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Legendas

• Estimula a percepção visual, a concentração e a montagem de figuras. 

1349 - Q.C. Ecológico Tigre

+3 34x24x4,5cm
caixa cartonada 48

peças

• Contém 48 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 42x30cm.

Quantidade de peças que compõem todo o produto.

Tipo e medida da embalagem (largura, altura e profundidade).

O material que é produzido o produto.

O conteúdo do produto.

Idade indicada

Quais habilidades serão desenvolvidas com a ajuda do produto.

Referência e nome do produto.

M.D.F.

A partir de que idade a Ciabrink recomenda o uso do produto.

M.D.F. ESPUMA

E.V.A.Madeira

M.D.F. Plástico

Tecido

Espuma

E.V.A.

Arame

Lona

Cartonado

Legenda ícones



LANÇAMENTOS
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LANÇAMENTOS

• Estimula o desenvolvimento do pensamento lógico, criatividade, percepção das cores, coordenação motora e relação parte/todo.

1387 - Construtor Baby

• Contém 10 peças coloridas e estampadas, sendo 4 cubos de 9x9x9cm, 4 triângulos de 9x6x9cm e 2 retângulos de 9x18x9cm que podem ser empilhados um ao outro e formar o desenho de uma casa.

+0 ESPUMA

17,5x24x18,5cm
embalagem plástica 10

peças

10 peças fofinhas e coloridas para estimular a criatividade do bebê e 
garantir horas de diversão! É possível jogar sozinho, em duplas ou em 
grupo. É só empilhar e combinar as peças para ver uma construção 
surgir! Para construir novamente, basta desmanchar e recomeçar a 
brincadeira.

a
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LANÇAMENTOS

Por serem macios, os bebês podem brincar de forma livre, explorando a criativi-
dade e os movimentos do corpo, mordendo, jogando e apertando os cubinhos. 
Para estimular a percepção visual do bebê, ajude-o a formar figuras com o brin-
quedo. Ao girar as faces dos 4 cubos é possível formar a imagem de 4 animais.

a

• Estimula o desenvolvimento do pensamento lógico, criatividade, coordenação motora, percepções visual e auditiva e relação parte/todo.

1377 - Blocos Baby

+0 ESPUMA

18,5x18x9,5cm
caixa cartonada 04

peças

• Contém 4 cubos coloridos e estampados de 9x9x9cm com guizo que formam 4 imagens de diferentes animais, sendo: elefante, leão, pato e pinguim.
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LANÇAMENTOS

• Possibilita o desenvolvimento do pensamento lógico, noção de ordem crescente e decrescente, percepção das cores e relação parte/todo. Estimula a coordenação motora e inicialização do aprendizado dos
  números e vogais.

1394 - Torre Baby

+0 ESPUMA

15,5x27x15,5cm
caixa cartonada 05

peças

• Contém 5 peças no formato de quadrados com as faces coloridas e estampadas. As peças empilhadas em sequência completam uma figura de uma girafa, um dinossauro, os números de 1 ao 5 e as vogais. 
  As peças medem 15x15x5cm, 14x14x5cm, 13x13x5cm, 12x12x5cm e 11x11x5cm.
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LANÇAMENTOS

     Encaixes com mais Segurança a

     Tapete montado: 90x90cm a

• Possibilita o desenvolvimento do pensamento lógico, criatividade, percepção das cores e coordenação motora.

1393 - Tapete Baby 

+0 E.V.A. 31x31x10,5cm
caixa cartonada 25

peças

• Contém 25 peças, sendo 9 peças de 30x30cm coloridas e estampadas com imagens de animais e a escrita dos sons que cada um emite e 16 peças brancas com medidas que variam entre 4,75x4,75cm
  e 9,5x9,5cm e que unem as peças maiores. Os animais e sons estampados são: Cachorro - AU AU; Porco - OINC OINC; Gato - MIAU; Pato - QUA QUA; Abelha - BZZZ; Ovelha - MÉÉ MÉÉ;
  Coruja - CRU CRU; Leão - GRR GRR e Vaca - MUUU.
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LANÇAMENTOS

• Possibilita o aprendizado das partes do organismo, estimula a percepção visual, a memorização, a coordenação motora e o encaixe. 

1386 - Mapa do Corpo Humano

+7 M.D.F. 36x40,5xcm
Caixa de Madeira 66

peças

• Contém 1 base de  40x35cm e 66 peças coloridas e estampadas, sendo 3 placas de 17x33,5cm com órgãos e sistemas, ossos e músculos, membros e partes e 63 peças de 4x2cm com nomes 
  identificando as partes.

     Membros / PartesaOssos / Músculosa   Órgãos / Sistemasa
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LANÇAMENTOS

• Estimula a percepção visual, concentração, a montagem de figuras e o aprendizado dos planetas e do sistema solar.

1392 - Quebra-Cabeça Sistema Solar

+7 M.D.F. 40x30cm
Embalagem Plástica 20

peças

• Contém 20 peças, sendo 12 peças de quebra-cabeça com 8,5x7cm que formam a imagem do sistema solar e planetas e 8 peças de 4x2cm com os nomes dos planetas para identificá-los.

• Estimula a fixação da percepção visual, concentração, discriminação de figuras e aprendizagem dos
  Estados e Capitais.

1383 - Dominó Estados e Capitais

+3 M.D.F. 17x10x04cm
Caixa de Madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens das bandeiras e nomes dos
  estados brasileiros e suas capitais.

• Estimula a atenção e a noção de unidade, dezena e centena e a realização de operações matemáticas.

1278 - Material Dourado Individual

+6 10x11x4,5cm
Caixa Cartonada 111

peças

• Contém 111 peças, sendo 100 cubos de 1x1cm que representam as unidades, 10 barras de 10x1cm 
  que representam as dezenas e 1 placa de 10x10cm que representa as centenas.

      O desafio é montar o Quebra-Cabeça, depois encaixar
    os nomes de cada planeta conforme a ordem do sistema 
    solar.
a

• Estimula o aprendizado das letras e a formação de palavras em inglês e a associação com figuras.

1376 - Alfabeto Alegre Inglês

+3 M.D.F. 18x18x06cm
Caixa de Madeira 78

peças

• Contém 78 peças coloridas e estampadas, sendo 26 peças de 4x4cm com as letras do alfabeto, 26 peças de 6x4cm com desenhos relacionados a letra do alfabeto e 26 peças de 4x4cm com a palavra em 
  inglês que representa o desenho.
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LANÇAMENTOS

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras. 

1374 - Pequeno construtor nº3

+3 34x24x4,5cm
caixa cartonada 100

peças

• Contém 100 peças coloridas com medidas de 2 a 4cm, com imagens e formas variadas para formar o cenário de uma cidade.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras. 

1375 - Pequeno construtor nº2

+3 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 55

peças

• Contém 55 peças coloridas com medidas de 2 a 4cm, com imagens e formas variadas para formar o cenário de uma cidade.

• Estimula o aprendizado das formas geométricas, percepção das cores, noção de tamanho e
  proporção, o encaixe e a coordenação motora. 

1391 - Quebra-Cabeça Progressivo E.V.A.

+3 E.V.A. 25x25cm
embalagem plástica 12

peças

• Contém 1 base de 25x25cm e 12 peças coloridas com 4 formas geométricas diferentes: círculo,
  quadrado, pentágono e triângulo. Para cada forma há 3 variações de tamanho nas peças.

• Estimula o aprendizado das letras e números e a formação de palavras. A base pode ser utilizada 
  como molde para desenhar as letras e números. Desenvolve também a coordenação motora e a escrita.

1395 - Alfanumérico 36 peças E.V.A.

+3 E.V.A. 16x24cm
embalagem plástica 36

peças

• Contém 3 bases de 16x24cm e 36 peças coloridas com as letras do alfabeto e os números de 0 a 9.
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LANÇAMENTOS

• Estimula a coordenação motora, a contação de histórias, a criatividade e introduz à musicalização.

• Contém 07 dedoches coloridos em tecido com as notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
  Cada dedoche mede 5x8cm.

1337 - Dedoches Notas Musicais

+3 16x15cm
embalagem plástica 07

peças

• Estimula a percepção visual e o aprendizado dos instrumentos musicais e a classificação deles 
  em grupos. 

• Contém 20 peças coloridas e estampadas, sendo 4 placas de 20,9x4,1cm representando 4
  categorias de instrumentos musicais: Cordas, Percussão, Sopro e Teclas. As outras 16 peças 
  medem 4x4cm e contém imagens de instrumentos musicais que correspondem às categorias 
  anteriores.

1361 - Loto Instrumentos Musicais

+3 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 20

peças

• Estimula a coordenação motora, atividades em equipe e o aprendizado de novos sons.

• Contém 10 instrumentos musicais com tamanho adaptado para crianças. A caixa contém: 01 Prato, 01 Afuche, 01 Flauta,  01 Castanhola, 01 Coco, 01 Pandeiro, 01 Blac-Blac, 01 Maraca, 01 Reco-Reco
  e 01 Triângulo.

1363 - Bandinha do Barulho

+3 34x28x11,5cm
caixa cartonada 10

instrumentos
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LANÇAMENTOS

• Estimula a percepção dos sons dos objetos e situações e introduz à musicalização.

• Contém 28 peças coloridas e estampadas, cada uma contém uma figura ilustrada de objetos ou
  ações que emitem som e ao lado a representação de onomatopeias. Peça com 7x3cm.

1334 - Dominó Figura e Som - Onomatopeia

+3 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 28

peças

• Estimula a percepção visual, a representação das notas musicais na pauta e a formação de
  melodias.
• Contém 15 peças coloridas e estampadas com melodias, frente da peça em partitura e verso em
  escrita. As peças medem 12x6cm cada.

1333 - Ditado Melódico

+6 E.V.A. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 15

peças

• Estimula a percepção visual, o aprendizado das notas musicais e a representação delas na pauta.

• Contém 14 peças coloridas e estampadas. A cada duas peças é formada uma nota musical, sendo 
  a parte superior da peça com a escrita em letras e a parte inferior com a representação da partitura. 
  Além disso, um numeral em cada peça apresenta a sequência da escala musical.

1336 - Primeiras Notas Musicais

+6 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 14

peças

• Estimula a memória, comparação das imagens e o aprendizado dos instrumentos musicais.

• Contém 40 peças coloridas e estampadas que ilustram 20 instrumentos musicais. Peça com 5x5cm.

1335 - Memória Instrumentos Musicais

+5 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 40

peças
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LANÇAMENTOS

• Estimula a comparação de imagens, coordenação motora, encaixe e o aprendizado das regiões, 
  estados e capitais.
• Contém 1 base de 30x30cm e mais 17 peças, sendo 5 peças representando as regiões do Brasil
  (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e 12 peças identificando as capitais sedes dos jogos
  do mundial de 2014. 

1274 - Aprendendo o Brasil

+7 M.D.F. 30x30cm
embalagem plástica 18

peças

• Estimula a coordenação motora, competitividade, montagem, raciocínio lógico e eficiência dos
  movimentos do corpo.
• Kit com 5 jogos, sendo eles: bolinha de gude (20 peças), frescobol (2 peças), mosaico bandeira
  (1 jogo), peteca (1 peça) e pula corda (1 peça). O kit vem em uma embalagem no formato de 
  mochila feita em tecido.

1276 - Kit Esporte Brasil

+5 40x51cm
mochila/sacola 05

jogos

• Estimula a percepção visual, montagem, comparação e o raciocínio lógico.

• Contém 1 base de 25,1x17,6cm e 36 peças coloridas em diversos tamanhos que formam a imagem 
  da bandeira do Brasil.

1271 - Mosaico Bandeira

+7 M.D.F. 25,1x17,6cm
embalagem plástica 36

peças

• Estimula a competitividade, coordenação motora e a socialização.

• Campo de 93x63cm com imagem de textura de grama formando a bandeira do Brasil. O jogo conta 
  com 30 peças de plástico que representam jogadores, traves, bolas e palhetas.

1273 - Campo Futebol de Botão

+5 M.D.F. 93x63cm
embalagem plástica 30

peças
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LANÇAMENTOS

• Introduz à alimentação saudável e balanceada. Estimula a percepção visual, desenvolve a noção de 
  proporção e classificação dos grupos alimentares. 
• Contém 1 base de 30x40cm e 9 peças coloridas e estampadas de diferentes tamanhos que formam 
  a pirâmide alimentar com medida total de 28x24cm. Cada peça apresenta um grupo de alimentos 
  (água, carboidratos, vegetais, frutas, laticínios, proteínas e gorduras/açúcar).

1262 - Pirâmide Alimentar

+6 M.D.F. 30x40cm
embalagem plástica 09

peças

• Introduz à alimentação saudável e balanceada. Estimula o raciocínio lógico e a associação de figuras.

• Contém 1 base de 34x34cm e 12 peças coloridas e estampadas. Cada peça possui formato hexagonal 
  com 7,3x8,5cm e desenhos de alimentos e seus derivados.

1207 - Mosaico Alimentos e Derivados

+6 M.D.F. 34x34cm
embalagem plástica 13

peças

• Introduz à alimentação saudável e balanceada. Estimula a percepção visual, desenvolve a noção de
  frações e classificação dos alimentos. 
• Contém 1 base de 24x24cm e 9 peças coloridas e estampadas de diferentes tamanhos que formam
  um círculo com diâmetro de 19cm. Cada peça apresenta informações recomendadas para porções 
  diárias de determinados alimentos.

1261 - Alimentação Saudável

+6 M.D.F. 24x24cm
embalagem plástica 09

peças

 A linha Alimentação foi desenvolvida para
ajudar pais e professores a estimular as crianças
a se alimentarem de forma balanceada.
 São 3 jogos que apresentam os grupos de 
alimentos e indicam o grau de importância e as 
quantidades ideais de cada porção de alimento.

a



INCLUSÃO SOCIAL

• Estimula o tato e possibilita a introdução aos números no Sistema Braille. 
• Contém 28 peças de 7x3cm com números.

1451 - Dominó Braille

+6 M.D.F. 14x14x5cm
caixa de m.d.f. 28

peças

• Estimula o tato e a compreensão das letras, números e sinais matemáticos e de linguagem.

•Contém 68 peças de 4x4cm com letras, números e sinais.

1242 - Sistema Braille

+6 M.D.F. 19x19x5,5cm
caixa de m.d.f. 68

peças

• Estimula o tato e possibilita a introdução às letras e palavras no Sistema Braille.

• Contém 1 base de 25x25cm, com divisórias em relevo e 130 peças, sendo 100 peças de 4x4cm com letras, 25 peças de 8x4cm com palavras e 5 cartelas de 4x21,5cm com palavras e desenhos.

1452 - Loto Leitura Braille

+6 M.D.F. 19x19x5,5cm
caixa de m.d.f. 130

peças

• Estimula a compreensão das horas e minutos na linguagem do Braille. 

• Relógio formado por uma base de madeira de 21x4cm e uma placa de 20x20cm com adesivo
  e ponteiros.

1522 - Relógio Braille

+6 M.D.F. 21x20cm
embalagem plástica 02

peças

• Estimula o tato, a concentração e promove a inclusão social.

• Contém 28 peças de 7x3cm com dois orifícios, 56 texturas (28 pares) que variam entre borracha, 
  papelão, couro entre outras e 1 cola líquida. As texturas devem ser coladas nas placas.

1213 - Dominó Percepção

+6 M.D.F. 19x19x5,5cm
caixa de m.d.f. 28

peças

Linha Exclusiva Braille
Estes produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas para a 
escrita literária em Braille. 

Ponto em relevo 
do Sistema Braille

12



INCLUSÃO SOCIAL
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• Indicado para ser utilizado em sala de aula, para introduzir o sistema Braille.

• Painel de 75x100cm com alça para pendurar. Alfabeto completo com a representação escrita e na
  linguagem do Braille.

1449 - Painel Braille

+6 100x6cm
isomanta 01

peça

• Estimula o tato, a concentração e promove a inclusão social.

• Contém 36 peças, sendo 18 peças de 4x4cm com orifício, 18 texturas (9 pares) variadas entre 
  borracha, papelão, couro entre outras e 1 cola líquida. As texturas devem ser coladas nas placas.

1179 - Memória Tátil

+6 M.D.F. 24x17x4cm
caixa cartonada 36

peças

• Estimula o tato e possibilita a introdução aos  números e sinais matemáticos no Sistema Braille. 
• Contém 50 peças, sendo 45 peças de 4x4cm com números e 5 cartelas de 14,5x14,5cm com
  operações matemáticas.

1453 - Loto Numérica Braille

+6 M.D.F. 19x19x5,5cm
caixa de m.d.f. 50

peças

• Estimula o tato e possibilita o aprendizado dos números e letras no Sistema Braille.

• Contém 37 peças de 4x4cm com letras e números.

1461 - Alfanumérico Braille

+6 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de m.d.f. 37

peças

• Estimula a atenção e concentração, criatividade, coordenação motora, percepção tátil e incentiva o 
  aprendizado do sistema Braille. 
• Contém 20 peças de 4x4cm com sílabas que formam palavras.

1454 - Memória Sílabas Braille

+6 M.D.F. 14x14x5cm
caixa de m.d.f. 20

peças



INCLUSÃO SOCIAL
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• Estimula o aprendizado do alfabeto em braille e a formação de palavras.

• Contém 116 peças, sendo 26 peças de 5x7cm e 90 bolinhas coloridas em E.V.A.

1288 - Alfabeto Braille Vazado

+5 M.D.F. 10,5x17cm
Pote Plástico 116

peças

• Estimula o tato e possibilita o aprendizado dos números no Sistema Braille. 

• Contém 85 peças, sendo 10 bases coloridas de 24x12cm e 75 peças destacáveis, com os números e 
  adesivos com a representação deles em braille e imagens de objetos, representando as quantidades. 

1455 - Numerais e Quantidades Braille E.V.A.

+5 E.V.A. 24x12cm
embalagem plástico 85

peças
• Estimula o aprendizado do alfabeto em braille e a formação de palavras.
• Contém 116 peças, sendo 26 peças de 3x7cm e 90 bolinhas, todos em E.V.A.

1201 - Alfabeto Braille Colado E.V.A.

+5 E.V.A. 10,5x17cm
Pote Plástico 116

peças

• Estimula o desenvolvimento de estratégias, raciocínio lógico, atenção e percepção visual. 

• Tabuleiro de 24x24cm com divisória em alto relevo e 9 peças. 

1221 - Jogo da Velha em Braille

+5 M.D.F. 24x24cm
embalagem plástica 10

peças

E.V.A.

• Estimula o tato, noção de quantidades e a inclusão social.

• Cubo de 20x20x20cm com bolinhas de plástico em relevo aplicado nas faces.

1279 - Cubo Relevo

+3 ESPUMA 20x20x20
embalagem plástica 01

peça
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• Estimula a atenção, coordenação motora e a criatividade.

• Contém 8 itens, sendo 3 peças em M.D.F. cor natural, 4 potes de tinta guache e 1 pincel.
  As peças se encaixam formando um gato de 13x17cm.

1268 - Mini Artista Gato

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 08

peças

• Estimula a atenção, coordenação motora e a criatividade.

• Contém 9 itens, sendo 4 peças em M.D.F. cor natural, 4 potes de tinta guache e 1 pincel.
  As peças se encaixam formando uma tartaruga de 13x17cm.

2089 - Mini Artista Tartaruga

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 09

peças

• Estimula a coordenação motora fina e a atenção. 

• Base de 40x11cm com arame revestido em plástico, com 15cm de altura e 4 peças de madeira
  que passam pelo arame.

1247 - Aramado Espiral

+3 40x25x12cm
embalagem plástica 01

peça

• Estimula a coordenação motora fina e a atenção. 
• Base de 40x11cm com arame revestido em plástico, com 34,5cm de altura e 9 peças de madeira 
  que passam pelo arame.

1248 - Aramado Entrelaçado

+3 40x35x12cm
embalagem plástica 01

peça

• Estimula a coordenação motora fina e a atenção. 
• Base de 25,5x24cm com arame revestido em plástico, com 36cm de altura e 10 peças de madeira
  que passam pelo arame.

1249 - Aramado Montanha Russa

+3 23x36x26cm
embalagem plástica 01

peça

• Estimula a coordenação motora, o equilíbrio e a sensação de desafio.

• Base de 45x45cm em formato de cruz, com 5 pinos encaixáveis e 8 argolas de plástico.

2092 - Jogo de Argolas Cruz

+4 45x45cm
embalagem plástica 14

peças
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• Estimula a inclusão e a compreensão das linguagem de Libras e Braille.

• Contém 20 jogos da linha inclusão social, libras e psicomotricidade.

1385 - Kit Inclusão Social

+3 caixa master
42,5x32x56,5cm

20
jogos

Kit Inclusão

01 Alf. Braille Vazado Madeira
01 Alfabeto Libras
01 Bola com guizo
01 Carimbo Inclusão Social
01 Cubo de Atividades
01 Cubo Relevo
01 Dominó Braille
01 Dominó - Libras
01 Quebra-cabeça Inclusão
01 Painel Libras

01 Fantoche Inclusão
01 Jogo da Velha
01 Linhas vazadas
01 Loto Leitura Braille
01 Mem. Sílabas Braille 
01 Memória Tátil
01 Num. e Quant. Braille
01 Painel Braille
01 Relógio Braille 
01 Sistema Braille



INCLUSÃO SOCIAL
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• Trabalha a percepção das cores, formas, quantidades, coordenação motora e raciocínio.

• Contém 16 peças coloridas em forma geométrica para serem encaixadas na base de 15x15cm
  que possui 10 pinos.

1139 - Prancha de Seleção

+3 15x15x8cm
caixa cartonada 16

peças

• Estimula o aprendizado de tamanhos, cores e noção de equilíbrio.
• Contém 5 peças quadradas, coloridas e vazadas que se encaixam uma dentro da outra.
  A maior mede 12,5x12,5x4cm e a menor 2,5x2,5x4cm.

1057 - Caixa de Encaixe

+3 12,5x12,5x4cm
embalagem plástica 05

peças

• Estimula a coordenação motora, força e a noção de cores e quantidades. 

• Estrutura de 22,5x19,5cm com 6 pinos coloridos e 1 martelo.

1044 - Bate Martelo

+3 24x20x9,8cm
caixa cartonada 07

peças

• Estimula a coordenação motora, o encaixe e o aprendizado das cores e formas geométricas. 

