
deficiência para criar brinquedos associados aos jogos, como 
por exemplo, a criação artesanal de Princesas Boneca feitas à 
mão do jogo Princesas para Pré-Escola. 

!
Dados de contacto 

Play4Edu 

Carla Ventura 

Estrada dos Espanhois CCI10711, Lagameças, 2965-214 Poceirão 

960226334 

cmrventura@gmail.com 

Mais informações em www.play4edu.com
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