• Contém 4 peças coloridas em forma geométrica para serem encaixadas na caixa de 19x14x5cm.

1177 - Caixa Passa Formas

+4 19x14x5cm
caixa de madeira 04

peças

• Trabalha a percepção das cores, ordem crescente e decrescente, coordenação motora e raciocínio.

• Contém 20 pinos coloridos para serem encaixados na base de 18x13,8cm.

1151 - Pinos Coloridos

+3 18,2x14,5x7,5cm
caixa cartonada 20

peças



INCLUSÃO SOCIAL

18

• Estimula o aprendizado da linguagem de sinais e a formação de palavras.

• Contém 66 peças de 4x4cm coloridas e estampadas com letra do alfabeto e sinais em libras
  representando a letra.

1155 - Alfabeto Libras

+3 M.D.F. 18x18x05cm
caixa de madeira 66

peças

• Estimula o aprendizado das palavras e da linguagem de sinais. 

• Contém 40 peças de 5x5cm coloridas e estampadas com palavras e sinais em libras representando 
  a palavra.

1156 - Memória Libras

+5 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Estimula o aprendizado das frutas em libras e a associação das imagens.

• Contém 28 peças de 7x3cm coloridas e estampadas com desenhos de frutas e sinais em libras
   representando a imagem.

1434 - Dominó Frutas em Libras

+3 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Estimula o aprendizado dos animais em libras e a associação das imagens.

• Contém 28 peças de 7x3cm coloridas e estampadas com desenhos de animais e sinais em libras 
  representando a imagem.

1435 - Dominó Animais em Libras

+3 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Estimula o aprendizado dos sinais em libras e a associação das imagens.

• Contém 28 peças de 7x3cm coloridas e estampadas com diversos desenhos e sinais em libras 
  representando a imagem.

1158 - Dominó em Libras

+3 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Estimula o aprendizado dos números e da linguagem de libras e a noção de quantidades.

• Contém 30 peças de 7x7cm coloridas e estampadas. São 10 peças com números, 10 peças com sinais 
  em libras que representam os números e 10 peças com desenhos que representam as quantidades.

1157 - Numerais e Quantidades Libras

+3 M.D.F. 23,5x10x6cm
caixa de madeira 30

peças

• Indicado para ser utilizado em sala de aula, para introduzir a linguagem de libras.

• Painel de 75x100cm com alça para pendurar. Alfabeto completo com a representação escrita e na 
  linguagem de libras.

1448 - Painel Libras

+6 100x6cm
isomanta 01

peça
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• Estimula a coordenação motora fina, agilidade e raciocínio.

• Contém 12 placas de 21x8cm com linhas vazadas para contornar com lápis.

128 - Linhas Vazadas

+3 M.D.F. 23,5x10x6cm
caixa de madeira 12

peças

• Estimula a coordenação motora, controle dos movimentos, ordem e cores. 
• Estimula a coordenação motora, controle dos movimentos, ordem e percepção das cores. 

1350 - Encaixe Palhaço

+3 M.D.F. 17x23cm
embalagem plástica 12

peças

• Desenvolve o tato e a atenção. 

• Cubo de 30x30x30cm que possui desenhos em relevo e abertura nas faces para colocar peças.

1306 - Cubo Tátil em E.V.A.

+3 E.V.A. 32x30x9,5cm
embalagem plástica 06

peças

• Trabalha a percepção das cores, formas, quantidades, coordenação motora e raciocínio. 

• Contém 16 peças coloridas em forma geométrica para serem encaixadas na base de 15x15x11,5cm 
  que possui 4 pinos.

1138 - Torre de Formas

+3 15x15x11,5cm
embalagem plástica 16

peças

• Estimula a coordenação motora, controle dos movimentos, ordem e percepção das cores. 
• Contém 16 peças coloridas para serem encaixadas em uma base de 17x23cm. Com 4 peças é 
  possível formar a figura de um urso.

1263 - Encaixe Urso

+3 M.D.F. 17x23cm
embalagem plástica 16

peças

• Estimula o senso de organização, espaço, percepção das cores e formas geométricas.

• Contém 21 peças coloridas em forma geométrica para serem encaixadas dentro de uma caixa de 
  28x21x5cm que possui 4 rodas.

1144 - Carro com Blocos

+3 28x21x5cm
embalagem plástica 21

peças
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62x110x10cm
caixa master

• Indicado para o descanso das crianças e diferentes atividades em sala de aula.

• Contém 3 peças feito em espuma e revestido em bagunzito.

2215 - Colchonete 60x100 cm

+0 ESPUMA 03
peças

2216 - Colchonete 60x120 cm• Estimula a criatividade, a coordenação motora e o aprendizado das cores e formas.

• Contém 10 formas geométricas de espuma revestidas com bagunzito de diversos tamanhos e 
  formas. São 02 triângulos de 13,5x20x29cm; 02 cilindros de 19cm de diâmetro e 30cm de altura; 
  02 meio cilindros de 8cm de raio e 29cm de altura; 02 retângulos de 29x39cm;
  02 bases retangulares cavas de 40x19cm.

2219 - Formas Geométricas Sensoriais

+0 ESPUMA 36x78x36cm
caixa papelão 10

peças

• Indicada para diferentes atividades em sala de aula e oferecer sensação de aconchego para bebês.

• Calça de 43x110cm em espuma revestida com bagunzito.

2217 - Calça Sensorial

+0 ESPUMA 38x115x38cm
caixa papelão 01

peça

• Estimula a coordenação motora, desenvolvimento do equilíbrio e o fortalecimento muscular.

• Rolo de 80cm de altura e 30cm de diâmetro em espuma revestido com bagunzito.

2218 - Rolo Sensorial Ed. Especial

+0 ESPUMA 38x115x38cm
caixa papelão 01

peça
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• Estimula a coordenação motora e reconhecimento das formas geométricas.
• Contém 16 peças coloridas em formas geométricas para serem encaixadas na base de
  56,5x17x5cm, que possui 10 pinos.

1303 - Prancha de Seleção Gigante

+3 M.D.F. 17x57cm
embalagem plástica 16

peças

• Estimula a coordenação motora, curiosidade e a criatividade.

• Cubo em espuma de 20x20x20cm com 4 atividades: botões, cadarços, zíperes e fechos de plástico.

1182 - Cubo Atividades Zíper

• Estimula a coordenação motora, curiosidade e a criatividade.

• Cubo em espuma de 20x20x20cm com 4 atividades: botões, cadarços, velcro e elásticos com fecho.

1835 - Cubo Atividades Velcro

+1 ESPUMA 20x20x20cm
embalagem plástica 01

peça

* Não acompanha cartelas.

VERSO

FRENTE

VERSO

FRENTE

• Indicada para diferentes atividades em sala de aula, estimula a criatividade e a socialização
• Cubo em espuma de 20x20x20cm com bolsos em plástico transparente.

1284 - Cubo Variável

+3 ESPUMA 20x20x20cm
embalagem plástica 01

peça

• Estimula a coordenação motora, sensação de desafio, concentração e noção de estratégia.
• Contém 1 chapa de 40x60cm com furo no centro, 2 bases e uma bolinha de borracha.

1231 - Palhaço Bocão

+4 M.D.F. 40X60cm
embalagem plástica 04

peças

+1 ESPUMA

20x20x20cm
embalagem plástica 01

peça
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• Estimula a atenção e concentração, criatividade, coordenação motora, percepção tátil, incentiva o aprendizado do sistema Braille e promove a inclusão.

• Contém 26 itens entre mobiliários e brinquedos em braille para montar o ambiente da Brailleteca.

1344 - Brailleteca

+3 caixa master
42,5x32x56,5cm

26
jogos

Brailleteca

1 Quebra-Cabeça Mini Fazenda 3D

1 Memória Tátil

1 Blocos Lógicos E.V.A.

1 Bola de Tecido com Guizo

1 Numerais e Quantidades Braille

1 Alfabeto Braille Vazado

1 Loto Leitura Braille

1 Dominó Braille

1 Sistema Braille

1 Loto Numérica Braille

1 Relógio Braille

1 Dominó Percepção Braille

1 Alfanumérico Braille

1 Memória Sílabas Braille

1 Painel Braille

1 Jogo da Velha Braille

 1 Cubo Relevo

1 Encaixe o Urso

1 Cubo de Atividades

1 Geoplano

1 Prateleira Infantil

1 Mesa de madeira com 4 cadeiras

1 Cantinho da Leitura de Parede

1 Bambolê com guizo

1 Tapete de Números.

Além dos jogos e mobiliários, a Brailleteca traz um manual, com explicações 
de como aplicar os jogos e brincadeiras com as crianças com baixa visão e 
deficiência visual.

a
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MATEMÁTICA

• Estimula a coordenação motora, a curiosidade e o aprendizado da tabuada. Várias crianças podem brincar juntas, cada uma com um disco.

• Contém 8 discos giratórios, coloridos e estampados de 20cm de diâmetro com as tabuadas dos números 2 ao 9.

1488 - Tabuada Gira-Gira

+7 M.D.F. 21x21x9cm
caixa cartonada 08

peças

a
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• Estimula o aprendizado da tabuada e a socialização.

• Contém 9 placas de 22x30cm com as tabuadas dos números 2 ao 10.

1348 - Varal de Tabuada E.V.A.

+6 E.V.A. 22x30cm
embalagem plástica 09

peças

• Estimula o desafio, a montagem de gravuras e o raciocínio lógico.

• Contém 70 peças coloridas em diversos tamanhos que formam 10 tangrans.

1003 - Tangram

+4 M.D.F. 18,5x18,5x5cm
caixa de madeira 70

peças
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• Estimula a noção de unidades (U), dezenas (D), Centenas (C), Unidade de Milhar e Dezena de Milhar. Permite a compreensão de numeração decimal e realização de operações matemáticas.  
• Contém 50 argolas em 5 cores. A base de 21,5x15x6cm possui 5 pinos na vertical, cada um representando uma classe de número.

1005 - Ábaco Aberto

+4 22x16x6cm
caixa cartonada 50

peças

• Estimula a noção de unidades (U), dezenas (D), Centenas (C) e Unidade de Milhar (U). Permite a compreensão de numeração decimal e realização de operações matemáticas.

• Contém 40 argolas em 4 cores. A estrutura de 25x21cm possui 4 pinos na horizontal cada um representando uma classe de número.

1004 - Ábaco Fechado

+4 26x22x6cm
caixa cartonada 40

peças

• Estimula a noção de unidades (U), dezenas (D), Centenas (C), Unidade de Milhar  e Dezena de
  Milhar. Permite a compreensão de numeração decimal e realização de operações matemáticas.  

• Contém 50 argolas em 5 cores. A base de 21,5x15,5x6cm possui 5 pinos na vertical cada um
  representando uma classe de número.

130 - Ábaco Aberto E.V.A.

+4 21x16cm
embalagem plástica 50

peças
E.V.A.

• Estimula a noção de unidades (U), dezenas (D), Centenas (C) e Unidade de Milhar (U). Permite a
  compreensão de numeração decimal e realização de operações matemáticas.
• Contém 40 argolas em 4 cores. A estrutura de 25x22x7cm possui 4 pinos na horizontal cada um
  representando uma classe de número.

1082 - Ábaco Fechado E.V.A.

+4 25x22cm
embalagem plástica 40

peças
E.V.A.



• Estimula o aprendizado do sistema decimal, ordem, sequência, e as quatro operações. 

• Contém 45 argolas em 9 cores. A base de 38x4,5x2cm possui 9 pinos na vertical cada um representando uma casa decimal.

1143 - Sequência de Unidades

+5 38x4,5x2cm
embalagem plástica 45

peças

• Estimula o aprendizado de frações.

• Contém 55 peças em 5 cores. A estrutura de 65x9x27,5cm possui 10 cavilhas para encaixe das peças coloridas que representam frações de 1 a 1/10.

1119 - Ábaco de Frações

+5 M.D.F. 65x9x27,5cm
embalagem plástica 55

peças

MATEMÁTICA
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• Estimula o aprendizado dos números e a realização de operações de adição e subtração.
• Contém 50 peças coloridas, sendo 5 placas de 15x15cm com operações de adição e subtração e 45 peças coloridas com números.

1006 - Loto Numérica

+5 M.D.F. 18,5x18,5x4cm
caixa de madeira 50

peças
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MATEMÁTICA

• Estimula a atenção e a noção de unidade, dezena e centena e a realização de operações
  matemáticas.
• Contém 111 peças, sendo 100 cubos de 1x1cm que representam as unidades, 10 barras de 10x1cm 
  que representam as dezenas, 1 placa de 10x10cm que representa as centenas.

1369 - Material Dourado 111pçs Sacola Zíper

+6 17x14x6cm
embalagem plástica 111

peças

• Estimula a atenção e a noção de unidade, dezena e centena e a realização de operações
  matemáticas.
• Contém 111 peças, sendo 100 cubos de 1x1cm que representam as unidades, 10 barras de 10x1cm 
  que representam as dezenas, 1 placa de 10x10cm que representa as centenas.

1172 - Material Dourado 111 peças

+6 21x14,5x5cm
caixa de madeira 111

peças

• Estimula a atenção e a noção de unidade, dezena e centena e a realização de operações
  matemáticas.
• Contém 62 peças, sendo 50 cubos de 1x1cm que representam as unidades, 10 barras de 10x1cm 
  que representam as dezenas, 2 placas de 10x10cm que representam as centenas.

1039 - Material Dourado individual

+6 13x13x6cm
caixa de madeira 62

peças

• Estimula a atenção e a noção de unidade, dezena e centena e a realização de operações
  matemáticas.

• Contém 62 peças, sendo 50 cubos de 1x1cm que representam as unidades, 10 barras de 10x1cm
  que representam as dezenas, 2 placas de 10x10cm que representam as centenas.

1101 - Material Dourado 62pçs Sacola Zíper

+6 17x14x6cm
embalagem plástica 62

peças

• Estimula a atenção e a noção de unidade, dezena e centena e a realização de operações matemáticas.

• Contém 611 peças, sendo 500 cubos de 1x1cm que representam as unidades, 100 barras de 10x1cm que representam as dezenas, 10 placas de 10x10cm que representam as centenas e
  1 cubo de 10x10x10cm que representa o milhar.

1038 - Material Dourado

+6 24x24x12,5cm
caixa de madeira 611

peças
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• Estimula a atenção e a noção de unidade, dezena e centena e a realização de operações
  matemáticas.

• Contém 62 peças, sendo 50 cubos de 1x1cm que representam as unidades, 10 barras de 10x1cm
  que representam as dezenas, 2 placas de 10x10cm que representam as centenas.

120 - Material Dourado cx. cartonada

+6 10,5x11x4,5cm
caixa cartonada 62

peças

• Estimula a percepção visual, comparação e o aprendizado dos números e quantidades. 

• Contém 30 peças de 7x5,5cm coloridas e estampadas. São 10 peças com números, 10 peças com 
  pontos que representam os números e 10 peças com desenhos que representam as quantidades.

1007 - Numerais e Quantidades

+3 M.D.F. 19x14x5,5cm
caixa de madeira 30

peças

• Estimula o raciocínio a atenção e a realização de cálculos matemáticos. 

• Contém 42 peças coloridas e estampadas com números e sinais de operações matemáticas.

1169 - Fazendo Cálculos

+6 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 42

peças

• Estimula a percepção visual e o aprendizado da tabuada de 1 a 10. Para jogar utilizando as regras
  do dominó.

• Contém 56 peças de 7X3cm coloridas e estampadas com números e operações matemáticas.

1159 - Tabuada

+6 M.D.F. 17x10x5,5cm
caixa de madeira 56

peças

• Estimula a atenção e a noção de unidade, dezena e centena e a realização de operações
  matemáticas.

• Contém 111 peças, sendo 100 cubos de 1x1cm que representam as unidades, 10 barras de 10x1cm 
  que representam as dezenas, 1 placa de 10x10cm que representa as centenas.

1446 - Material Dourado E.V.A.

+6 E.V.A. 20x15cm
embalagem plástica 111

peças

1092 - Sólidos Geométricos 08 pçs
• Estimula a percepção de tamanhos e formas.

• Peças em madeira em formas geométricas.

1091 - Sólidos Geométricos 11 pçs

+3 18,5x18,5x6cm
caixa de madeira
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• Trabalha os quatro atributos: cores, tamanho, forma e espessura.

• Contém 48 peças coloridas com diversas formas geométricas e diferentes tamanhos.

1229 - Blocos Lógicos E.V.A.

+4 E.V.A. 20x18x8cm
caixa de madeira 48

peças

• Trabalha os quatro atributos: cores, tamanho, forma e espessura.

• Contém 48 peças coloridas com diversas formas geométricas e diferentes tamanhos.

1997 - Blocos Lógicos Gigante

+4 M.D.F. 35,5x20,5x8cm
caixa de madeira 48

peças

• Trabalha os quatro atributos: cores, tamanho, forma e espessura.

• Contém 48 peças coloridas com diversas formas geométricas e tamanhos para encaixar
  em 6 bases de 19x19cm.

1305 - Blocos Lógicos

+4 E.V.A. 19x19cm
embalagem plástica 48

peças

• Trabalha os quatro atributos: cores, tamanho, forma e espessura.

• Contém 48 peças coloridas com diversas formas geométricas e diferentes tamanhos.

1036 - Blocos Lógicos

+4 20x18x8cm
caixa de madeira 48

peças
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• Estimula a comparação de quantidade e a realização de cálculos matemáticos.

• Contém 294 peças coloridas com diversos tamanhos.

1174 - Escala Cuisenaire

+7 34,5x20,5x6cm
caixa de madeira 294

peças

• Desenvolve noção espacial, atenção e raciocínio.  

• Contém 24 peças coloridas com diversas formas geométricas e diferentes tamanhos.

2363 - Quebra-Cabeça Geométrico

+3 M.D.F. 25,5x26x5cm
caixa de madeira 24

peças

• Estimula a comparação de quantidade e a realização de cálculos matemáticos.

• Contém 68 peças coloridas em diversos tamanhos.

1150 - Escala Cuisenaire Individual

+7 13x13x5cm
caixa de madeira 68

peças

• Estimula a associação do número com a quantidade, cores e cálculos. 

• Contém 10 números e 45 bolinhas para encaixe. Cada número possui quantidade de furos e de
  bolinhas que representa.

1234 - Numerais c/ Pinos E.V.A.

+5 E.V.A. 15x22cm
embalagem plástica 55

peças
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• Estimula a compreensão de frações, números e comparações.

• Contém 36 peças coloridas que formam 8 círculos de 15,5cm de diâmetro. Cada círculo representa uma determinada fração, de 1 a 1/8.

119 - Disco de Frações

+5 M.D.F. 35x18x5cm
caixa de madeira 36

peças

• Estimula a atenção, cálculo mental e a realização de operações matemáticas.

• Contém 55 peças coloridas e com diversos tamanhos. Cada cor e junção de peças representam frações de 1 a 1/12

2307 - Réguas de Frações

+5 35x14,5x6cm
caixa de madeira 55

peças

• Estimula a associação de números e quantidades, cores e cálculos.

• Contém 55 peças, sendo 10 números com 12,5cm de altura e 45 pinos coloridos para encaixar nos números. Cada número possui a quantidade de furos e pinos que representa.

183 - Numerais com Pinos

+3 M.D.F. 35x18x6,3cm
caixa de madeira 55

peças
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• Estimula o aprendizado dos números e de cálculos matemáticos.

• Contém 132 peças coloridas, sendo divididos em números de 0 à 9 e sinais de operações
  matemáticas.

1264 - Pote Números e Sinais em E.V.A.

+4 E.V.A. 11x12cm
pote plástico 132

peças

• Estimula a iniciação aos numerais, noção de ordem numérica e realização de operações
  matemáticas.
• Contém 16 peças coloridas, sendo 10 números e 5 sinais encaixados em uma placa de 29x20,5cm.

1087 - Encaixe os Números E.V.A.

+4 E.V.A. 29x20,5cm
embalagem plástica 16

peças

• Estimula a percepção visual, comparação e o aprendizado dos números e quantidades.  
• Contém 85 peças, sendo 75 peças com imagens e números encaixados em 10 bases coloridas
  de 24x12cm.

1309 - Numerais e Quantidades E.V.A.

+3 E.V.A. 24x12cm
embalagem plástica 85

peças

• Estimula o aprendizado dos números e de cálculos matemáticos. 
• Contém 180 números de 0 à 9 em plástico em diversas cores.

1293 - Pote Números Plásticos

+4 11x12cm
pote plástico 180

peças

• Estimula a compreensão de frações, números e comparações.

• Contém 78 peças coloridas, sendo 3 bases de 20,5x20,5cm com 4 discos cada.
  Os discos representam frações de 1 a 1/12.

1299 - Discos de Frações E.V.A.

+5 E.V.A. 20,5x20,5cm
embalagem plástica 78

peças

• Desenvolve noção espacial, atenção e raciocínio. 

• Contém 52 peças, sendo 48 peças com figuras geométricas variadas encaixados em 4 bases
  coloridas de 30,5x20cm.

2547 - Quebra-Cabeça Geométrico E.V.A.

+4 E.V.A. 30,5x20cm
embalagem plástica 52

peças
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• Estimula a compreensão das horas e minutos. 

• Relógio formado por uma base de madeira de 26x31x4cm e uma placa de 26x31cm na forma de um 
  gato com ponteiros de horas e minutos.

1063 - Relógio Gato

+5 M.D.F. 26x32,5x4cm
embalagem plástica 02

peças

• Estimula a compreensão de coordenadas, noção de localização e formas geométricas.

• Contém 56 pinos plásticos e 1 base de 30x30x6cm com quadrante dos eixos x e y.

1226 - Geoplano

+6 M.D.F. 31,5x31,5x6cm
embalagem plástica 57

peças

• Auxilia os professores na aplicação das aulas. 

• Contém 7 instrumentos de medição geométrica, sendo: 1 régua de 60cm, 1 régua de 80cm, 1 régua de 100cm, 1 transferidor de 180°, 1 esquadro de 30°, 60° e 90° (30cm e 50cm e diagonal 
 hipotenusa= 58,5cm) 1 esquadro de 45° e 90° (34,4cm e diagonal hipotenusa= 48,5cm) e 1 compasso.

1282 - Kit Geométrico Professor

+8 M.D.F. 103x29x14cm
sacola plástica 07

peças
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• Estimula o aprendizado das letras e a formação de palavras.
• Contém 72 peças de 4x4cm coloridas e estampadas com letras do alfabeto.

106 - Alfabeto Já Sei Ler

+5 M.D.F. 17,5x12,5x5,5cm
caixa de madeira 72

peças

• Estimula o aprendizado das letras e formação de palavras.
• Contém 36 peças de 4x4cm coloridas e estampadas com letras do alfabeto maiúscula e minúscula
  (frente e verso).

1190 - Vamos Formar Palavras

+5 M.D.F. 17,5x12,5x4cm
caixa de madeira 36

peças

• Estimula o aprendizado das letras e formação de palavras. 

• Contém 40 peças de 6x5cm no formato das letras do alfabeto.

1166 - Alfabeto Recortado

+5 M.D.F. 30x23x4cm
caixa de madeira 40

peças

• Estimula o aprendizado das letras, a relação das palavras com as figuras.

• Contém 78 peças coloridas e estampadas, sendo 26 peças de 6x2,5cm com letras do alfabeto,
  26 peças de 6x5,5cm com desenhos e 26 peças de 6x2,5cm com palavras que se relacionam com o 
  desenho e a letra inicial do alfabeto

1035 - Alfabeto Ilustrado

+5 M.D.F. 19x14x5,5cm
caixa de madeira 78

peças

• Estimula a associação de letras, gravuras e a formação de palavras.

• Contém 60 peças coloridas e estampadas, sendo 12 peças de 12x8cm com imagens de objetos e
  48 peças de 3x8, com letras e imagens que formam o nome do objeto.

1142 - Alfabeto Divertido

+5 M.D.F. 18,5x18,5x5cm
caixa de madeira 60

peças

• Estimula o aprendizado das letras e formação de palavras. 
• Contém 26 peças de 6x5cm no formato das letras do alfabeto.

1167 - Alfabeto Recortado

+5 M.D.F. 30x23x4cm
caixa de madeira 26

peças
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• Estimula a alfabetização, a escrita e a leitura.
• Contém 40 peças de 12x6cm coloridas e estampadas com palavras e desenho (frente e verso).

1925 - Cartas para Ditado

+5 E.V.A. 24x34x4,5cm
caixa cartonada 40

peças

• Estimula o reconhecimento das letras, a formação de palavras e incentiva à leitura. 

• Contém 52 letras maiúsculas cursivas do alfabeto, com 5cm de altura.

1355 - Pote Letras Maiúscula Cursiva

+5 E.V.A. 11x12cm
pote plástico 52

peças

• Estimula o reconhecimento das letras, a formação de palavras e incentiva à leitura.

• Contém 182 letras do alfabeto em plástico com 3cm de altura.

1260 - Alfabeto de Letras Plásticas

+5 11x12cm
pote plástico 182

peças

• Estimula o reconhecimento das letras, início da alfabetização e a formação de palavras.

• Contém 104 letras minúsculas cursivas do alfabeto, com 5cm de altura.

1380 - Pote Letras Minúscula Cursiva

+5 E.V.A. 11x12cm
pote plástico 104

peças

ALFABETIZAÇÃO

• Estimula o reconhecimento das letras, a distinção entre maiúsculas e minúsculas, a formação de
  palavras e incentiva à leitura.

• Contém 99 cartas de 6,5x8,5cm com letras do alfabeto.

1920 - Jogo das Letras

+6 9,3x7x3cm
caixa cartonada 99

cartas
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• Estimula o aprendizado das letras, noção de ordem das letras do alfabeto e a formação de palavras.

• Contém 26 letras encaixadas em 1 base de 29x21cm.

1086 - Encaixe o Alfabeto

+4 E.V.A. 29x21cm
embalagem plástica 26

peças

• Estimula o aprendizado das letras e a formação de palavras. 
• Contém 26 peças do alfabeto com 10cm de altura.

1225 - Alfabeto Recortado

+5 M.D.F. 31x23x6cm
caixa de madeira 26

peças

• Estimula o aprendizado das letras e formação de palavras. 

• Contém 26 peças de 21x29cm com letras do alfabeto em maiúscula, minúscula, cursiva e de forma.

1339 - Varal de Letras

+5 E.V.A. 21x29cm
embalagem plástica 26

peças

• Estimula o aprendizado das letras e números e a formação de palavras. 

• Contém 76 peças entre letras e números com 5cm de altura e 8mm de espessura.

1860 - Alfanumérico Kit Mec

+5 E.V.A. 19x29cm
embalagem plástica 76

peças

• Estimula o aprendizado das letras e números e a formação de palavras.

• Contém 468 peças entre letras e números com 5cm de altura.

1308 - Alfanumérico E.V.A.

+5 E.V.A. 30x35x6cm
sacola plástica 468

peças
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• Estimula o aprendizado das letras, noção da ordem do alfabeto e a formação de palavras.
• Contém 260 peças com letras do alfabeto. Cada peça com 5cm de altura.

1345 - Alfabetário Madeira

+5 M.D.F. 44,5x25,5x6cm
caixa de madeira 260

peças

• Estimula o aprendizado das letras e formação de palavras. 
• Contém 26 peças com letras do alfabeto. Cada peça com 10cm de altura.

1199 - Alfabeto Recortado 10cm

+5 M.D.F. 16x5cm
embalagem plástica 26

peças

• Estimula o aprendizado das letras, noção da ordem do alfabeto e a formação de palavras.
• Contém 260 peças com letras do alfabeto. Cada peça com 4,5cm de altura.

1200 - Alfabetário E.V.A.

+5 E.V.A. 44,5x25,5x6cm
caixa de madeira 260

peças

• Estimula o aprendizado das letras e a formação de palavras. Recomendado para crianças a
  partir de 3 anos de idade.

• Contém 26 peças com letras do alfabeto. Cada peça com 5cm de altura.

1398 - Alfabeto Recortado 5cm

+5 M.D.F. 11x10,5x4,5cm
caixa cartonada 26

peças

• Estimula a compreensão de estrutura silábica, relação de parte e todo e ajuda a ampliar o
  vocabulário das crianças. 

• Contém 150 peças de 4x4cm coloridas e estampadas com sílabas variadas para formar palavras.

1002 - Alfabeto Silábico 150 peças

+5 M.D.F. 18,5x18,5x5,5cm
caixa de madeira 150

peças

ALFABETIZAÇÃO

• Estimula a compreensão de estrutura silábica, relação de parte e todo e ajuda a ampliar o
  vocabulário das crianças.

• Contém 350 peças de 4x4cm coloridas e estampadas com sílabas variadas para formar palavras.

1148 - Alfabeto Silábico 350 peças

+5 M.D.F. 18,5x18,5x10cm
caixa de madeira 350

peças
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• Estimula a introdução às letras e a formação de palavras.

• Contém 130 peças coloridas e estampadas, sendo 100 peças de 4x4cm com letras, 25 peças de 4x8cm com palavras e 5 peças de 21x21cm representando as cartelas.

1001 - Loto Leitura

+5 M.D.F. 23x23x6,5cm
caixa de madeira 130

peças

• Estimula o aprendizado das letras, a distinção entre maiúsculo e minúsculo e a formação
  de palavras.
• Contém 72 peças de 4x4cm coloridas e estampadas com as letras em maiúsculo e minúsculo
  (frente e verso).

1140 - Alfabeto Alegre

+5 M.D.F. 18,5x18,5x5,5cm
caixa de madeira 72

peças

• Estimula o aprendizado das letras, a distinção entre maiúsculo e minúsculo e a formação de palavras. 
• Contém 72 peças de 4x4cm coloridas e estampadas com as letras em maiúsculo e minúsculo
  (frente e verso).

1042 - Palavras Cruzadas

+5 M.D.F. 18,5x18,5x4cm
caixa de madeira 72

peças

• Estimula o aprendizado das letras, noção da ordem do alfabeto e a formação de palavras.

• Contém 1 base de 40x21x21cm e 130 peças de 9x3cm com letras de forma, em maiúsculo e
  minúsculo.

1202 - Alfabeto Degrau Forma

+5 M.D.F. 40x20,5x22cm
embalagem plástica 130

peças

• Estimula o aprendizado das letras, noção da ordem do alfabeto e a formação de palavras.
• Contém 1 base de 40x21x21cm e 130 peças de 9x3cm com letras cursivas, em maiúsculo e minúsculo. 

1462 - Alfabeto Degrau Cursivo

+5 M.D.F. 40x20,5x22cm
embalagem plástica 130

peças
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Contos e Histórias

• Estimula a criatividade e desenvolve o aprendizado das letras, e a formação de palavras.
• Contém 26 dedoches coloridos com letras do alfabeto. Peça com 5,5x9cm.

1477 - Dedoches Alfabetização

+4 24x23cm
embalagem plástica 26

peças

• Estimula a criatividade e desenvolve o aprendizado dos números, e a realização de operações
  matemáticas.
• Contém 15 dedoches coloridos com números. Peça com 5,5x9cm.

1480 - Dedoches Matemática

+5 24x23cm
embalagem plástica 15

peças
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• Contém 4 dedoches coloridos com os personagens: Bruxa, Rapunzel, rei e príncipe. 
  Peça com 5x10cm.

1430 - Dedoches Rapunzel

+3 21x16cm
embalagem plástica 04

peças

• Contém 11 dedoches coloridos com os personagens: Branca de neve, sete anões, príncipe, rainha e bruxa. Peça com 5x10cm.

1421 - Dedoches Branca de Neve

+3 24x21,5cm
embalagem plástica 11

peças

• Contém 4 dedoches coloridos com os personagens: Chapeuzinho vermelho, lenhador, vovozinha
  e lobo mau. Peça com 5x10cm.

1422 - Dedoches Chapeuzinho Vermelho

+3 21x16cm
embalagem plástica 04

peças

Contos e Histórias Em feltro, os dedoches possuem de 9 a 12cm de altura e 
são utilizados nos dedos, desenvolvendo as habilidades 
manuais e coordenação motora. Estimulam a criatividade, 
a representação, dramatização, atenção e a interpretação 
de histórias.

a

• Contém 6 dedoches coloridos com os personagens: Enfermeira, cozinheiro, bombeiro, professora, policial e palhaço. Peça com 5x10cm.

1429 - Dedoches Profissões

+3 15x14,5cm
embalagem plástica 06

peças

• Contém 7 dedoches coloridos com os personagens: Pai, madrasta, Cinderela, príncipe, duas irmãs e fada-madrinha. Peça com 5x10cm.

1423 - Dedoches Cinderela

+3 18x20cm
embalagem plástica 07

peças
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Contos e Histórias

• Contém 8 dedoches coloridos com os personagens: Macaco, leão, onça, hipopótamo, pato, girafa, 
urso e elefante. Peça com 5x10cm.

1420 - Dedoches Animais Selvagens

+3 15x18cm
embalagem plástica 08

peças

• Contém 8 dedoches coloridos com os personagens: Vaca, coelho, galinha, cavalo, pato, cachorro, 
 porco e gato. Peça com 5x10cm.

1328 - Dedoches Animais Domésticos

+3 24,5x21,5cm
embalagem plástica 08

peças

• Contém 6 dedoches coloridos com os personagens: Nuvem, sol, estrela, flor, lua e árvore.
  Peça com 5x10cm.

1427 - Dedoches Natureza

+3 18x19cm
embalagem plástica 06

peças

• Contém 6 dedoches coloridos com os personagens: Vovô, vovó, pai, mãe, menino e menina.
  Peça com 5x10cm.

1426 - Dedoches Família Negra

+3 14,5x14cm
embalagem plástica 06

peças

• Contém 7 dedoches coloridos com os personagens: Laranja, abacaxi, morango, maçã, uva, 
banana e pera. Peça com 5x10cm.

1431 - Dedoches Salada de Frutas

+3 18x18cm
embalagem plástica 07

peças

• Contém 6 dedoches coloridos com os personagens: Vovó, vovô, mãe, pai, menina e menino.
  Peça com 5x10cm.

1425 - Dedoches Família Branca

+3 19x20,5cm
embalagem plástica 06

peças

• Contém 4 dedoches coloridos com os personagens: Grilo Falante, Fada, Geppetto e Pinóquio. 
  Peça com 5x10cm.

1428 - Dedoches Pinóquio

+3 19x15cm
embalagem plástica 04

peças

• Contém 4 dedoches coloridos com os personagens: Os três porquinhos e lobo mau.
  Peça com 5x10cm.

1432 - Dedoches Três Porquinhos

+3 23x16cm
embalagem plástica 04

peças
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Contos e Histórias Estimulam o pensamento, criatividade, representação,

dramatização, atenção e a interpretação de histórias.a

• Contém 5 fantoches coloridos com os personagens: Dente doente, creme dental, dentista, escova
  de dente e dente saudável. Peças com 30cm de altura

1347 - Fantoches Dentário

+3 E.V.A. 24x34x4,5cm
caixa cartonada 05

peças

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Zebra, Tigre, Hipopótamo, Macaco, Lobo, Sapo e Elefante. Peça com 15x26cm.

1107 - Fantoches Animais Selvagens

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Cavalo, Coelho, Gato, Vaca, Galo, Ovelha e Cachorro. Peça com 15x26cm.

1106 - Fantoches Animais Domésticos

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Lobisomem, Mapinguari, Saci Pererê, Boto, Cuca, Boi Bumbá e Iara. Peças com 15x24cm a 15x30cm.

6378 - Fantoches Folclore

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças
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Contos e Histórias

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Pai, mãe, bebê, filha, filho, vovó e vovô. Peça com 15x30cm.

1102 - Fantoches Família Branca

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Vovó, filha, mãe, bebê, pai, filho e vovô. Peça com 15x30cm.

1108 - Fantoches Família Negra

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças

1470 - Fantoches Profissões com 7 personagens

• Contém 10 fantoches coloridos com os personagens: Mecânico, cozinheiro, enfermeira, costureira, dentista, professor, auxiliar de limpeza, palhaço, pescador e xerife. Peças com 15x30cm.

1105 - Fantoches Profissões

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 10

peças
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Contos e Histórias Ajudam na habilidade manual e coordenação motora.  
Estimulam o pensamento, criatividade, representação, 
dramatização, atenção e a interpretação de histórias.  a

• Contém 4 fantoches coloridos com os personagens: Chapeuzinho Vermelho, lenhador, lobo mau e  vovozinha. Peça com 15x24cm.

2308 - Fantoches Chapeuzinho Vermelho

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 04

peças

• Estimula o aprendizado das letras, a formação de palavras enquanto desenvolve a habilidade manual, coordenação motora e  a criatividade. 

1280 - Fantoches Alfabetização

+3 30x35x10cm
embalagem plástica 26

peças

• Contém 26 fantoches coloridos cada um com uma letra do alfabeto. Peça com 15x30cm.

• Contém 4 fantoches coloridos com os personagens: Três porquinhos e lobo mau. Peça com 15x30cm.

1176 - Fantoches Três Porquinhos

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 04

peças

• Contém 1 fantoche de Papai Noel colorido. Peça com 24x30cm.

1370 - Fantoche Papai Noel

+3 21x37cm
embalagem plástica 01

peça
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Contos e Histórias

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Morango, manga, banana, melancia, abacaxi, maçã e laranja. Peça com 15x30cm.

1285 - Fantoches Frutas

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Berinjela, tomate, abóbora, milho, cenoura, cebola e pimentão verde. Peça com 15x30cm.

1290 - Fantoches Legumes

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Nuvem, estrela, flor, sol, árvore, lua e arco-íris. Peças com 15x30cm.

1291 - Fantoches Natureza

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças

São 7 fantoches, em feltro, com 30cm de altura. Ajudam na habilidade manual e coor-
denação motora.  Estimulam o pensamento, criatividade, representação, dramatização, 
atenção e a interpretação de histórias.a
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Contos e Histórias Ajudam na habilidade manual e coordenação motora.  
Estimulam o pensamento, criatividade, representação, 
dramatização, atenção e a interpretação de histórias. a

• Contém 7 fantoches coloridos com os personagens: Obeso, cego, maltrapilho, surdo e mudo, idoso, índio e deficiente físico. Peça com 15x24cm.

2121 - Fantoches Inclusão Social

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 07

peças

• Contém 4 fantoches coloridos com os personagens: Plástico, vidro, papel e metal. Peça com 15x24cm.

1479 - Fantoches Reciclagem

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 04

peças

• Contém 6 fantoches coloridos com os personagens: Pessoa saudável, pessoa doente,
  médico, dedetizador, agente de saúde e mosquito da dengue. Peça com 15x24cm.

1258 - Fantoches Combate a Dengue

+3 24x34x4,5cm
caixa cartonada 06

peças
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Contos e Histórias

• Estimula a criatividade, representação e a interpretação de histórias. 

1216 - Fantoche Palhaço

+3 21x35cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 fantoche de palhaço colorido. Peça com 28x34cm.

• Estimula a criatividade, representação e a interpretação de histórias. 

1218 - Fantoche Leão

+3 21x35cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 fantoche de leão colorido. Peça com 15x31,5cm.

• Estimula a criatividade, representação e a interpretação de histórias.

1217 - Fantoche Macaco

+3 21x35cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 fantoche de macaco colorido. Peça com 23,5x34cm.

• Estimula a criatividade, a representação e a interpretação de histórias.

1298 - Teatro de Tecido

+3 180x10cm
embalagem em TNT e Papelão 01

peça

• Teatro em feltro de 84x160cm com cortina de tecido e alças para pendurar.
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Contos e Histórias

• Avental de 59x72cm com dedoches móveis e 4 bolsos. Possui cenário da história e os personagens: 
  Os sete anões, Branca de Neve, bruxa, príncipe e o caçador.

1244 - Avental Contando História Branca de 
Neve e os Sete Anões

+3 33x31cm
embalagem plástica 12

peças

• Avental de 59x72cm com dedoches móveis e 4 bolsos. Possui cenário da história e os personagens: 
  Noé e o macho e a fêmea dos animais girafa, zebra, onça  jacaré.

1362 - Avental Contando História 
Arca de Noé

+3 33x31cm
embalagem plástica 12

peças

Proporciona uma maior interatividade com as crianças, 
onde os pais ou educadores podem usá-lo como cenário 
para ilustrar a história. Recomendado para crianças a partir 
de 3 anos de idade.

a

• Avental de 59x72cm com dedoches móveis e 4 bolsos. Possui cenário da história e os personagens: 
  Chapeuzinho Vermelho, vovó, lenhador e lobo mau.

1243 - Avental Contando História 
Chapeuzinho Vermelho

+3 33x31cm
embalagem plástica 05

peças

• Avental de 59x72cm com dedoches móveis e 4 bolsos. Possui cenário da história e os personagens: 
  Mãe de João, João, o gigante, a criada do gigante, vaca, sacos de dinheiro, galinha e a harpa de
  ouro.

1364 - Avental Contando História João Pé de 
Feijão

+3 33x31cm
embalagem plástica 09

peças
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Contos e Histórias

• Estimula a criatividade, representação e a interpretação de histórias.

1223 - Luva de Histórias Os Três Porquinhos

+3 21x35cm
embalagem plástica 05

peças

• Contém 1 luva de 21x25cm com 5 dedoches destacáveis, sendo o lobo mau, os três porquinhos e
   a casa.

• Uso recomentado para atividades artísticas. Estimula a criatividade.

1205 - Avental Infantil de Pintura Rosa

+3 28,5x25,5cm
embalagem plástica 01

peça

• Avental cor de rosa de 43x47cm com 2 bolsos de 14x14cm.

• Uso recomentado para atividades artísticas. Estimula a criatividade.

1438 - Avental Infantil de Pintura Azul

+3 28,5x25,5cm
embalagem plástica 01

peça

• Avental azul de 43x47cm com 2 bolsos de 14x14cm.

• Estimula a criatividade, representação e a interpretação de histórias.

1222 - Luva de Histórias Chapeuzinho
Vermelho

+3 21x35cm
embalagem plástica 05

peças

• Contém 1 luva de 21x25cm com 5 dedoches destacáveis, sendo a vovó, o lobo mau, o lenhador, a 
  Chapeuzinho Vermelho e a casa.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, a concentração e a montagem de figuras. 

1351 - Q.C. Ecológico Cachorro

+5 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 24

peças

• Contém 24 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 42x30cm.

• Estimula a percepção visual, a concentração e a montagem de figuras. 

1439 - Q.C. Circo

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 08

peças

• Contém 8 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 42x30cm.

• Estimula a percepção visual, a concentração e a montagem de figuras. 

1437 - Q.C. Zoológico

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 08

peças

• Contém 8 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 42x30cm.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, a concentração e a montagem de figuras. 

1358 - Q.C. Ecológico Peixe

+4 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 16

peças

• Contém 16 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 42x30cm.

• Estimula a percepção visual, a concentração e a montagem de figuras. 

1352 - Q.C. Ecológico Arara

+6 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 56

peças

• Contém 56 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 42x30cm.

• Estimula a percepção visual, a concentração e a montagem de figuras. 

1349 - Q.C. Ecológico Tigre

+6 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 48

peças

• Contém 48 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 42x30cm.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, a concentração e o aprendizado das palavras em inglês. 

1474 - Primeiras Palavras em Inglês

+6 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 54

peças

• Contém 54 peças coloridas e estampadas, sendo 18 peças de 6x2,7cm com palavras em português, 
  18 peças de 6x2,7cm com a tradução para o inglês e 18 peças de 6x5,5cm com a figura que
  representa.

• Estimula a percepção visual, a concentração e o aprendizado das palavras em inglês. 

1343 - Quebra-Cabeça Inglês

+6 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 36

peças

• Contém 36 peças coloridas e estampadas que formam 8 quebra-cabeças de 15,6x12cm com
  palavras em inglês. Para cada palavra há um desenho que a representa.

• Estimula a percepção visual, a concentração e o aprendizado dos números e palavras em inglês. 

1341- Numerais e Quantidades Inglês

+6 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 30

peças

• Contém 30 peças coloridas e estampadas de 7x5,5cm cada, sendo 10 peças com números do
  1 ao 10, 10 peças com imagens que o representa e 10 peças com a escrita em inglês.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

1471 - Peq. Const. Castelo Medieval

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 60

peças

• Contém 60 peças coloridas e estampadas com medidas de 2 a 5cm com imagens e formas variadas para formar o cenário de um castelo.

• Estimula a percepção visual, concentração, o aprendizados dos números e a noção de quantidades.

1475 - Q.C. Numerais e Quantidades

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 20

peças

• Contém 20 peças coloridas e estampadas de 10,5x10,5cm cada, sendo 10 peças com números do 1 ao 10 e 10 peças com imagens que o representa.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

1468 - Peq. Const. Castelo Princesa

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 60

peças

• Contém 60 peças coloridas e estampadas com medidas de 2 a 5cm com imagens e formas variadas para formar o cenário de um castelo.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

1040 - Quebra-Cabeça Blocos Brinquedos

+3 M.D.F. 18,5x18,5x4,3cm
caixa de madeira 32

peças

• Contém 32 peças em m.d.f. com espessura de 9mm, coloridas e estampadas de 4x4cm que formam 8 figuras de 8x8cm.

• Estimula a percepção visual, concentração e a formação de palavras.

1865 - Quebra-Cabeça Silábico

+6 M.D.F. 19x14x5,5cm
caixa de madeira 10

peças

• Contém 10 peças coloridas e estampadas que formam 4 figuras de 12x16cm. As peças possuem sílabas que juntas formam a palavra que a figura representa.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

1041 - Quebra-Cabeça Blocos Animais

+3 M.D.F. 18,5x18,5x4,3cm
caixa de madeira 32

peças

• Contém 32 peças em m.d.f. com espessura de 9mm, coloridas e estampadas de 4x4cm que formam 8 figuras de 8x8cm.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

108 - Quebra-Cabeça Princesas

+3 M.D.F. 21x18,5cm
maleta plástica 20

peças

• Contém 20 peças coloridas e estampadas de 6x5cm que formam uma figura de 19,5x30cm.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

110 - Quebra-Cabeça Hot Machine

+3 M.D.F. 21x18,5cm
maleta plástica 18

peças

• Contém 18 peças coloridas e estampadas de 12x7cm que formam 6 figuras de 12x21cm.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

109 - Quebra-Cabeça Moda 4 Estações

+3 M.D.F. 21x18,5cm
maleta plástica 18

peças

• Contém 18 peças coloridas e estampadas de 12x7cm que formam 6 figuras de 12x21cm.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

107 - Quebra-Cabeça Peter Pan

+3 M.D.F. 21x18,5cm
maleta plástica 20

peças

• Contém 20 peças coloridas e estampadas de 6x5cm que formam uma figura de 20x30cm.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras. 

2259 - Pequeno Construtor nº1

+3 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 42

peças

• Contém 42 peças coloridas com medidas de 5 a 2,5cm com imagens e formas variadas para formar o cenário de uma cidade.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras. 

1037 - Pequeno Engenheiro

• Contém 50 peças coloridas e estampadas com medidas de 3 a 6cm com imagens e formas variadas para formar o cenário de uma cidade.

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 50

peças

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

1153 - Blocos de Construção Três Porquinhos

+3 34x24x4,5cm
caixa cartonada 50

peças

• Contém 50 peças coloridas com medidas de 3 a 6cm com formas variadas para formar a casa dos três porquinhos e outros objetos.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

1360 - Quebra-Cabeça Arca de Noé

+3 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 30x42cm.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

135 - Quebra-Cabeça A Bela e a Fera

+3 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 20

peças

• Contém 20 peças coloridas e estampadas de 6x5cm que formam uma figura de 20x30cm.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

103 - Quebra-Cabeça Chapeuzinho Vermelho

+3 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 20

peças

• Contém 20 peças coloridas e estampadas de 6x5cm que formam uma figura de 36x24cm.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

2009 - Quebra-Cabeça Sítio do Vovô Noel

+3 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 12

peças

• Contém 12 peças coloridas e estampadas de 15,5x12cm que formam uma figura de 50x30cm.

• Estimula a percepção visual, concentração e introduz ao tema da Inclusão

2010 - Quebra-Cabeça Inclusão

+6 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 60

peças

• Contém 60 peças coloridas e estampadas de 7x4cm que formam uma figura de 42x29cm com crianças de diferente necessidades especiais brincando juntas.

• Estimula a percepção visual, concentração, o aprendizado das letras e a noção de ordem das letras do alfabeto.

1237 - Quebra-Cabeça Alfabeto Peixe

+4 M.D.F. 36x22cm
embalagem plástica 26

peças

• Contém 1 base de 36x22cm com o desenho vazado de um peixe e 26 peças coloridas e estampadas com as letras do alfabeto para serem encaixadas. 
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual e concentração, introduz ao ambiente da fazenda e desenvolve a criatividade.

1236 - Quebra-Cabeça 3D Mini Fazenda

+4 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 86

peças

• Contém 86 peças coloridas e estampadas que se encaixam e formam uma quebra-cabeça 3D. É possível montar 1 casa, 1 galpão, 2 árvores, 2 ovelhas, 2 cisnes, 1 galo, 1 galinha, 1 cavalo, 1 cachorro, 
  1 porco, 1 porca, 1 vaca, 1 boi e 9 cercas.

• Estimula a atenção, percepção visual, coordenação, trabalhando os cuidados com a higiene. 

2085 - Q.C. Progressivo Ciranda da Higiene

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 60

peças

• Contém 60 peças coloridas e estampadas que formam 3 figuras de 20x20cm com ações de higienização. Cada imagem possui uma quantidade de peças diferentes, uma com 10 peças, outra com 20 peças
  e a última com 30 peças.

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

2011 - Quebra-Cabeça Gato de Botas

+3 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 48

peças

• Contém 48 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 30x20cm da história do Gato de Botas.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a atenção, percepção visual, coordenação, trabalhando as 4 estações do ano.

2080 - Quebra-Cabeça Quatro Estações

+3 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 12

peças

• Contém 12 peças coloridas e estampadas de 12x10cm que formam 4 figuras de 12x21cm com 
  personagens vestindo roupas de acordo com a estação.

• Estimula a fixação da percepção visual, a concentração e desenvolve a noção de evolução.

1440 - Quebra-Cabeça Evolutivo Rosa

+3 M.D.F. 24,5x24,5x1,5cm
caixa cartonada 12

peças

• Contém 1 base de papelão de 24,5x24,5cm e 12 peças que formam 4 imagens cada uma
  representando uma etapa do ciclo evolutivo da rosa. O maior quebra-cabeça possui 17x17cm e o 
  menor 8x8cm.

• Estimula a fixação da percepção visual, a concentração e desenvolve a noção de evolução.

1442 - Quebra-Cabeça Evolutivo Galo

+3 M.D.F. 24,5x24,5x1,5cm
caixa cartonada 12

peças

• Contém 1 base de papelão de 24,5x24,5cm e 12 peças que formam 4 imagens cada uma
  representando uma etapa do ciclo evolutivo do galo. O maior quebra-cabeça possui 17x17cm
  e o menor 8x8cm.

• Estimula a fixação da percepção visual, a concentração e desenvolve a noção de evolução.

1441 - Quebra-Cabeça Evolutivo Milho

+3 M.D.F. 24,5x24,5x1,5cm
caixa cartonada 12

peças

• Contém 1 base de papelão de 24,5x24,5cm e 12 peças que formam 4 imagens cada uma
  representando uma etapa do ciclo evolutivo do milho. O maior quebra-cabeça possui 17x17cm e o
  menor 8x8cm.

• Estimula a fixação da percepção visual, a concentração e desenvolve a noção de evolução.

1443 - Quebra-Cabeça Evolutivo Borboleta

+3 M.D.F. 24,5x24,5x1,5cm
caixa cartonada 12

peças

• Contém 1 base de papelão de 24,5x24,5cm e 12 peças que formam 4 imagens cada uma
  representando uma etapa do ciclo evolutivo da borboleta. O maior quebra-cabeça possui 17x17cm
  e o menor 8x8cm.

Embalagem com Berço
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

188 - Quebra-Cabeça Animais e Filhotes | 1076 - Quebra-Cabeça Individual (Sortido)

+3 M.D.F. 23x23x1,5cm
embalagem plástico 62

peças

• Contém 62 peças coloridas e estampadas que formam 10 quebra-cabeças de 20x20cm com imagens de animais e filhotes.
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Quebra-Cabeça

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

1071 - Quebra-Cabeça Grande | 1294 - Quebra-Cabeça Individual (Sortido)

+3 M.D.F. 23x23x1,5cm
embalagem plástico 57

peças

• Contém 57 peças coloridas e estampadas que formam 9 quebra-cabeças de 20x20cm com imagens do dia a dia relacionadas à higiene.



Alinhavos

• Estimula a criatividade, agilidade, a coordenação motora e introduz às formas geométricas.

1476 - Alinhavos Formas Geométricas

+3 M.D.F. 24x18x4cm
caixa de madeira 30

peças

• Contém 6 cadarços coloridos e 24 peças coloridas com diversas formas geométricas que são
  alinhavadas na tampa da caixa de 24x18x4cm.

• Estimula a criatividade, agilidade, a coordenação motora e trabalha as etnias. 

1255 - Alinhavos Etnias

+3 M.D.F. 34x24x4,5cm
caixa cartonada 27

peças

• Contém 19 peças coloridas e estampadas, sendo 8 bases de 17,5x21,5cm e 11 roupas em formatos variados mais 8 cadarços coloridos. Os personagens e roupas são de diversas etnias.

• Estimula a criatividade, agilidade, a coordenação motora e a noção de antecessor e sucessor e o
  reconhecimento dos números.  

1149 - Alinhavos Numerais

+3 M.D.F. 9,5x15cm
embalagem plástica 20

peças

• Contém 10 placas de 9,5x15cm com números de 0 a 9 e 10 cadarços coloridos.

• Estimula a criatividade, agilidade e a coordenação motora.

1045 - Alinhavos Vogais

+4 M.D.F. 9,5x21cm
embalagem plástica 10

peças

• Contém 5 placas coloridas de 9,5x21cm com vogais e 5 cadarços coloridos.

• Estimula a criatividade, agilidade e a coordenação motora.

1058 - Alinhavos Criativo

+4 M.D.F. 17x20cm
embalagem plástica 30

peças

• Contém 5 placas coloridas de 17x20cm e 25 cadarços. As placas são de cor sólida e sem desenhos 
  definidos.

63
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Alinhavos

• Estimula a criatividade, agilidade e a coordenação motora.

179 - Alinhavos Iniciação

+3 M.D.F. 23x23x5,5cm
caixa de madeira 20

peças

• Contém 10 placas de 20x20cm e 10 cadarços coloridos. 5 placas são do número 1 ao 5 e com desenhos que os representam, outras 5 placas são com diversos desenhos.

• Estimula a criatividade, agilidade e a coordenação motora. 

1064 - Alinhavos Figuras

+3 M.D.F. 23x23x6cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 8 placas coloridas e estampadas de 20x20cm e 8 cadarços coloridos.

• Estimula a criatividade, agilidade e a coordenação motora.

1152 - Alinhavos Animais

+3 M.D.F. 18,5x18,5x5cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 8 placas coloridas e estampadas de 15,5x15,5cm e 8 cadarços coloridos.
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Alinhavos

• Desenvolve a criatividade, agilidade e a coordenação motora. 

1204 - Alinhavos Fundo do Mar 3D

+3 M.D.F. 24x34x4,5cm
caixa cartonada 22

peças

• Contém 2 placas de 23x30cm e 12 peças coloridas e estampadas com detalhes e animais do fundo mar, além de 8 cadarços coloridos.

• Desenvolve a criatividade, agilidade e a coordenação motora. 

1203 - Alinhavos Árvore 3D

+3 M.D.F. 24x34x4,5cm
caixa cartonada 22

peças

• Contém 2 placas de 23x30cm e 12 peças coloridas e estampadas com imagens de itens presentes em uma árvore, além de 8 cadarços coloridos.
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Memória Aprimora a memória, por meio da distinção de gravuras. 

Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração. a

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual e o aprendizado das letras.

104 - Memória Alfabichos (Cartonado)

+4 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 48

peças

• Contém 48 peças coloridas e estampadas cartonadas de 5x5cm com imagens de animais e letras
  do alfabeto.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção, a concentração e trabalha os
  personagens folclóricos. 

105 - Memória Folclore

+4 M.D.F. 24x34x4,5cm
caixa cartonada 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de personagens do folclore
  brasileiro.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1016 - Memória Frutas e Legumes

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de frutas e legumes.
• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1013 - Memória Animais Vertebrados

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de animais.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1012 - Memória Alfabetização

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 52

peças

• Contém 52 peças coloridas e estampadas de 5x5cm. Os desenhos devem corresponder às palavras.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1008 - Memória Meios de Com. e Transp.

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens dos meios de comunicação e 
  transporte.
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Memória
Cada jogo contém 40 peças em M.D.F. de 5x5cm. 

Aprimora a memória, por meio da distinção de gravuras. 

Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração. a

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1168 - Memória Masculino e Feminino

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de animais do sexo feminino
  e masculino.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1010 - Memória Plural e Singular

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de objetos e a escrita no plural
  e singular.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

123 - Memória Numerais e Quantidades

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de números e quantidades.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1015 - Memória Profissões

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de pessoas e profissões.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1233 - Memória Sílabas

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com sílabas que se completam e formam
  palavras.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

194 - Memória Animais e Filhotes

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de animais e seus filhotes.
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Memória Peças em M.D.F. de 5x5cm. 

Aprimora a memória, por meio da distinção de gravuras. 

Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração. a

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

125 - Memória Inglês

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 52

peças

• Contém 52 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de objetos e o nome em inglês.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1009 - Memória Adição e Subtração

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com operações matemáticas e imagens de
  objetos representando os resultados.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

114 - Memória Instrumentos Musicais

+4 M.D.F. 21x18,5cm
maleta plástica 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de instrumentos musicais.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

1011 - Memória Brinquedos

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de brinquedos.

• Aprimora a memória, a fixação da percepção visual a atenção e a concentração.

3265 - Memória Opostos

+4 M.D.F. 13x13x5cm
caixa de madeira 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas de 5x5cm com imagens de opostos.
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Dominó
Cada jogo contém 28 peças em M.D.F. medindo 7x3cm. Ajuda na 
fixação da percepção visual, atenção e concentração. Promove a 
distinção de figuras, a criação de estratégias e interação social. 
Estimula a realização de cálculos, formação de palavras entre outras 
atividades do aprendizado. 

a

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1473 - Dominó Inglês

+4 M.D.F. 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com palavras em inglês o seu respectivo desenho.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1487 - Dominó Gigante

+4 E.V.A. 24x18,5cm
embalagem TNT 28

peças

• Contém 28 peças de 22x11cm em material colorido.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1110 - Dominó Trânsito

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens dos sinais de trânsito.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

121 - Dominó Frutas

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de frutas.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1133 - Dominó Quantidades

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com números e desenhos com as quantidades 
  que os representam.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1023 - Dominó Frações

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens das frações e os números
  que elas representam
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Dominó Ajuda na fixação da percepção visual, atenção e concentração. 
Promove a distinção de figuras, a criação de estratégias e interação 
social. Estimula a realização de cálculos, formação de palavras entre 
outras atividades do aprendizado. 

a

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

111 - Dominó Frases

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens e frases que se completam.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1025 - Dominó Tradicional

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com pontos coloridos do dominó tradicional.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1171 - Dominó Animais Zoológico

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagem de animais.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1027 - Dominó Figura e Fundo

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagem de objetos e as suas sombras.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1170 - Dominó Animais Domésticos

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagem de animais.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

122 - Dominó Cores e Formas

+4 M.D.F. 17x10x04cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de formas geométricas em 
  diferentes cores.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

112 - Dominó Abstração de Partes

+4 M.D.F. 17x10x04cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de objetos e das partes que os
  compõem.

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de objetos e as iniciais de
  seus nomes.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1024 - Dominó Alfabetização

+4 M.D.F. 17x10x04cm
caixa de madeira 28

peças
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Dominó

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

113 - Dominó Correspondência

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de objetos que se complementam.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1022 - Dominó Formas Geométricas

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de formas geométricas.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1019 - Dominó Subtração

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de operações de subtração
  e seus resultados.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1020 - Dominó Adição

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de operações de adição e seus
  resultados.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1018 - Dominó Divisão

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de operações de divisão e seus
  resultados.

Ajuda na fixação da percepção visual, atenção e concentração. 
Promove a distinção de figuras, a criação de estratégias e interação 
social. Estimula a realização de cálculos, formação de palavras entre 
outras atividades do aprendizado. 

a

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1017 - Dominó Multiplicação

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de operações matemáticas e seus 
  resultados.
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Dominó Ajuda na fixação da percepção visual, atenção e concentração. 
Promove a distinção de figuras, a criação de estratégias e interação 
social. a

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1021 - Dominó Cores

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de cores.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1154 - Dominó Tamanhos

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de objetos em diferentes
  tamanhos.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1026 - Dominó Divisão Silábica

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens das metades dos objetos e as 
  sílabas que formam as palavras.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração. 

118 - Dominó Salão de Beleza

+4 M.D.F. 21x18,5cm
maleta plástica 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de cosméticos e outros objetos utilizados em um salão de beleza.

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de relógios indicando as horas.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1134 - Dominó Horas

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1014 - Dominó Animais

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens de animais.

• Estimula a fixação da percepção visual, atenção e concentração.

1220 - Dominó Completando a História

+4 M.D.F. 17x10x4cm
caixa de madeira 28

peças

• Contém 28 peças coloridas e estampadas de 7x3cm com imagens e frases que formam histórias.
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Sequência Lógica

• Estimula a coordenação viso motora noção espacial e de ordem.
• Contém 16 peças coloridas e estampadas de 7x7cm que formam 4 sequências de imagens sobre o trânsito.

116 - Sequência Lógica Trânsito

+3 M.D.F. 23,5x10x4cm
caixa de madeira 16

peças

• Estimula a coordenação viso motora noção espacial e de ordem.

1030 - Sequência Lógica Natureza

+3 M.D.F. 23,5x10x4cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 16 peças coloridas e estampadas de 7x7cm que formam 4 sequências de imagens da natureza.

• Estimula a coordenação viso motora noção espacial e de ordem.

1029 - Sequência Lógica História

+3 M.D.F. 23,5x10x4cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 16 peças coloridas e estampadas de 7x7cm que formam 4 sequências de imagens de histórias.

• Estimula a coordenação viso motora noção espacial e de ordem.

117 - Sequência Lógica Derivados

+3 M.D.F. 23,5x10x4cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 16 peças coloridas e estampadas de 7x7cm que formam 4 sequências de imagens sobre produtos e seus derivados.
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Sequência Lógica

• Estimula a coordenação viso motora noção espacial e de ordem.

1032 - Sequência Lógica Datas Comemorativas

+3 M.D.F. 23,5x10x4cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 16 peças coloridas e estampadas de 7x7cm que formam 4 sequências de imagens de datas comemorativas.

• Estimula a coordenação viso motora noção espacial e de ordem.

1028 - Sequência Lógica Profissões

+3 M.D.F. 23,5x10x4cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 16 peças coloridas e estampadas de 7x7cm que formam 4 sequências de imagens de profissões.

• Estimula a coordenação viso motora noção espacial e de ordem.

115 - Sequência Lógica Animais

+3 M.D.F. 23,5x10x4cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 16 peças coloridas e estampadas de 7x7cm que formam 4 sequências de imagens de animais.

• Estimula a coordenação viso motora noção espacial e de ordem.

1031 - Sequência Lógica Dia a Dia

+3 M.D.F. 23,5x10x4cm
caixa de madeira 16

peças

• Contém 16 peças coloridas e estampadas de 7x7cm que formam 4 sequências de imagens com cenas do dia a dia.
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Jogos e Desafios

• Estimula a agilidade, coordenação motora e desenvolve a noção de estratégia. 

1472 - Jogo Sem Saída

+7 M.D.F. 32x32x4,5cm
caixa cartonada 52

peças

• Contém 4 peças que formam 1 tabuleiro de 59x59cm, 8 peças que representamos peões e
  40 obstáculos.

• Estimula a  concentração, movimento e coordenação.

+9 20x12cm
embalagem plástica 02

peças

• Contém 1 peça de 20x12cm e 1 disco colorido. Na estrutura há um barbante para dar impulso
  no lançamento do disco.

1357 - Pião Gira-Gira c/ suporte

• Estimula a coordenação motora, atenção e a competição.

1109 - Monte Torre

+4 9,5x35,5x9,5cm
caixa cartonada 54

peças

• Contém 54 peças de 9x3cm coloridas com tinta atóxica.

• Estimula a competição, a atenção e a coordenação motora. 

1073 - Jogo de Argolas

+5 50x12cm
embalagem plástica 15

peças

• Contém 1 base de 50x12cm com 7 pinos coloridos e 7 argolas de plástico.

• Estimula as habilidades manuais e o equilíbrio.

+4 M.D.F. 18,5x18,5x10cm
caixa de madeira 63

peças

• Contém 63 peças, sendo 18 placas de 7,5x5cm coloridas e estampadas e 45 pinos coloridos de 
  4,5cm de altura. Cada placa possui cores que identificam onde os pinos devem ser colocados.

1034 - Torre Inteligente

• Estimula o desafio, raciocínio e agilidade.

1141 - Torre de Hanói

+5 36x11,5x12cm
caixa cartonada 07

peças

• Contém 1 base de 35x12cm com 3 pinos fixos e 7 círculos de tamanhos variados.
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Jogos e Desafios

• Estimula a coordenação motora, o movimento e noção de equilíbrio.

1096 - Bambolê Unidade

+3 60cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 bambolê com diâmetro de 60cm.

• Estimula a coordenação psicomotora total. 

1215 - Centopeia 50 diâmetro

+3 caixa papelão
70x70x10cm 01

peça

• Contém 1 centopeia colorida com 4m de comprimento e 50cm de diâmetro.

• Estimula a coordenação psicomotora total. 

1115 - Centopeia 60 diâmetro

+3 caixa papelão
70x70x10cm 01

peça

• Contém 1 centopeia colorida com 4m de comprimento e 60cm de diâmetro.

• Estimula o equilíbrio e eficiência dos movimentos do corpo

1097 - Pula Corda Nylon
2278 - Pula Corda Sisal

+5 16x24cm
embalagem plástica 01

peça

• Corda de sisal ou nylon com 2 metros de comprimento e cabo de madeira.

• Uma linha completa para estimular o movimento, senso de equilíbrio e coordenação.

1074 - Linha Movimento

+5 caixa master 3
15,5x7,5x110cm

caixa master
64x63,5x16cm

caixa master 2
21x9,5x120cm

76
peças

• Contém 9 jogos com 76 peças que formam um linha completa para atividades de movimento. Contém: 01 Ponte (3 pranchas de 100x9x2cm); 1 Percurso (5 cabos de madeira com 90cm de altura e base 
  de 15x10x2cm); 5 Bambolês com 5 suportes de 4,5x4,5x30cm; 1 Perna de Pau de 120x10cm; 2 Equilíbrios (2 tábuas de 25x40x1,2cm); 1 Obstáculo (8 bases com cavilhas fixas para 4 cabos de madeira de 
  100cm); 1 Pula Corda de 5m; 1 Jogo de Argolas (1 base de 50x12cm com 7 pinos e 8 argolas) e 2 pares de Pé de Pau.
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Jogos e Desafios

• Estimula a estratégia e o raciocínio.

1164 - Mancala

+7 14x46x2,5cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 base de 14x46cm adaptada para um dos jogos mais tradicionais e antigos do mundo.

• Estimula a atenção, coordenação motora, competitividade e o desenvolvimento de estratégias.

1620 - Futebol de Botão

• Campo de 93x62cm com 30 peças de plástico que representam jogadores, traves, bolas e palhetas.

+4 93x62cm
embalagem plástica 30

peças
M.D.F.

• Estimula a estratégia e o raciocínio.

1163 - Bao Onweso

+7 26x46x2,5cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 base de 26x46cm adaptada para um dos jogos mais tradicionais e antigos do mundo.

• Estimula a coordenação motora e a competição.

+4 10x18cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 peça produzida em tecido, couro sintético, poliestireno, serragem e pena sintética.

1191 - Peteca Colorida

• Estimula a coordenação motora, habilidades físicas e auto desafio.

1145 - Taco de Bets

+6 55x5cm
embalagem plástica 04

peças

• Contém 2 tacos de 55x5cm e duas casinhas (tripé).

• Estimula a coordenação motora, equilíbrio e auto desafio.

1062 - Perna de Pau

+6 120x10cm
embalagem plástica 02

peças

• Contém 1 par de 120x10cm.

• Estimula a percepção visual, aprendizado das cores e a coordenação motora fina. 

1111 - Pega Varetas Madeira

+4 27,5x7,5cm
caixa cartonada 21

peças

• Contém 21 palitos de 25cm nas cores azul, vermelha, verde, amarela e preta.
• Estimula a percepção visual, aprendizado das cores e a coordenação motora fina. 

1680 - Pega Varetas Plástico

+4 27,5x7,5cm
caixa cartonada 21

peças

• Contém 21 palitos de 16,5cm nas cores azul, vermelha, verde, amarela e preta.
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Jogos e Desafios

• Estimula a coordenação viso motora, concentração e sociabilidade.

1047 - Futebol de Pinos

+5 M.D.F. 61x36cm
embalagem plástica 24

peças

• Contém 1 base de 61x36cm e 24 peças, sendo 22 pinos coloridos que correspondem aos jogadores 
  e 2 palhetas. Acompanha uma cola líquida para fixar os pinos no tabuleiro.

• Estimula a concentração, estratégia e o raciocínio lógico.

1240 - Resta Um

+4 12x12cm
embalagem plástica 32

peças

• Contém 1 base de 12x12cm com 32 pinos coloridos.

• Estimula a concentração, estratégia e o raciocínio lógico.

1250 - Fuga Inteligente

+9 11,5x10cm
embalagem plástica 10

peças

• Contém 1 base de 11,5x10cm com 10 peças de diferentes tamanhos, sendo 1 na cor vermelha.

• Estimula a atenção a criatividade e a montagem. 

1079 - Mosaico 16 peças

+9 11x12cm
embalagem plástica 16

peças

• Contém 1 base de 11x12cm com 16 peças coloridas nos formatos de triângulo e losango.

• Estimula a atenção, raciocínio e montagem. 

1329 - Mosaico 44 peças

+7 23,5x23,5cm
embalagem plástica 44

peças

• Contém 1 base de 23,5x23,5cm com 44 peças coloridas no formato de quadrados, triângulos e
  paralelepípedo oblíquo.

• Estimula a atenção, raciocínio e montagem. 

1332 - Mosaico 32 peças

+7 23x23cm
embalagem plástica 32

peças

• Contém 1 base de 23x23cm com 32 peças coloridas nos formatos de quadrados e triângulos.

• Estimula a atenção, raciocínio e montagem. 

1331 - Mosaico 24 peças

+7 24x24cm
embalagem plástica 24

peças

• Contém 1 base de 24x24cm com 24 peças coloridas no formato de trapézio retângulo.

• Estimula a atenção o raciocínio, montagem e o desenvolvimento de estratégia.

1077 - Halma Desafio Inteligente

• Contém 1 base de 12x12cm com 20 pinos coloridos.

+9 12x12cm
embalagem plástica 20

peças
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Jogos e Desafios

• Estimula a criatividade, raciocínio lógico e a atenção. 

1450 - Mosaico Cubo Pequeno

+6 6x6x6cm
embalagem plástica 07

peças

• Contém 7 peças coloridas de diferentes formas e tamanhos que encaixadas formam um
  cubo de 6x6x6cm.

• Estimula a concentração, movimento e coordenação. 

2000 - Pião Unidade

+6 7,5cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 peça de 7,5cm de altura e corda para lançar.

• Estimula a criatividade, raciocínio lógico e a atenção.

1066 - Mosaico Cubo

+6 9x9x9cm
embalagem plástica 07

peças

• Contém 7 peças coloridas de diferentes formas e tamanhos que encaixadas formam um
  cubo de 9x9x9cm.

• Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade.

185 - Frescobol

+5 18,5x40cm
embalagem plástica 02

peças

• Contém 2 raquetes de 30x17cm.

• Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. 

1127 - Psico Carro

• Contém 1 base de 34x24cm, com um cenário de uma pista de corrida, com um percurso vazado e
  1 peça com a imagem de um carro. 

+3 33x23x4cm
embalagem plástica 02

peças
M.D.F.

• Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. 

1126 - Psico Lago

• Contém 1 base de 34x24cm com o cenário de um lago, com um percurso vazado e 1 peça com a 
  imagem de um barco.

+3 33x23x4cm
embalagem plástica 02

peças
M.D.F.
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Jogos e Desafios

• Estimula a estratégia, concentração, raciocínio lógico e atenção. 

1173 - Jogo Trilha Tabuleiro

• Contém 1 base de 23x23cm com 18 peças de plástico colorido.

+8 M.D.F. 23x23cm
embalagem plástica 18

peças

• Estimula o desenvolvimento de estratégias, raciocínio lógico e a atenção.

2258 - Jogo Ludo Tabuleiro

• Contém 1 base de 23x23cm e 17 peças, sendo 16 pinos de plástico colorido e 1 dado.

+8 M.D.F. 23x23cm
embalagem plástica 17

peças

• Estimula a estratégia, concentração, raciocínio lógico e atenção. 

1192 - Jogo Dama Tabuleiro

• Contém 1 base de 23x23cm com 24 peças de plástico colorido.

+8 M.D.F. 23x23cm
embalagem plástica 24

peças

• Estimula a noção de estratégia, concentração e o raciocínio lógico. 

1146 - Jogo Dama e Trilha

• Contém 1 tabuleiro de 25,5x26x4cm com 42 peças de plástico colorido. O tabuleiro possui
  impressão frente e verso, sendo jogo de dama e trilha.

+4 M.D.F. 25,5x26x4cm
embalagem plástica 36

peças

• Estimula a estratégia, concentração e raciocínio lógico.

1175 - Jogo Cinco em Um

• Contém 5 jogos, sendo trilha, dama, jogo da velha, dominó e ludo que totalizam 97 peças.

+4 M.D.F. 26x26x4cm
caixa de madeira 97

peças

• Estimula o desenvolvimento de estratégias, raciocínio lógico e a atenção.

1729 - Jogo da Velha

• Contém 1 base de 23x23cm com 9 peças.

+8 M.D.F. 23x23cm
embalagem plástica 10

peças
E.V.A.
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Jogos e Desafios

• Indicado para ser utilizado em sala de aula, para introduzir as regras do jogo de Xadrez. 

1569 - Painel Xadrez

+6 100x6cm
Isomanta 01

peça

• Painel de 75x100cm com alça para pendurar. Instruções de movimentos e regras do xadrez.

• Estimula a estratégia e o raciocínio. 

1162 - Xadrez Oficial

• Contém 1 base dobrável estilo estojo de 40x40cm (aberto) e 32 peças de plástico, a maior
  medindo 10cm.

+6 M.D.F. 40x40cm
embalagem plástica 32

peças

• Estimula a estratégia e o raciocínio. 

1346 - Xadrez Escolar Tabuleiro

• Contém 1 base de 25,5x25,5cm e 32 peças de plástico, a maior medindo 5,6cm.

+7 M.D.F. 26x26cm
embalagem plástica 32

peças

• Estimula a estratégia e o raciocínio. 

1123 - Xadrez Tabuleiro

+6 M.D.F. 40x40cm
embalagem plástica 32

peças

• Contém 1 base de 40x40cm e 32 peças de plástico, a maior medindo 10cm.

• Estimula a estratégia e o raciocínio. 

1160 - Xadrez Escolar

• Contém 1 base dobrável estilo estojo de 25x24cm (aberto) e 32 peças de plástico, a maior
  medindo 5,6cm.

+6 M.D.F. 25x24cm
embalagem plástica 32

peças

• Estimula a estratégia e o raciocínio. 

1277 - Xadrez Aluno

• Contém 1 base dobrável estilo estojo de 25x24cm (aberto) e 32 peças de plástico, a maior 
  medindo 5,6cm.

+6 M.D.F. 25x24cm
embalagem plástica 32

peças
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Primeira Infância

• Estimulam a percepção visual e auditiva. 

1181 - Conjunto Cubos Educativos com Som

+0 36x33x9cm
embalagem plástica 10

peças

• Contém 10 cubos de 9x9x9cm com guizo e imagens de animais, números, vogais e figuras, quebra-cabeça, antônimos e frutas.

ESPUMA

• Estimula a coordenação motora, a percepção visual e a noção de parte e todo. 

1083 - Quebra-Cabeça Blocos Espuma

+0 29,5x19x10cm
caixa cartonada 03

peças

• Contém 3 blocos de 9x18x9cm que alinhados lado a lado completam uma história. São 4 histórias 
  diferentes.

ESPUMA

Animais

Quebra-cabeça Antônimos Frutas

Números Vogais e figuras

10 Cubos

Com 6 Atividades
a

Com Guizo 
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• Estimula as percepções visual e auditiva e a coordenação motora. 

1379 - Cubo Grande com Alça Vogais

+0 22x22x22cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 cubo de 13X13X13cm com guizo, alças coloridas e vogais do alfabeto.
  Medida com alça 22x22x22cm.

ESPUMA

Primeira Infância

• Estimula as percepções visual e auditiva e a coordenação motora. 

1399 - Cubo Grande Vogais

+0 ESPUMA

13x13x13cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 cubo de 13x13x13cm com guizo e imagens das vogais com desenhos.

• Estimula as percepções visual e auditiva e a coordenação motora. 

1381 - Cubo Pequeno Fundo do Mar

+0 ESPUMA

9x9x9cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 cubo de 9x9x9cm com guizo e imagens de animais do fundo do mar.

• Estimulam a percepção visual e auditiva e ilustram as fases do crescimento.

1099 - Cubos Evolutivos Animais com Som

+0 ESPUMA

13x33x13cm
caixa cartonada 03

peças

• Contém 3 cubos com medida individual de 9x9x9cm, 11x11x11cm e 13x13x13cm.
  Cada cubo apresenta uma fase do crescimento de um mesmo animal, total de 4 animais.

• Estimula as percepções visual e auditiva e a coordenação motora.

1368 - Cubo Grande Fundo do Mar

+0 13x13x13cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 cubo de 13x13x13cm com guizo e imagens de animais do fundo do mar.

ESPUMA

• Estimula as percepções visual e auditiva e a coordenação motora. 

1382 - Bola com guizo

+0 ESPUMA

14cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 bola de 14cm de diâmetro com guizo.
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Kits Educacionais

• Estimula a compreensão dos números, formas geométricas, frações e operações
  matemáticas

1500 - Kit Matemática (MEC)

+3 caixa master
40x37,5x37,5cm

55
jogos

06 Alfabeto Móvel - 72 peças.

10 Bingo de letras/Loto Leitura - 
madeira,

10 Baralho de Letras Cartonado

06 Dominó de Matemática Adição 

06 Domino de Fração M.D.F.

03 Ábaco Aberto E.V.A.

03 Material dourado 62 peças

06 Varal de Letras - E.V.A.

06 Dominó Alfabetização M.D.F.

06 Cartas para ditado - E.V.A.

06 Jogo de Memória Silabas M.D.F.

03 Tangram - E.V.A.

06 Blocos Lógicos - E.V.A.

06 Loto Aritmética /Loto numérica

10 Trena (plástico)

10 Jogo cruza letras /Palavras 
Cruzadas, 

10 Primeiras Palavras/Vamos 
Formas Palavras. 

06 Jogo alfanumérico 76 peças E.V.A.

06 Jogo numerais com pinos E.V.A.

• Estimula a compreensão das letras, formação de palavras, atenção e concentração.

1000 - Kit Alfabetização (MEC)

+3 caixa master
50x35x45cm

70
jogos

• Contém 70 jogos de alfabetização que compõem o kit recomendado pelo MEC.

• Contém 55 jogos de matemática em madeira e E.V.A. que compõem o kit
  recomendado pelo MEC.
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Kits Educacionais

06 Dominó de Matemática Adição 
06 Domino de Fração M.D.F.

03 Ábaco Aberto madeira, 

03 Material Dourado 62 peças, 

10 Tapetes Números 10 pçs

20 Jogos da Memória Meios de 
Transp. E comuni.

30 Bambolê 60cm de diâmetro

03 Tangram Madeira, 

06 Blocos Lógicos madeira,

06 Loto Aritmética /Loto Numérica 
10 Trena (plástica), 

30 Cordas de Pular emborrachadas 

20 Jogos Dama e Trilha

12 Bolas GRD ou Borracha nº10

06 Jogo alfanumérico 76 peças

06 Jogo numerais com pinos 
madeira. 

02kg Bolas de Gude

10 Petecas

04 Mesas de Futebol de Botão

15 Times de Futebol de Botão.  

• Estimula a compreensão dos números, formas geométricas, frações e operações
  matemáticas. 

1550 - Kit Matemática em Madeira (MEC)

+3 caixa master
40x37,5x37,5cm

caixa master
50x35x45cm

55
jogos

• Contém 55 jogos de matemática em madeira e E.V.A. que compõem o kit recomendado
  pelo MEC.

• Estimula a coordenação motora, equilíbrio e raciocínio. 

1128 - Kit Esporte e Lazer (MEC)

+3 caixa master
50x35x60cm

caixa master 2
53x38x37,5cm

caixa master 3
53x38x37cm

153
jogos

• Contém 153 jogos de esportes e lazer que compõem o kit recomendado pelo MEC.
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Kits Educacionais

1 Teatro de Fantoches, 1 Mesa de madeira com 4 cadeiras, 1 Tapete de Letras, 1 Prateleira Colorida, 1 Cantinho da Leitura, 1 
Régua Animada, 1 Cubo Variável, 1 Pote Urso, 1 Sequência Lógica Transito, 1 Quebra-cabeça Arca de Noé, 3 Memória Sortidos, 1 
Fantoche Três Porquinhos, 1 Pequeno Engenheiro, 1 Loto Numérica, 1 Cubo de Atividades, 1 Loto Leitura, 1 Alfabeto ilustrado, 5 
Dominós Sortidos, , 1 Alfanumérico Kit Mec, 1 Alfabeto Móvel E.V.A., 1 Encaixe o Palhaço, 1 Apagador para Quadro Branco, 1 Ca-
lendário Palhaço, 1 Cavalete de Pintura, 1 Pula Corda Sisal, 1 Jogo de Argolas, 1 Psico Lago, 1 Caixa de Encaixe, 1 Jogo de Ludo 
Tabuleiro, 1 Jogo de Dama Tabuleiro com Bordas, 1 Monte Torre, 1 Mosaico Cubo, 1 Relógio Gato, 1 Material Dourado Individual 
62 peças madeira, 1 Pote Números e Sinais em E.V.A., 1 Ábaco Fechado Madeira, 1 Blocos Lógicos Madeira.

• Estimula a atenção e concentração, criatividade e coordenação motora. 

1103 - Brinquedoteca

+3 caixa master
50x35x45cm

caixa master 2
43,5x32x56,5cm

47
jogos

• Contém 47 jogos que formam uma brinquedoteca completa.

• Estimula a atenção e concentração, criatividade e coordenação motora.

1929 - Mini Brinquedoteca

+3 caixa master
50x35x45cm

caixa master 2
43,5x32x56,5cm

25
jogos

• Contém 25 jogos que formam uma brinquedoteca para espaços menores. 

1 Teatro de Fantoches, 1 Mesa de madeira com 4 cadeiras, 1 Tapete de Números, 1 Prateleira Colorida, 1 Cantinho da Leitura, 
1 Régua Animada, 1 Cubo Variável, 1 Sequência Lógica Derivados, 1 Pinos Coloridos, Quebra-cabeça Progressivo, 1 Memória 
Folclore, 1 Fantoche Chapeuzinho Vermelho, 1 Pequeno Engenheiro, 1 Torre Inteligente,  1 Memória Sortido, 1 Fazendo Cálculos, 
Numerais e Quantidades Madeira, 1 Alfabeto Silábico 150pcs, 1 Dominó Sortido, 1 Alfabeto Divertido, 1 Alfabeto Móvel E.V.A., 1 
Encaixe o Urso, 1 Encaixe os Números em E.V.A., 1 Xadrez Tabuleiro com borda.
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Material Dourado individual, Dominó Subtração, Dominó Adição, Dominó Multiplicação, Dominó Divisão, Loto Numérica, 
Numerais e Quantidades, Ábaco Aberto, Memória Adição e Subtração e Relógio Gato.

Alfabeto Ilustrado, Dominó Divisão Silábica, Palavras Cruzadas, Alfabeto Silábico, Sequência Lógica Profissões, Memória 
Alfabetização, Loto Leitura, Dominó Alfabetização, Memória Profissões, Alinhavos Vogais.

Carro com Blocos, Sequência Lógica Profissões, Torre de Hanói, Pinos Coloridos, Bate Martelo, Relógio Gato, Caixa de 
Encaixe, Torre de Formas, Caixa Passa Formas, Sequência de Unidades.

Kits Educacionais

• Estimulam a coordenação motora, o raciocínio e a concentração. 

1116 - Baú Matemática

+3 M.D.F.
baú plástico
50x35x37cm

10
jogos

• Contém 10 jogos de matemática.

• Estimulam a coordenação motora, o raciocínio e a concentração. 

1117 - Baú Alfabetização

+3 M.D.F.
baú plástico
50x35x37cm

10
jogos

• Contém 10 jogos de alfabetização.

• Estimulam a coordenação motora, o raciocínio e a concentração.

1118 - Baú Pedagógico

+3 M.D.F.
baú plástico
50x35x37cm

10
jogos

• Contém 10 jogos de inclusão social, matemática e desafio.
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Kits Educacionais

Kit com os 8 jogos de Memória: Animais Vertebrados, Alfabetização, Plural e Singular, Brinquedos, 

Meios de Comunicação e Transporte, Profissões, Adição e Subtração, Frutas e Legumes.

Kit com os 8 jogos de Sequência Lógica: Animais,

Datas Comemorativas, Profissões, Dia a Dia, Natureza, 
Trânsito, História, Derivados.

• Estimulam a fixação da percepção visual, concentração e a discriminação de figuras. 

1129 - Kit Memória 08 Unidades

+4 M.D.F.
embalagem plástica

26x20x13cm
08
jogos

• Contém 8 jogos de memória.

• Estimulam a coordenação viso motora, noção espacial e sequência dos fatos. 

1098 - Kit Sequência Lógica

+4 M.D.F.
embalagem plástica

23,5x32x10cm
08
jogos

• Contém 8 jogos de sequência lógica.
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Kits Educacionais

Kit com os 8 jogos de Dominó: Cores e Formas, Correspondência, Abstração de Partes, Animais, Frutas, Completando a 
História, Trânsito e Dominó Tamanhos.

Kit com os 8 jogos de Dominó: Subtração, Adição, Horas, Frações, Multiplicação, Divisão,

Quantidades, Formas Geométricas. 

Kit com os 8 jogos de Dominó: Cores, Alfabetização, Divisão Silábica, Abstração de Partes, Figura e 
Fundo, Correspondência, Frases e Dominó Cores e Formas.

• Estimulam a fixação da percepção visual, concentração e a discriminação de figuras.

1130 - Kit Dominó 08 Unidades

+4 embalagem plástica 
34x16x10cm

08
jogos

M.D.F.

• Estimulam a fixação da percepção visual, concentração, a discriminação de figuras e o aprendizado 
  dos números e de operações matemáticas. 

1186 - Kit Dominó Matemática

+4 embalagem plástica
34x16x10cm

08
jogos

M.D.F.

• Contém 8 jogos de dominó.

• Contém 8 jogos de dominó de matemática.

• Estimulam a fixação da percepção visual, concentração, a discriminação de figuras e o aprendizado 
  das letras, formação de palavras e vocabulário. 

1135 - Kit Dominó Leitura e Escrita

+4 embalagem plástica
34x16x10cm

08
jogos

M.D.F.

• Contém 8 jogos de dominó de alfabetização.
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Mobiliário

• É utilizada para o acompanhamento do crescimento da criança, estimulando a observação, atenção
  e comparação.

1046 - Régua Animada

+3 M.D.F. 26x114cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 placa de 26x114cm com a imagem de uma girafa e uma régua de 50cm até 140cm 
  estampada.

• Estimula a estruturação tempo-espacial, constituição dos dias da semana, do mês e noção de
  ordem numérica. 

1072 - Calendário Palhaço

+5 M.D.F. 50x80cm
embalagem plástica 50

peças

• Contém 1 placa de 50x80cm com a imagem de um palhaço segurando um calendário e 50 peças 
  com dias, meses, estações e clima, todas com diversos tamanhos.

• Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares. 

1051 - Mesa com Cadeiras

• Contém 1 mesa colorida de 68,5x68,5cm com 61cm de altura e 4 cadeiras coloridas com assento
  de 31,5x29,5cm e altura de 67cm.

+3 embalagem plástica
48,5x46x66cm

embalagem plástica
36x36x78cm (2 unid)

05
peças

M.D.F.
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Mobiliário

• Estimula o senso de organização. 

1122 - Prateleira Infantil

+3 M.D.F. 41x6,5x31cm
caixa de papelão 2

61x8x30,5cm
caixa de papelão 03

peças

• Móvel empilhável colorido de 61x120x30,5cm. São 3 módulos de 61x40x30,5cm que podem ser 
  empilhados ou utilizados de forma independente.

• Incentiva a literatura, estimula a organização e a dramatização. 

1209 - Cantinho de Parede

+3 M.D.F. 57x190x7cm
caixa de papelão 01

peça

• Móvel colorido de 57x190x7cm com 4 prateleiras para livros, para ser fixado na parede.

• Estimula a noção de organização e a coordenação motora. 

1043 - Vagões Empilháveis

+3 M.D.F.  41x26x78cm
caixa de papelão 04

peças

• Móvel empilhável colorido de 39x35x25,5cm em formato de vagão. São 3 peças com rodas e uma corda para puxar e uma tampa.

Contém 3 Módulos
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Mobiliário

• Utilizada para realização de brincadeiras e atividades escolares.

1050 - Mesa com Cadeiras Plásticas

+6 48,5x46x66cm
caixa master 05

peças

• Contém 1 mesa colorida de 46x45,5cm com 58cm de altura e 4 cadeiras coloridas de 30x35cm
  com 55,5cm de altura.

• Estimula a recreação, atividades com fantoches, desenvolvendo a criatividade e a dramatização.

1033 - Teatro de Fantoches

+3 M.D.F. 82,5x9x91cm
caixa de papelão 01

peça

• Estrutura de 158x181cm com laterais dobráveis e janela de 74x63cm com cortina em TNT.

• Indicado para brincadeira com fantoches e dedoches. Estimula a criatividade e dramatização.

1120 - Teatro de Mesa

• Estrutura de 110x65cm com janela de 74x41cm e cortina em TNT.

+3 M.D.F.
caixa master
80x6x84cm

01
peça

• Incentiva a literatura, estimula a organização e a dramatização. 

1048 - Cantinho da Leitura

+3 M.D.F. 43x18x57cm
caixa de papelão 2

61x8x150cm
caixa de papelão 03

peças

• Móvel colorido de 57x190cm com 4 prateleiras para livros e 1 base de 56x42x15cm que pode ser 
  utilizada como baú para guardar livros.
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Mobiliário

• Estimula o senso de organização, localização e limite de espaço.

1061 - Cabideiro

+3 M.D.F. 110x15cm
embalagem plástica 01

peça

• Contém 1 placa colorida e estampada de 100x15cm com 10 pinos para guardar roupas e objetos.

• Para brincadeiras e atividades escolares.

6112 - Cadeira ind. Madeira

+5 M.D.F. 36x36x78cm
caixa de papelão 01

peça

• Móvel colorido com assento de 29,5x33,5cm e altura de 67cm.

• Estimula o aprendizado da sinalização de trânsito.

1059 - Kit Trânsito

+6 M.D.F. 100x26cm
caixa de papelão 45

peças

• Kit com 14 placas de sinalização com as regras do trânsito e 1 semáforo. Pedestais com altura de
  100cm, base de 10x15cm e placas de 23x27cm.

Placas: Proibido bicicleta, Indicação de Lombada, Curva acentuada à direita, Curva acentuada à 
esquerda, PARE, Retorno, Hospital, Indicação de lugar: Centro/Hospital, Preferencial, Obedeça

a sinalização, Permitido até 80 km/h, Pedestre aguarde o sinal verde, Travessia de Pedestres, 
Semáforo.
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Tapetes Emborrachados

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual, noção de ordem das
  vogais e a coordenação motora.

1327 - Tapete Vogais

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 05

peças

• Contém 5 peças coloridas de 30x30cm com vogais minúsculas (16,5x16,5cm).

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual, noção de ordem das
  vogais e a coordenação motora.

1536 - Tapete Vogais Com Bordas

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 20

peças

• Contém 20 peças coloridas, sendo 5 peças de 30x30cm com vogais minúsculas (16,5x16,5cm)
  e 15 peças coloridas entre 12x12cm e 12x30cm que formam as bordas.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual, noção de ordem das
  letras do alfabeto e a coordenação motora.

1095 - Tapete de Letras

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 26

peças

• Contém 26 peças coloridas de 30x30cm com letras maiúsculas (12,5x13cm) e minúsculas (10x7cm).

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual, noção de ordem das
  letras do alfabeto e a coordenação motora.

1800 - Tapete De Letras Com Bordas

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 56

peças

• Contém 56 peças coloridas, sendo 26 peças de 30x30cm com letras maiúsculas (12,5x13cm) e 
  minúsculas (10x7cm) e 30 peças coloridas entre 12x12cm e 12x30cm que formam as bordas.
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Tapetes Emborrachados

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1093 - Tapete Bichos

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 10

peças

• Contém 10 peças coloridas de 30x30cm com imagens de bichos de 18x18cm.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação
  motora

1324 - Tapete Peixes

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 09

peças

• Contém 9 peças coloridas de 30x30cm com imagens de animais aquáticos de 17x17cm.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação
  motora

1323 - Tapete Flores

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 09

peças

• Contém 9 peças coloridas de 30x30cm com imagens de flores de 18x18cm.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1540 - Tapete Flores Com Bordas

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 25

peças

• Contém 25 peças coloridas, sendo 9 peças de 30x30cm com imagens de flores de 18x18cm e
  16 peças de 12x12cm e 12x30cm que formam as bordas.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1820 - Tapete Bichos Com Bordas

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 28

peças

• Contém 25 peças coloridas, sendo 9 peças de 30x30cm com imagens de bichos de 18x18cm
  e 16 peças de 12x12cm e 12x30cm que formam as bordas.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1538 - Tapete Peixes Com Bordas

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 25

peças

• Contém 25 peças coloridas, sendo 9 peças de 30x30cm com imagens de animais aquáticos de
  17x17cm e 16 peças de 12x12cm e 12x30cm que formam as bordas.
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Tapetes Emborrachados

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1325 - Tapete Transportes

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 09

peças

• Contém 9 peças coloridas de 30x30cm com imagens de meios de transporte de 18x18cm.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1326 - Tapete Animais

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 09

peças

• Contém 9 peças coloridas de 30x30cm com imagens de animais de 18x18cm.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1189 - Tapete Tatame Liso

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 10

peças

• Contém 10 peças sem estampa de 30x30cm para formar uma área de apoio para atividades.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1840 - Tapete Transportes Com Bordas

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 25

peças

• Contém 25 peças coloridas, sendo 9 peças de 30x30cm com imagens de meios de transporte de 
  18x18cm e 16 peças de 12x12cm e 12x30cm que formam as bordas.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual e a coordenação 
  motora

1830 - Tapete Animais Com Bordas

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 25

peças

• Contém 25 peças coloridas, sendo 9 peças de 30x30cm com imagens de animais de 18x18cm e
  16 peças de 12x12cm e 12x30cm que formam as bordas.

• Estimula a criatividade e pode ser utilizada para as mais variadas atividades, como recortar,
  colar e para pequenos artesanatos.

1322 - Cartolina E.V.A.

+4 E.V.A. 40x50cm
embalagem plástica 10

folhas

• Contém 10 peças coloridas de 40x50cm para utilizar em atividades escolares ou em casa.
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Tapetes Emborrachados

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual, aprendizado dos
  números e a coordenação motora.

1810 - Tapete Números

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 28

peças

• Contém 28 peças coloridas, sendo 10 peças de 30x30cm com imagens dos números de 0 a 9 
  medindo 18x22cm e 18 peças de 12x12 e 12x30cm que formam as bordas.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual, noção de ordem das letras do alfabeto, dos números e a coordenação motora.

1307 - Tapete Alfanumérico

+3 E.V.A. 12x12cm
embalagem plástica 41

peças

• Contém 41 peças coloridas de 12x12cm com imagens de letras, números e sinais matemáticos de 4,5x1,5cm a 7x8cm.

• Funciona como um quebra-cabeça, estimulando a atenção, percepção visual, aprendizado dos
  números e a coordenação motora.

1094 - Tapete Números

+3 E.V.A. 30x30cm
embalagem plástica 10

peças

• Contém 10 peças coloridas de 30x30cm com imagens dos números de 0 a 9 medindo 18x22cm.
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Ciências

• Estimula a compreensão do corpo e a distinção entre as partes do corpo.

1297 - Esquema Corporal Kit com 11

+3 M.D.F. 18,5x18,5cm
caixa master 95

peças

• Contém 95 peças coloridas e estampadas divididas em 6 quebra-cabeças de 18,5x18,5cm com imagens das mãos, pés e cabeça; 4 quebra-cabeças de 18,5x28,5cm com imagem do corpo humano e
  1 boneco articulado de 60cm altura.

• Estimula a compreensão do corpo e a distinção entre as partes do organismo.

• Contém 1 base de 52x39cm e 20 peças coloridas e estampadas com partes do corpo humano.

1601 - Esquema Corporal

+3 M.D.F. 52x39cm
Envelope Cartonado 20

peças

• Estimula a compreensão do corpo e a distinção entre as partes do corpo.

1372 - Quebra-Cabeça Esquema Corporal

+3 M.D.F. 18x28cm
embalagem plástica 30

peças

• Contém 30 peças coloridas e estampadas de 18x28cm divididas em 2 quebra-cabeças com imagem do
  corpo humano (menino e menina).

• Estimula a compreensão do corpo e a distinção entre as partes do corpo.

1635 - Boneco Articulado

+3 M.D.F. 60cm
embalagem plástica 01

peça

• Boneco articulado colorido de 60cm de altura que apresenta partes do corpo humano e movimentos.
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• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora.

1366 - Maxi Blocos

+3 35x25x5cm
sacola plástica 75

peças

• Contém 75 peças coloridas em diversos tamanhos e formas.

• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora. 

3025 - Sacolão Criativo Monta Tudo

+3 33x28x22cm
saco plástica 1000

peças

• Contém 1.000 peças coloridas em diversos tamanhos e formas.

Plásticos

• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora. 

1340 - Sacolão Criativo Plugando Ideias

+3 45x28x22cm
sacola plástica 1000

peças

• Contém 1.000 peças coloridas em diversos tamanhos e formas.
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Plásticos

• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora. 

1112 - Monte Puxe

+3 35x25x5cm
sacola plástica 1000

peças

• Contém 1.000 peças coloridas em diversos tamanhos e formas.

• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora.

3026 - Sacolão Makro Blocos

+3  45x28x22cm
sacola plástica 156

peças

• Contém 156 peças coloridas em diversos tamanhos e formas.

• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora.

1397 - Tubo Criativo 150 peças

+3 24x43x24cm
sacola plástica 150

peças

• Contém 150 peças coloridas de diversos tamanhos e formas.



101

• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora. 

1113 - Pote Urso

+3 15x23cm
pote plástico 80

peças

• Contém 80 peças coloridas de aproximadamente 1,8cm de altura em diversas cores e formas.
• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora. 

1114 - Pote Tartaruga

+3 14x16cm
pote plástico 60

peças

• Contém 60 peças coloridas de aproximadamente 1,8cm de altura em diversas cores e formas.

• Estimula a imaginação, criatividade e a coordenação motora. 

1292 - Cubos Gigantes

+3 40x30x10cm
sacola plástica 12

peças

• Contém 12 peças coloridas com tamanhos de 9,5x9,5x8cm e 19,5x9,5x8cm.

Plásticos
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Linha Escolar

2201 - Quadro Branco 40x30cm

Quadros com moldura em Madeira. Utilizados pelos professores 
durante as aulas para que todos os alunos tenham acesso ao 
conteúdo ensinado.a

40x30

60x40

80x60

40x30

60x40

80x60
100x80

100x80

2205 - Quadro Verde 40x30cm

+5 M.D.F. 40x30cm
caixa de papelão 03

peças

• Contém 3 quadros de 40x30cm na cor verde.

2206 - Quadro Verde 60x40cm

+5 M.D.F. 60x40cm
caixa de papelão 03

peças

• Contém 3 quadros de 60x40cm na cor verde.

2223 - Quadro Verde 100x80cm

+5 M.D.F. 100x80cm
caixa de papelão 03

peças

• Contém 3 quadros de 100x80cm na cor verde.

2207 - Quadro Verde 80x60cm

+5 M.D.F. 80x60cm
caixa de papelão 03

peças

• Contém 3 quadros de 80x60cm na cor verde.

+5 M.D.F. 40x30cm
caixa de papelão 03

peças

• Contém 3 quadros de 40x30cm na cor branca.

2204 - Quadro Branco 100x80cm

+5 M.D.F. 100x80cm
caixa de papelão 03

peças

• Contém 3 quadros de 100x80cm na cor branca.

2202 - Quadro Branco 60x40cm

+5 M.D.F. 60x40cm
caixa de papelão 03

peças

• Contém 3 quadros de 60x40cm na cor branca.

+5 M.D.F. 80x60cm
caixa de papelão 03

peças

• Contém 3 quadros de 80x60cm na cor branca.

2203 - Quadro Branco 80x60cm
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• Estimula o aprendizado das letras e a formação de palavras. 

1080 - Alfabeto Móvel E.V.A.

+5 E.V.A. 30x23cm
embalagem plástica 72

peças

• Contém 72 peças coloridas com letras do alfabeto com altura de 5cm.

Linha Escolar

• Estimula o aprendizado das letras e dos números e a formação de palavras. Recomendado para
  crianças a partir de 3 anos de idade. 

1458 - Alfanumérico 1000 Peças

+3 E.V.A. 20x30cm
sacola TNT 1000

peças

• Contém 1.000 peças coloridas com letras e números com altura de 5cm.

• Estimula a concentração e a formação de estratégias.

1318 - Dama e Trilha E.V.A.

+5 E.V.A. 21x26cm
embalagem plástica 24

peças

• Contém 1 base colorida de 21x26cm e 24 peças coloridas no formato de círculo, sendo 12 de uma cor 
  e outras 12 com textura e cor diferente. A base do jogo possui impressão frente e verso com o tabuleiro 
  dos jogos Dama e Trilha. 

• Estimula a montagem de figuras e o senso de desafio. 

1084 - Tangram 08mm

+4 E.V.A. 22,5x16cm
embalagem plástica 07

peças

• Contém 1 base colorida de 16x16cm e 7 peças coloridas com diversas formas.

1310 - Tangram 04mm
• Estimula a concentração, a formação de estratégias e a percepção visual. 

1359 - Dominó Tradicional E.V.A.

+5 E.V.A. 22,5x24cm
embalagem plástica 28

peças

• Contém 1 base colorida de 22,5x24cm com 28 peças coloridas de dominó de 2,5x4,5cm.



104

Linha Escolar

• Estimula a realização de operações matemáticas, a memorização das tabuadas do 2 ao 9 e a
  montagem de figuras. 

1311 - Tabuada E.V.A.

+7 E.V.A. 20,5x26cm
embalagem plástica 44

peças

• Contém 1 base colorida de 20,5x26cm e 44 peças coloridas com espessura de 4mm e impressão
  frente e verso, sendo 4 peças de 12x9cm com as tabuadas do 2 ao 9 e 40 peças com os resultados 
  das operações.

• Estimula a montagem de figuras, o aprendizado do corpo humano.

1316 - Esqueleto Humano E.V.A.

+5 E.V.A. 29,5x21cm
embalagem plástica 11

peças

• Contém 1 base colorida de 29,5x21cm com 11 peças coloridas com formato dos ossos do corpo 
  humano.

• Estimula a montagem de figuras, o aprendizado dos continentes e oceanos. 

1313 - Mapa Mundi

+5 E.V.A. 27x20cm
embalagem plástica 24

peças

• Contém 1 base colorida de 27x20cm com 24 peças coloridas com os formatos dos continentes.
• Estimula a montagem de figuras, o aprendizado dos estados e regiões brasileiras. 

1314 - Mapa do Brasil

+5 E.V.A. 27,5x20cm
embalagem plástica 31

peças

• Contém 1 base colorida de 27,5x20cm com 31 peças coloridas com os formatos dos estados brasileiros.

• Estimula a concentração e a formação de estratégias.

1320 - Jogo da Velha E.V.A.

+5 E.V.A. 19,5x27cm
embalagem plástica 11

peças

• Contém 1 base colorida de 19,5x27cm com 11 peças coloridas com as formas do jogo.

• Estimula a montagem de figuras e o senso de desafio.

1295 - Mosaico Geométrico

+5 E.V.A. 20x23cm
embalagem plástica 15

peças

• Base de 20 x 23cm  com 15 peças em E.V.A. de 8mm de espessura.
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• Estimula o aprendizado das letras e a noção de ordem do alfabeto.

1319 - Alfabeto Maiúsculo E.V.A.

+5 E.V.A. 29x20cm
embalagem plástica 26

peças

• Contém 1 base colorida de 29x20cm com 26 peças coloridas com letras maiúsculas de forma.

• Estimula o aprendizado das letras e a noção de ordem do alfabeto.

1321 - Alfabeto Cursivo E.V.A.

+5 E.V.A. 25x19,5cm
embalagem plástica 26

peças

• Contém 1 base colorida de 25x19,5cm com 26 peças coloridas com letras minúsculas cursiva.

2212 - Apagador Carpet Verniz c/ 12 uni.
• Contém 12 peças de 16x18x9,5cm com base em feltro e acabamento verniz.

2213 - Apagador Carpet Natural c/ 12 uni.
• Contém 12 peças de 16x18x9,5cm com base em feltro e acabamento natural.

2214 - Apagador Quadro Branco c/ 12 uni.
• Contém 12 peças de 16x18x9,5cm com base em feltro e acabamento natural.

• Estimula o aprendizado das letras e a formação de palavras. 

1365 - Quadro Magnético

• Quadro de 40,5x30,5cm com película magnética e 37 peças com ímã no formato de letras.

+5 M.D.F. 40,5x30,5x2cm
embalagem plástica 37

peças
E.V.A.

Auxilia os professores na aplicação das aulas. Recomendado 
para todas as idades. Tamanho 16x18x9,5cm.a

• Estimula a percepção visual, concentração e a montagem de figuras.

1995 - Quebra-Cabeça Arca de Noé Cartonado

+3 24x17,5x4,5cm
caixa cartonada 40

peças

• Contém 40 peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 30x42cm da arca de
  Noé e animais.
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2211 - Cavalete Flip Chart

+3 M.D.F. 70x180cm
caixa papelão 01

peça

• Peça com 70x180 cm de altura e suporte para flip chart.

2208 - Caixa Organizadora

+3 M.D.F. 24x35cm
embalagem plástica 01

peça

• Peça de 24x35cm com 16cm de altura e 3 caixas interligadas.

2209 - Cavalete p/ Quadro

+3 90x180cm
caixa papelão 01

peça

• Peça com 90x180cm de altura e suporte para quadro.

2210 - Cavalete Pintura

+3 M.D.F. 40x62cm
caixa papelão 01

peça

• Peça de 40x62cm com suporte para quadros de pintura.

Utilizados pelos professores durante as aulas para que todos os 
alunos tenham acesso ao conteúdo ensinado.a
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Carimbos
Utilizado por professores e alunos para auxiliar nas avaliações ou para

complementar os assuntos das aulas, como colorir, contornar e preencher.

Esse brinquedo desenvolve a atenção e a coordenação.

Recomendado para crianças a partir de 03 anos de idade. 
a

     Caixa padrão para todos os carimbos.

     Medida Caixa Cartonada: 29 x 17 x 3cm.a

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de objetos, crianças e animais com as frases: Ótimo!, Adorei seu Trabalho!, Estude Mais!, Cuide de seu Material!,
  Você é um amor de menina!, Você é um amor de menino!, Cadê sua Tarefa?, Excelente!!!, Estude!, Bem Vindo!, Converse Menos! e Preste mais Atenção!

9102 - Psicoavaliação Diversos

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de ações ecológicas que completam a frase “Ser Ecológico é“: Alimentar-se de Alimentos Saudáveis!, Reduzir o  
  Consumo!,  Cuidar do Solo!, Cuidar da Higiene!, Zelar pela Biodiversidade!, Preservar os Animais!, Ajudar a Reciclar o Lixo!, Defender Nossa Fauna!, Cuidar da Vida Marinha!, Evitar o Desmatamento!, Cuidar 
  da Flora! e Amar o Planeta Terra!

9105 - Práticas Ecológicas

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

Lançamento

Lançamentos
páginas 107 e 108

Lançamento
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Carimbos

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui nomes de alimentos e o sinal correspondente na linguagem em libras. São elas: carne, açúcar, bolacha, ovo, queijo, bala, 
   pipoca, pão, bolo e sopa.

9106 - Sinais Alimentos

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui nomes de animais e o sinal correspondente na linguagem em libras. São elas: galinha, pinto, pato, macaco, rato, gato, cavalo, 
  cachorro, coelho e boi.

9107 - Sinais Animais

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui datas comemorativas e o sinal correspondente na linguagem em libras. São elas: dia dos pais, dia do soldado, dia da árvore, 
  dia do índio, dia das mães, páscoa, natal, dia do professor, dia das crianças e festa junina.

9109 - Sinais Datas Comemorativas

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui os nomes dos integrantes de uma família e o sinal correspondente na linguagem em libras. São elas: vovó, jovem, homem, 
  bebê, mulher, menino, mamãe, papai, menina e vovô.

9110 - Sinais Família

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui nomes de diversas peças de vestuário e o sinal correspondente na linguagem em libras. São elas: sapato, meia, gravata, 
  paletó, vestido, camiseta, saia, cinto, calça e chapéu.

9115 - Sinais Vestuários

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

Lançamento

Lançamento

Lançamento

Lançamento

Lançamento
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Carimbos

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de menino com as frases: Mais atenção!; Converse menos!; Olha a letra!; Estude!; Você acertou tudo!; Bom!;
  Excelente!; Faça as tarefas!; Ótimo!; Parabéns!; Mais capricho!; Você é capaz!

001 - Psico Avaliação

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 20 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de figuras folclóricas como: Boitatá; Cavalo de três pés; Pisadeira; Onça-boi; Anta-cachorro; Lobisomem;
  Caboclo d’água; Mãozinha preta; Iara; Caipora; Cuca; Saci; Domingos pinto colchão; João-de-barro; Comadre florzinha; Boiúna; Homem do saco; Mula-sem-cabeça; Tatú-Marambá; Pé-de-cabra.

002 - Folclore

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 20

peças

• 18 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de objetos simbolizando os números como: número 0; número 1 com um peixinho; número 2 com dois navios; 
  número 3 com três borboletas; número 4 com quatro casas; número 5 com cinco patinhos; número 6 com seis sorvetes; número 7 com sete passarinhos; número 8 com oito lápis; número 9 com nove 
  laranjas; 3 estrelas + 1 estrela é igual a; 6 triângulos - 3 é igual a; vamos fazer as continhas; complete com os numerais que vem antes e depois; uma dezena tem; Meia dezena tem; 1 patinho e
  4 barquinhos; 3 bananas e 2 bandeiras; 5 casas; 6 laranjas.

003 - Brincando com a Matemática

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 18

peças

JOÃO-

DE-BARRO
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Carimbos

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de frutas com frases de psico avaliação: Laranja - Parabéns!; Pera - Ótimo!; Amora - Feliz Feriado!;
  Banana – Você Consegue!; Abacaxi - Bom!; Beterraba - Converse Melhor!; Morango - Você é Amor!; Caju - Estude!; Pera - Excelente!; Maçã - Procure Melhorar!

004 - Psico Avaliação (mod. Tutti -Frutti) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de lâmpadas com frases de psico avaliação: Boas férias!; Bom!; Estou de olho!; Viva! Você acertou tudo!;
  Estude!; Estou triste, você não fez a lição!; Olhe a letra!; Converse menos!; Você é um amor!; Parabéns!

005 - Psico Avaliação (mod. Lâmpada) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de corações com frases de psico avaliação: Procure Melhorar!; Estude!; Ótimo!; Você é um amor!; Parabéns!;
  Converse menos!; Excelente!; Você consegue!; Bom feriado!; Bom!

006 - Psico Avaliação (mod. Coração) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 36 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui diferentes imagens para estimular a criança a escrever: xícara; tênis; zebra; chuveiro; helicóptero; elefante; bola de futebol; 
  carro; gelo; dado; fada; casa; circo; lâmpada; pneu; gancho; liquidificador; maçã; sorvete; cacho de uvas; piscina; tesoura; pé; óculos; flor; peixe; navio; bicicleta; jarro; bule; chave; trompete; pomba; tatu; 
  queijo; igreja.

007 - Auto Ditado I

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 36

peças

• 28 carimbos de 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens das letras do alfabeto em letra maiúscula de forma e a imagem de duas e três estrelas.

008 - Alfabeto Maiúsculo (letra de Forma) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 28

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens dos meios de transporte: Motocicleta; Caminhão; Navio; Submarino; Foguete; Trator; Helicóptero; Bicicleta; Carro; 
  Ônibus; Trem; Avião.

009 - Meios de Transportes Animados

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças
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Carimbos

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens e frases de psico avaliação: Você é Meu (gato)!; Você é Minha (gata)!; Você é Minha (estrela)!; Você é Especial;
  Estou (triste) Não fez a Lição!; Parabéns o seu caderno está lindo!; Adorei, Continue Assim!; Você é Especial, Pode Melhorar!; Bom!; Ótimo!; Parabéns!; Excelente!

010 - Psico Avaliação (mod. Ternura) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens e frases relacionadas à higiene: Usar o lenço para assuar o nariz; Não andar descalço; Tomar banho todos os dias;
  Escovar os cabelos; Cortar as unhas; Lavar os alimentos; Manter sua casa limpa; Filtrar a água de beber; Escovar os dentes após as refeições; Usar roupas limpas.

011 - Higiene e Limpeza

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3x4cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui os números e imagens de animais de acordo com a quantidade que cada número representa. 01. Esquilo; 02. Macacos;
  03. Cachorros; 04. Galinhas; 05. Gatos; 06. Coelhos; 07. Ratos; 08. Borboletas;  09. Abelhas; 00. Um ninho vazio.

012 - Numerais e suas Quantidades

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Diversas figuras que se complementam para a produção de frases e textos: História 1 - Um menino saindo de casa;
  O menino rodeado de abelhas; Abelha no nariz do menino; O menino bate na abelha e cai por que bateu no seu nariz. História 2 - Gato vigiando o pintinho; Ataca o pintinho; Aparece o Galo e o gato fica 
  com medo; O galo bate no gato; O gato foge todo machucado.

014 - Produção de Texto II

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui as operações e o resultado das tabuadas do 1 ao 10.

015 - Tabuada

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 25 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Diversas imagens de acordo com as iniciais de cada letra. A – Abelha; B – Bola; C – Cabra; D – Dado; E – Elefante; F – Faca; G – Gato; 
  H – Homem; I – Igreja; J – Jarra; K – Kiwi; L – Limão; M – Macaco; N – Navio; O – Ovo de páscoa; P – Pato; Q – Quatro; R – Rato; S – Sapo; T – Tenda; U – Unha; V – Vaca; X – Xadrez; Z – Zebra; Excelente!

013 - Cartilha Caminho Suave

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 25

peças

Usar o lenço para
assoar o nariz

Lavar os
alimentos

Manter
sua
casa
limpa

Filtrar a
água de
beber

Usar
roupas limpas

Escovar os dentes
após as refeições

Não
andar
descalço

Tomar
banho
todos

os
dias

Escovar os
cabelos Cortar

as
unhas

1 X 1 = 1
1 X 2 = 2
1 X 3 = 3
1 X 4 = 4
1 X 5 = 5
1 X 6 = 6
1 X 7 = 7
1 X 8 = 8
1 X 9 = 9
1 X 10 = 10

2 X 1 = 2
2 X 2 = 4
2 X 3 = 6
2 X 4 = 8
2 X 5 = 10
2 X 6 = 12
2 X 7 = 14
2 X 8 = 16
2 X 9 = 18
2 X 10 = 20

3 X 1 = 3
3 X 2 = 6
3 X 3 = 9
3 X 4 = 12
3 X 5 = 15
3 X 6 = 18
3 X 7 = 21
3 X 8 = 24
3 X 9 = 27
3 X 10 = 30

4 X 1 = 4
4 X 2 = 8
4 X 3 = 12
4 X 4 = 16
4 X 5 = 20
4 X 6 = 24
4 X 7 = 28
4 X 8 = 32
4 X 9 = 36
4 X 10 = 40

5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50

6 X 1 = 6
6 X 2 = 12
6 X 3 = 18
6 X 4 = 24
6 X 5 = 30
6 X 6 = 36
6 X 7 = 42
6 X 8 = 48
6 X 9 = 54
6 X 10 = 60

7 X 1 = 7
7 X 2 = 14
7 X 3 = 21
7 X 4 = 28
7 X 5 = 35
7 X 6 = 42
7 X 7 = 49
7 X 8 = 56
7 X 9 = 63
7 X 10 = 70

8 X 1 = 8
8 X 2 = 16
8 X 3 = 24
8 X 4 = 32
8 X 5 = 40
8 X 6 = 48
8 X 7 = 56
8 X 8 = 64
8 X 9 = 72
8 X 10 = 80

9 X 1 = 9
9 X 2 = 18
9 X 3 = 27
9 X 4 = 36
9 X 5 = 45
9 X 6 = 54
9 X 7 = 63
9 X 8 = 72
9 X 9 = 81
9 X 10 = 90

10 X 1 = 10
10 X 2 = 20
10 X 3 = 30
10 X 4 = 40
10 X 5 = 50
10 X 6 = 60
10 X 7 = 70
10 X 8 = 80
10 X 9 = 90
10 X10 =100
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• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens com os números, a escrita e estrelas que representam as quantidades de cada número de 0 a 9.

016 - Conhecendo os algarismos

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 12 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui as imagens dos cubos que representam as casas decimais: um cubo com 1000 cubos; uma placa com 100 cubos; cinco barras
  com 50 cubos; quatro barras com 40 cubos; três barras com 30 cubos; duas barras com 20 cubos; quatro cubos; cinco cubos; uma barra com 10 cubos; um cubo; dois cubos; três cubos.

017 - Material Dourado

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 28 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui as imagens de objetos, peixes e personagens do fundo do mar: peixe espada; anêmona do mar; polvo; peixe baiacu; foca; peixes; 
  peixes; sardinhas; cavalo marinho; baleia; sereia; golfinho; mergulhador; mergulhadora; submarino; rocha do fundo do mar; raia; coral; concha do mar; tesouro; tubarão; navio; lírios do mar; tartaruga; 
  marinha; peixe cobra; caravelas do mar; caranguejo ermitão; um gato mergulhador

018 - Fundo do Mar

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 28

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui as imagens de números do 0 ao 9 com imagens de animais em cada um deles: 1. Barco; 2. Pato; 3. Ovelha; 4. Casa;
  5. Foguete; 6. Girafa; 7. Pomba; 8. Urso; 9. Abelha; 10. Joaninha; Relógio com os números: Algarismos romanos; Relógio com os números Arábicos e Romanos.

019 - Números Ilustrados

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui as imagens de livros com frases de psico avaliação: Preste mais atenção!; Estou feliz com seu progresso!; Adorei seu trabalho!; 
  Olhe a letra procure melhorar!; Estude mais. Procure melhorar!; Estou triste, você não fez a Lição!; Mais pontualidade no horário!; Converse menos!; Fiquei feliz ao observar seu caderno!; Parabéns acertou tudo!

020 - Psico Avaliação ( mod. Livro) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui as imagens que formam 3 histórias. São 3 sequências lógicas: uma com 3 carimbos, outra com 4 e outra com 5 carimbos.

021 - Redação Três Temas

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

zero

0

zero um

1

um dois

2

dois três

3

três quatro

4

quatro cinco

5

cinco seis

6

seis sete

7

sete oito

8

oito nove

9

nove

1 2 3

1
2 5

1 2

3 4

3 4
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Carimbos

• 28 carimbos de 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui as letras do alfabeto minúsculas e cursivas, além de imagens com duas e três estrelas.

022 - Alfabeto Minúsculo (letra cursiva) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 28

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos de animais e objetos com espaço para preencher o nome e a numeração correspondente:
  01 Coelho; 02 Patos; 03 Cachorros; 04 Laranjas; 05 Borboletas; 06 Sorvetes; 07 Peixes; 08 Morangos; 09 Passarinhos; 10 Barcos; 11 Flores; 12 Lápis.

023 - Numere e Escreva

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 10 carimbos de 3x6cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui duas linhas com diferentes formas em cada carimbo.

024 - Coordenação Motora

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens de corujas com frases de psico avaliação: Bom!; Ótimo!; Parabéns!; Excelente!; Você é um amor!; Procure Melhorar!; 
  Olhe a Letra!; Você é capaz!; Estude!; Mais capricho!; Você é um Anjo!; Seu caderno está Lindo!

025 - Psico Avaliação (mod. Coruja) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui imagens das expressões faciais, com frases de psico avaliação: Está lindo!; Estou triste você faltou ontem!; Ótimo trabalho!; 
  Você é brilhante!; Sua equipe é excelente!; Está incompleto!; Silêncio!; Mais capricho!; Está progredindo!; Grande ideia!

026 - Psico Avaliação (expressões faciais) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. São 10 carimbos com os números de 0 a 9 e 14 carimbos com os sinais matemáticos: Igual; Adição; Subtração; Divisão; Multiplicação; 
  Porcentagem; Diferente; Maior e igual; Menor e igual; Maior; Chave; Colchete; Parênteses; Raiz quadrada.

027 - Números e Sinais Matemáticos

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

} ] (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Carimbos com desenho e a primeira letra correspondente, além das linhas pontilhadas da letra cursiva: Avião - a; Balão - b;
  Cogumelo - c; Dado - d; Elefante - e; Foca - f; Gato - g; Hipopótamo - h; Igreja - i; - Jacaré - j; Lápis - l - Macaco - M; Navio - N; Óculos - o; Peixe - p; Queijo - q; Relógio - r; Sapo - s; Telefone - t; Uva - u; 
  Vassoura - v; Xícara - x; Zíper - z; Estude! (com imagem de um menino feliz).

028 - Reino da Alegria

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 24 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possuem mensagens de avaliação: Não chegue atrasado!; Olhe a letra! Não consegui entender!; Amanhã tem passeio!;
  Amanhã tem aula de:____; Para ler em casa!; Mantenha o caderno limpo!; Parabéns pelo esforço!; Você é capaz!; Ótimo você acertou tudo!; Amanhã tem teatro!; Converse menos!; Próxima semana 
  avaliação. Estude!; Adorei seu trabalho!; Por que não fez a lição!; Preste mais atenção!; Regular!; Muito bem!; Ótimo!; Parabéns!; Traga amanhã sem falta:_____; Serviço de saúde: seu filho está com
  sintomas:_____; Seu filho não trouxe a lição de casa de:_____; Reunião de pais e mestres: Dia:_____Horas:_____Local:____; Não haver Dia:_____Motivo:_____.

029 - Avaliação e Recado

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 27 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possuem imagens do Globo; Região Norte; Região Centro Oeste; Região Nordeste; Vale; Vulcão; Campo; Mapa Mundi; Região Sudeste; 
  Região Sul; Brasil Político; Arquipélago; Serra; Ilha; Rosa dos Ventos; Regiões do Brasil; Brasil Relevo; Bacias do Brasil; Praia; Oceano; Montanhas; Brasil; Bandeira Nacional; Continente Americano; Lago; 
  Cascata; Planície.

030 - Geografia e Mapas

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 27

peças

• 42 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com figuras geométricas, de animais, frutas, objetos, tabuadas e pontilhados dos números 0 ao 9.

031 - Pedagógicos de Matemática

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 42

peças

• 36 carimbos de 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada com letras do alfabeto completo (A-Z) e dos números (0 – 9), sendo que em cada carimbo possui 04 tipos da mesma letra ou número pontilhados.

032 - Coordenação Motora II

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 36

peças

Para ler
em casa!

MAPA MUNDI

O

GLOB O

REGIÕES
DO
BRASI L

OCEANO

BRASI L
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3
3
2

1
7

6

D
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• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com espaço para escrever: Nome, Escola e Professor(a); data e assinatura; pagamento com Cheque –  Banco, Cheque n° e bom para; 
  PAGO; CANCELADO; Este cheque destina-se ao pagamento de:; Válido somente para depósito na conta do fornecedor; IMPORTANTE; PARABÉNS pelo seu aniversário; data e professor (a); URGENTE;
  DOCUMENTOCUMENTO.

033 - Carimbos Especiais

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 18 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens de animais como Sapo, Tigre, Onça, Jacaré, Hipopótamo, Porco, Urso, Raposa, Leão, Esquilo, Canguru, Cachorro, Pata,
  Macaco, Elefante, Coelho, Rato e Gato.

034 - Animais Humanizados

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 18

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com comunicados e espaços para preencher e assinar.

035 - Comunicados

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com figuras das placas de sinalização e também informações para o cidadão: Pare!; Dê a preferência!; Vire à esquerda!; Vire à direita!; 
  Sentido obrigatório!; Contra mão!; Proibido estacionar!; Permitido estacionar!; Proibido trânsito de caminhões!; Área escolar!; Curva acentuada à direita!; É importante conhecer os sinais de trânsito e obedecê-los; 
  Sinaleiro!; Sinal para pedestre!; Andar sempre pela calçada e afastado da pista; Atravessar a rua sempre na faixa de segurança; Atravessar a rua em linha reta; Atravessar a rua longe de curvas, onde você possa 
  ver e ser visto; Ao desembarcar, procure o lado da calçada; No ônibus, viajar sempre sentado e com cinto de segurança; No ônibus, não por a cabeça ou o braço fora da janela; Ao descer do ônibus, espere que ele 
  se afaste, para iniciar a travessia; Lembre o papai para não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas; Lembre-se, criança esperta anda no banco de trás e com cinto de segurança.

036 - Práticas Educativas no Trânsito

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 13 carimbos de 3x3cm e 3x6cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens das moedas e cédulas do real: Moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos e de 1 real. Cédulas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais.

037 - Cédulas e Moedas do Real

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 13

peças

• 12 carimbos de 3,5 x 4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens de frutas: Pêssego; Mamão; Maçã; Uva; Morango; Abacaxi; Laranja; Pera; Banana; Caju; Melancia; Abacate.

038 - Frutas

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças
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• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens dos meios de transporte: Trator; Bicicleta; Submarino; Carroça; Navio; Carro; Trem; Motocicleta; Helicóptero; Avião; 
  Ônibus; Caminhão.

039 - Meios de Transportes

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 28 carimbos de 3x4cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens diversas: Globo Mapa Mundi; Bicicleta; Zebra; Flor; Trator; Cobra; Igreja; Flor com folhas; Livro aberto; Trem; Quadro; 
  Mosquito; Livro fechado; Caixa de presente; Milho; Abelha; Palhaço; Agulha; Ilha; Chinelo; Chupeta; Chocalho; Chave; Orelha; Jogador de futebol; Folha; Vogais; Quadrado.

040 - Encontros Consonantais

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 28

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens diversas e as letras do alfabeto: A - abelhinha; B – bolo; C – caracol; D – dado; E – elefante; F – faca; G – gato;
  H – homem; I – índio; J – jarra; L – lápis; M – mala; N – navio; O – olho; P – pato; Q – queijo; R – rato; S – sapo; T – tambor; U – urso; V – vaca; X – xícara; Z – zebra; ÓTIMO.

041 - Método da Abelhinha

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 10 carimbos de 3x3cm e de 6x3cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens de objetos espaciais: Planetas; Sol e Terra; Saturno; Sol; Terra; Cometa; Estação no espaço; Avião espacial; 
  Homem no espaço; Estrela.

042 - Coleção Espacial

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 45 carimbos de 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada com figuras geométricas, de animais, frutas, objetos, tabuadas e pontilhados dos números 0 ao 9.

043 - Matemática

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 45

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens de animais selvagens como: Tigre; Elefante; Leão; Urso; Lobo; Onça; Tatu; Gambá; Macaco; Canguru; Girafa; Rinoceronte.

044 - Animais Selvagens

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

B
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• 32 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens do corpo humano: Cabeça; Cabelo; Queixo; Nariz; Boca; Orelha; Olho; Sobrancelha; Joelho; Perna; Coxa; Tornozelo; Pé; 
  Membros; Braço; Cotovelo; Mão; Polegar; Indicador; Médio; Anular; Mínimo; Nádegas; Quadril; Cintura; Barriga; Tronco; Costas; Peito; Ombros; Pescoço; Nuca.

045 - Esquema Corporal

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 32

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com letras do Alfabeto Completo (A-Z), sendo que cada letra possui um bicho escondido ou também alguns na própria letra do alfabeto.

046 - Alfabeto Maluco

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 24 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada com os traços dos desenhos: Garrafa; Quadrado; Estrela; Triângulo; Círculos; Pentágono; Retângulo; Coração; Caixa; Sol; Cupido; 
  Papai Noel; Toalha; Regador; Pera; Xícara; Camiseta; Mala; Copo; Cofrinho; Lápis de cor; Maçã; Bule; Chupeta.

047 - Carimbos Vazados

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 20 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada com cinco sequências lógicas (histórias) a cada quatro carimbos.

048 - Redação Sequência Lógica

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 20

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos relacionados a ciências (natureza e clima) a ao corpo humano (órgãos, sentidos e os sistemas).

049 - Ciências e Partes do Corpo Humano

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos para a produção de texto. São três histórias com quatro carimbos cada: 1- A menina fazendo comida; 
  O passarinho se joga na panela; Passarinho se queimando enquanto a menina ri; Menina enxugando o pássaro. 2 - Dois meninos jogando bola; Um faz falta no outro; O menino chuta a bola; 
  O goleiro não pega... Gol! 3 - Duas crianças jogando vídeo game; Mexem na panela de pipoca; A pipoca voa da panela; A mãe das crianças fica muito brava.

050 - Produção de Texto I

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 48 carimbos de 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos e dígrafos referentes às figuras: BR – BRAÇO; FL – FLAUTA; FL – FLOR; PR – PRESENTE; VR – LIVRO; BL – BLUSA;
  BL –BLOCO; BR – BRUXA; FR – FRUTAS; FR – FRANGO; PR – PRATO; VR - PALAVRA; CL – BICICLETA; CL – TECLADO; GR – GRAMPO; TR – TREM; BR – COBRA; CR – CRUZ; PL – PLACA; PL – PLANTA; 
  TR – TRÊS; BL – BÍBLIA; RR – CARRO; SS – OSSO; LH – PALHAÇO; LH – OLHO; H – HOMEM; GL – GLOBO; RR – BARRACA; RR – GARRAFA; QU – QUEIJO; QU – COQUEIRO; H – HORAS; LH – COELHO; 
  SS – PÁSSARO; SS – PÊSSEGO; GU – FOGUETE; GU – GUARDA-CHUVA; CH – CHAPÉU; CH – CACHORRO; X – CAIXA; CH – CHAVE; GR – GRAMA.

051 - Dígrafos e Encontros Consonantais 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 48

peças

JOELHO

PERNA

COXA

BARRIGACINTURA TRONCO COSTAS PESCOÇO NUCA

CABEÇA CABELO TORNOZELOQUEIXO NARIZ BOCA ORELHA OLHO SOBRANCELHA
PÉ MEMBROS BRAÇO COTOVELO

PEITO OMBROSMÃO POLEGAR INDICADOR MÉDIO ANULAR MÍNIMO NÁDEGAS QUADRIL



118

Carimbos

• 24 carimbos de 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada com letras maiúsculas do alfabeto em letras cursivas. Utilizado por professores e alunos para auxiliar nas avaliações ou para complementar 
  os assuntos das aulas como colorir, contornar e preencher.

052 - Alfabeto Maiúsculo (letra cursiva) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens de hipopótamos e frases de psico avaliação: Pode melhorar!; Você é nota 10!; Você é capaz!; Que beleza!;
  Sua tarefa é joia!; Continue esforçando-se!; Adorei!; Ótimo!; Excelente!;Parabéns!

053 - Psico Avaliação (mod. Hipopótamo) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos de datas comemorativas: Feliz Ano Novo; Feliz Carnaval; Feliz Páscoa; Feliz Dia das Mães; Feliz Aniversário; Feliz Férias; 
  Feliz Dia dos Pais; Feliz Dia das Crianças; Feliz Prova; Feliz Natal.

054 - Coleção Feliz

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 24 carimbos de 3,5 x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos e letras cursivas e de forma (maiúsculas e minúsculas) em cada carimbo: A – anel; B – balde; C – copo; D – dado; 
  E – elefante; F – flor; G – gato; H – helicóptero; I – igreja; J – jacaré; L – livro; M – mala; N – navio; O – ovo; P – panela; Q – queijo; R – rato; S – sorvete; T – tambor; U – uva; V – vaca; X – xícara;
  Z – zebra; Três estrelas.

055 - ABC Ilustrado

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos de círculos e divisões das respectivas frações.

056 - Frações

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos de animais domésticos: Pato; Porco; Coelho; Cachorro; Gato; Cabrito; Galinha; Camelo; Ovelha; Vaca; Cavalo; Tartaruga.

057 - Animais Domésticos

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui mensagens de psico avaliação: Mantenha seu caderno limpo!; Mantenha a sala limpa!; Parabéns!; Sua equipe é excelente!; 
  Que linda a sua tarefa!; Não chegue atrasado!; Não faça maldades!; Ótimo, você acertou tudo!; Preste mais atenção!; É feio mentir!; Você é um anjo!; Olha a bagunça!

058 - Psico Comunicação

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

Pode melhorar!
Continue

esforçando-se!Você é nota 10! Você é capaz! Sua tarefa é jóia! Parabéns!!!Excelente!Ótimo!Adorei!!!Que beleza!!!

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
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1
11

1
12

1
2

1
3

1
41

Preste mais

atenção. É feio

mentir.

Você é um anjo! Olha a bagunça.

Que
linda a

sua
tarefa!

Não chegue

atrasado.
Não faça

maldades.

Ótimo,

você

acertou

tudo!

Mantenha seu

caderno limpo.

Mantenha a

sala limpa.

Parabéns!!! Sua equipe

é excelente!
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Carimbos

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui os números de 0 - 9 e em cada carimbo o sinal correspondente em Libras.

059 - Números em Libras

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos de garotos e garotas que ensinam os bons hábitos juntamente com as seguintes frases: Lave bem as mãos!; 
  Corte as unhas!; Dormir na hora certa!; Lave as frutas antes de comê-las; Escovar os dentes!; Pentear os cabelos!; Trate bem os animais!; Tomar banho!; Ajudar papai e mamãe!; Respeitar os mais velhos!;  
  Fazer orações diárias!; Ser pontual!

060 - Bons Hábitos 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui os números de 0 a 9 e escrita em Inglês de cada número.

061 - Números em Inglês

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 26 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui o alfabeto completo (A-Z) e em cada carimbo o sinal de Libras correspondente.

062 - Alfabeto em Libras

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 26

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com balões diferentes de fala, sendo 07 carimbos com balões vazios e 05 carimbos com figuras de: Ideia, Cuidado, Música, Dinheiro e Sono.

063 - Expressões

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens de objetos como Bule, Ferro de passar, Jarra de suco, Chapéu, Vaso de planta, Dado, Mala, Xícara, Sino, Balde, Bola e 
  Guarda-Sol.

064 - Objetos

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

LAVE AS MÃOS CORTE AS UNHAS DORMIR

NA HORA

CERTA

LAVE AS FRUTAS
ANTES DE
COME-LAS

TRATE BEM OS

ANIMAIS

TOMAR

BANHO

AJUDAR

PAPAI E

MAMÃE

RESPEITAR OS

MAIS

VELHOS

ESCOVAR

OS DENTES

PENTEAR OS

CABELOS
FAZER ORACÕES

DIARIAS
SER PONTUAL

V X W Y Z

A B C D E F G H I J K L M

N PO Q R S T U

CUID DOA
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Carimbos

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos de diferentes espécies de flores. Utilizado por professores e alunos para auxiliar nas avaliações ou para complementar 
  os assuntos das aulas, como colorir, contornar e preencher.

065 - Flores

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com linhas pontilhadas do alfabeto em letras cursiva e de forma, maiúsculas e minúsculas.

066 - Coordenação Motora do Alfabeto

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com linhas pontilhadas dos números de 0 a 9, sendo o número repetido por 04 vezes em cada carimbo.

067 - Coordenação Motora de Números 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos do Tio Sam e frases em Inglês: You are Special!; I’am sad, you did not do the homework; Study!; Talk Less!; 
  Good Holidays!; Congratulations, It is excelent!; Pay attention; Very good!; Try to do it Better; You are Lovely!

070 - Psico Avaliação (mod. Tio Sam) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos das datas comemorativas, data, mês e descrição correspondente.

069 - Datas Comemorativas 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

APPLE BALL CAT FISHELEPHANT GIRAFFE HOUSE MONKEYJUG KEY LIONINDIAN

NEST ORANGE PINEAPPLE QUEEN RHINOCEROS SEAL UMBRELLA VIOLIN WOLF XILOPHONETREE YO - YO ZEBRA

DOG

Início do Outono

21 DE MARÇO

Descobr. do Brasil

22 DE ABRIL

Dia Mundial da Terra

2
2

D
E

A
B

R
IL

1
º

D
E

M
A

IO

Dia do Trabalho

21 DE ABRIL

Dia de Tiradentes

1
3

D
E

M
A

IO

2º DOMINGO DE MAIO

D
ia

d
a

s
M

ã
e

s

Festas Juninas

J
U

N
H

O

0
5

D
E

J
U

N
H

O

Dia Mundial 2
1

D
E

J
U

N
H

O

Começo do Inverno

3º DOMINGO DE AGOSTO

D
ia

d
o

s
P

a
is

2
5

D
E

A
G

O
S

T
O

Dia do Soldado Proclam. da República

21 DE SETEMBRO

Dia da

Árvore 2
2

D
E

S
E

T
E

M
B

R
O

Início da Primavera 1
2

D
E

O
U

T
U

B
R

O

Dia da Criança Dia de N. Sra. Aparecida

12 DE OUTUBRO 15 DE OUTUBRO

Dia do Professor

15 DE NOVEMBRO

P
ro

c
la

m
a

ç
ã

o
d

a
R

e
p

ú
b

li
c

a

1
9

D
E

N
O

V
E

M
B

R
O

Dia da Bandeira 2
1

D
E

D
E

Z
E

M
B

R
O

Início do Verão

25 DE DEZEMBRO

N
a

ta
l

1
8

A
B

R
IL

D ia de Monteiro Lobato
D ia do Llivro

19 DE ABRIL

D ia do Índio Abolição da Escravatura do Meio Ambiente

07 DE SETEMBRO

• 26 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada e desenhos com as palavras em português e em inglês: Maçã – APPLE; Bola – BALL; Gato – CAT; Cachorro – DOG; 
  Elefante – ELEPHANT; Peixe – FISH; Girafa – GIRAFFE; Casa – HOUSE; Índio – INDIAN; Jarro – JUG; Chave – KEY; Leão – LION; Macaco – MONKEY; Ninho – NEST; Laranja – ORANGE; Abacaxi – PINEAPPLE; 
  Rainha – QUEEN; Rinoceronte – RHINOCEROS; Foca – SEAL; Árvore – TREE; Guarda-Chuva – UMBRELLA; Violino – VIOLIN; Lobo – WOLF; Xilofone – XILOPHONE; Yo-yo – YO-YO; Zebra – ZEBRA.

068 - Alfabeto em Inglês

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 26

peças
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Carimbos

• 26 carimbos de 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada com letras do alfabeto completo (A-Z).

071 - Alfabeto Minúsculo (letra de forma) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 26

peças

• 90 carimbos de 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada com imagens de diversos objetos.

072 - Auto Ditado II

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 90

peças

• 12 carimbos de 3,5cmx4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos que apresentam as várias formas de se comunicar como: Sinal de Libras!; Conversa!; Jornal!; Cartas!; Televisão!;
  Rádio!; Placas!; Livros!; Celular!; Fax!; Computador!; Telefone!

073 - Meios de Comunicação

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos de garotos e garotas com frases como: Eu sei que você pode fazer melhor!; Fiquei feliz ao observar seu caderno. 
  Parabéns!; Estou muito feliz com o trabalho que você fez. Quero que continue assim; Vou cuidar do seu caderno agora. Vamos ver se você melhora; Estou contente por que meu companheiro está indo para 
  frente!; Seu caderno está bom. Acho, porém que você deveria deixa-lo ainda melhor; Assim está bom, mas... Você poderia melhorar, não acha?; Continue assim que está ótimo; Que pena que você não fez a 
  tarefa como deveria!; Ótimo o seu exercício. Continue assim. Parabéns!

074 - Psico Avaliação II

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 24 carimbos de 4 x 4cm com cabo de madeira e base emborrachada, possui desenhos e as letras do alfabeto: A – avião; B – bola; C – casa; D – dado; E – elefante; F – funil; G – gato; H – helicóptero;
  I – igreja; J – jarro; K – kilo; L – livro; M – mala; N – navio; O – ovo de páscoa; P – pomba; Q – quadro; R – rato; S – sorvete; T – tatu; U – uva; V – violino; X – xícara; Z - zebra

075 - Alfabeto Ilustrado

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com um desenho diferenciado em cada carimbo com as seguintes frases: Faça as tarefas!; Você é capaz!; Mais Capricho!; 
  Estou feliz com seu progresso!; Mais atenção!; Olhe a Letra!; Estude!; Converse menos!; Bom!; Ótimo!; Excelente!; Parabéns!

076 - Psico Avaliações e Conceitos 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

k

A

FAX

X

x

Z

z
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Carimbos

• 27 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos e letras cursivas e de forma em cada carimbo, com espaço para preencher algumas letras faltantes. As palavras e
  desenhos são: Abelha, Borboleta, Canguru, Dinossauro, Elefante, Formiga, Girafa, Hipopótamo, Iguana, Jacaré, Kátia, Lagartixa, Macaco, Naja, Ornitorrinco, Pinguim, Quero-Quero, Rato, Sapo, Tartaruga, 
  Urubu, Vaca, Wiliam, Xaréu, Yasmin, Zebra, Cavalo.

077 - Alfabeto Seres Vivos

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 27

peças

• 20 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos e sílabas em letras cursivas e de forma (maiúsculas e minúsculas) em cada carimbo, o nome da figura e sua sílaba, 
  respectivamente: Bala – BA; Bexiga – BE; Bicicleta – BI; Borboleta – BO; Cavalo – CA; Celular – CE; Cinto – CI; Colar – CO; Dado – DA; Dez – DE; Dinossauro – DI; Dominó – DO; Faca – FA; Fechadura – FE; 
  Fita – FI; Formiga – FO; Funil – FU; Bule – BU; Cuia – CU; Duzentos – DU.

078 - Alfabeto Silábico (I) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 20

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com personagens e cenários diferentes em cada carimbo para poder formar as frases.

079 - Formando Frases

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 21 carimbos de 3x6cm e 3x3cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos relacionados a separar o lixo: Lixeira de Papel; Lixeira de Metal; Lixeira de Orgânico; Lixeira de Vidro;
  Lixeira de Plástico; Isso é Cidadania!; Selecionar lixo é Lei!; Separar o lixo é cuidar da natureza!; Vamos separar pilhas e baterias?

083 - Coleta Seletiva 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 21

peças

• 20 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos de materiais escolares animados e frases em Espanhol: ¡excelente trabajo!; ¡gran idéa!; ¡viva! Aprobaste todo!; ¡busca 
  mejorar!; ¡tu lo consigues!; ¡conversa menos!; ¡estudia!; ¡mira la letra!; ¡tu eres brillante!; ¡felicitaciones por tu esfuerzo!; ¡tu eres un amor!; ¡excelente!; ¡bueno!; ¡sigue esforzandote!; ¡felices vocaciones!; 
  ¡más esmero!; ¡óptimo!; ¡tu caderno está lindo!; ¡No legues retrasado!; ¡felicitaciones!

080 - Psico Avaliação em Espanhol (mod. material escolar) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 20

peças

• 20 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos de materiais escolares animados e frases em inglês: Take care of your School material!; Have a nice Holiday!; 
  Your work is excellent!; Be more punctual!; I am proud of you!; I am very happy with your progress!; Good!; You didn’t do your HOMEWORK!; Pay attention to your handwriting!; Study!;
  Pay more attention!; Congratulations!; Excellent!; Great!; You are very sweet!; Talk Less!; More neatness!; You can do better!; Wow! Everything is correct!; You are inteligente and can do better!

081 - Psico Avaliação em Inglês (mod. Galerinha) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 20

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com personagens e cenários diferentes em cada carimbo para poder formar as frases de acordo com o tema de Educação Ambiental.

082 - Formando Frases Ed. Ambiental

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

C
c

CANGURU
_ _ _ gu _ _

A
a

ABELHA
_ be _ _ _

E
e

ELEFANTE
_ le_ _ _te

F
f

FORMIGA
_ _ _mi _ _

H
h

HIPOPÓTAMO
_ _po_ _ ta _ _

I
i

IGUANA

_ gua_ _

J
j

JACARÉ
_ _ ca _ _

L
l

LAGARTIXA
_ _ ga_ _ _xa

M
m

MACACO
_ _ ca _ _

N
n

NAJA
_ _ ja

O
o

ORNITORRINCO

_ _ ni_ _ _ri _co

Q
q

QUERO-QUERO

_ _ _ro-que_ _

R
r

RATO

_ _ to

S
s

SAPO
_ _ po

T
t

TARTARUGA
_ _ _ta _ _ga

U
u

URUBU
_ru _ _

V
v

VACA
_ _ ca

X
x

XARÉU
_ _ ré _

Z
z

ZEBRA
_ _ bra

Y
y

YASMIN
_ _ _ mi _

WILIAM
_ _ li _ _

W
w

K
k

KÁTIA

_ _ ti _

B
b

BORBOLETA

_ _ _bo_ _ ta

G
g

GIRAFA
_ _ ra _ _

P
p PINGÜIM

_ _ _güi _

C
c

CAVALO

_ _ va _ _

D
d

DINOSSAURO
_ _ nos _ _ _ ro
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Carimbos

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada formando três histórias com quatro carimbos cada.

084 - Produção de Texto (meio Ambiente) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 20 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada. Possui desenhos e sílabas em letras cursivas e de forma (maiúsculas e minúsculas) em cada carimbo, o nome da figura e sua sílaba, 
  são elas: Galo – GA; Geladeira – GE; Girafa – GI; Gota – GO; Harpa – HA; Helicóptero – HE; Hipopótamo – HI; Horas – HO; Jacaré – JA; Jegue – JE; Jipe – JI; Joaninha – JO; Lagartixa – LA; Leão – LE; Limão – 
  LI; Lobisomem – LO; Guarda-Chuva – GUA; Hum – HU; Juba de Leão – JU; Luz – LU

085 - Alfabeto Silábico (II) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 20

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada possui desenhos e sílabas em letras cursivas e de forma (maiúsculas e minúsculas) em cada carimbo, o nome da figura e sua sílaba, 
  são elas: Macaco – MA; Meia – ME; Milho – MI; Morango – MO; Naja – NA; Neném – NE; Ninho – NI; Nó – NO; Panela – PA; Pé – PE; Pinguim – PI; Porco – PO; Rato – RA; Repolho – 
  RE; Rinoceronte – RI; Robô – RO; Quadro – QUA; Queijo – QUE; Quinta-Feira – QUI; QUO; Música – UM; Nuvem – NU; Pudim – PU; Rua – RU.

086 - Alfabeto Silábico (III) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 20 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada possui desenhos e sílabas em letras cursivas e de forma (maiúsculas e minúsculas) em cada carimbo, o nome da figura e sua sílaba, 
  são elas: Sapo – SA; Seringa - SE; Sino – SI; Sol – SO; Tartaruga – TA; Telefone – TE; Tijolo – TI; Toalha – TO; Vaca – VA; Vestido – VE; Violão – VI; Vovó – VO; Xadrez – XA; Xerife – XE; Xícara – XI; XO; 
  Sunga – SU; Tucano – TU; Vulcão – VU; Xuquinha - XU.

087 - Alfabeto Silábico (IV) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 20

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada possui desenhos e sílabas em letras cursivas e de forma (maiúsculas e minúsculas) em cada carimbo, o nome da figura e sua sílaba, 
  são elas: Anel – A; Escada – E; Igreja – I; Olho – O; Zebra – ZE; Zíper – ZI; Zoológico – ZO; Florzinha – NHA; Dinheiro – NHE; NHI; Ninho – NHO; Cão – CÃO; Pão – PÃO; Feijão – JÃO; Mão – MÃO; 
  Pião – PIÃO; K; W; Y; Uva – U; Zunzun – ZU; NHU; Peão - PEÃO.

088 - Alfabeto Silábico (V) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 10 carimbos de 3x6cm com cabo de madeira e base emborrachada com as mensagens: Tarefa incompleta! __/__/__; Estude para a prova de........................... Assuntos:; Tarefa não realizada! __/__/__; 
  Trabalho de.......................... ( ) entregue ( ) Não entregue; Fique atento! Entregar a pesquisa de .................................__/__/__; Não esqueça o trabalho De........................Para.........................; 
  Muito Bem!; Parabéns!

089 - Avaliação e Recados II

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

TAMANHO NORMAL
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Carimbos

• 42 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com as letras do alfabeto e as imagens dos alimentos: Alface, Bombons, Leite, Sorvete, Hambúrguer, Café com leite, Chá, 
  Achocolatado, Pão, Biscoito, Pudim, Queijo, Iogurte, Maçã, Laranja, Uva, Banana, Peixe, Colher, Faca, Brócolis, Ovos, Carne bovina, Coxa de Frango, Coxa de Frango e Salada, Prato Feito, Garfo, Feijão, 
  Arroz, Macarrão, Cachorro Quente, Saleiro, Prato, Refrigerante, Picolé, Chocolate, Salgadinho, Panela, Tomate, Cenoura, Suco natural e Pão de Mel.

090 - Educação Alimentar (Mod. Refeições Interativo) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 42

peças

• 24 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos das estações do ano. Representam as quatro estações (primavera, verão, outono e inverno) e caracteristicas como: 
  chuva, vento, sol, nuvens entre outros.

091 - Estações do Ano (interativo) 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 24

peças

• 10 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada, sendo a tabuada dentro do caracol com os números 1 a 10.

092 - Tabuada Ilustrada

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos de joaninhas e mensagens de psico avaliação: Que Graça!; Muito Bom!; Excelente!; Você é um amor!; Continue Assim!; 
  Vamos caprichar!; Parabéns você conseguiu!; Que Caderno Lindo!; Mais atenção!; Que letra bonita!; Faltou fazer a tarefa!; Valeu o Esforço!

095 - Psico Avaliações Joaninha

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

• 10 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos de uma criança e seus direitos. Toda criança tem o direito de: Nascer, Ao colo e ao aconchego, Crescer, Ser Feliz,
   Ser amada, Ter um teto, À fantasia, Ser estimulada, Estudar, Brincar.

093 - Direito da Criança

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 10

peças

• 12 carimbos de 3,5x4,5cm com cabo de madeira com desenhos que representam alguma deficiência: Menino surdo, Menina gordinha, Garota sem um dos braços, Garoto mudo, Garoto sem uma das pernas,  
  Garota cadeirante, Menino de cabelo crespo, Garoto com braço quebrado, Menina de óculos, Menino gordinho, Menina magra e Menina cega.

094 - Inclusão 

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 12

peças

BALINHA

RECHEADA

BOLACHA

BOLACHA
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Carimbos

• 8 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos de formas geométricas como círculo, retângulo, triângulo e quadrado em tamanho grande e pequeno.

096 - Formas Geométricas

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 08

peças

• 8 carimbos de 4x4cm com cabo de madeira e base emborrachada com desenhos de sólidos geométricos: esfera, cone, pirâmide base quadrada, cubo, cilindro, paralelepípedo, prisma base triangular e 
  prisma base hexagonal.

097 - Sólidos Geométricos

+3 29x17x03cm
caixa cartonada 08

peças

Utilizado por professores e alunos para auxiliar nas avaliações ou para

complementar os assuntos das aulas, como colorir, contornar e preencher.

Esse brinquedo desenvolve a atenção e a coordenação.

Recomendado para crianças a partir de 03 anos de idade. 
a

     Caixa padrão para todos os carimbos.

     Medida Caixa Cartonada: 29 x 17 x 3cm.a
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Alfabeto Silábico
Alfanumérico 1.000 peças
Alfanumérico 36 peças E.V.A.
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Avental História João Pé de Feijão
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Cantinho de Parede
Carimbos Diversos
Carimbos Lançamentos
Carro com Blocos
Cartas para Ditado
Cartolina E.V.A.
Cavalete Flip Chart
Cavalete p/ Quadro
Cavalete Pintura
Centopeia 50 diâmetro
Centopeia 60 diâmetro
Colchonete 60x100cm
Colchonete 60x120cm
Conjunto Cubos Educativos com Som
Construtor Baby
Cubo Atividades Velcro
Cubo Atividades Zíper
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Cubo Grande Vogais
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Dedoches Família Branca
Dedoches Família Negra
Dedoches Matemática
Dedoches Natureza
Dedoches Notas Musicais
Dedoches Pinóquio
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Disco de Frações
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Dominó Animais
Dominó Animais Domésticos
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Dominó Estados e Capitais
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Dominó Trânsito
Encaixe o Alfabeto
Encaixe os Números E.V.A.
Encaixe Palhaço
Encaixe Urso
Escala Cuisenaire
Escala Cuisenaire Individual
Esqueleto Humano E.V.A.
Esquema Corporal
Esquema Corporal Kit com 11
Fantoche Leão
Fantoche Macaco
Fantoche Palhaço
Fantoche Papai Noel
Fantoches Alfabetização
Fantoches Animais Domésticos
Fantoches Animais Selvagens
Fantoches Chapeuzinho Vermelho
Fantoches Combate a Dengue
Fantoches Dentário
Fantoches Família Branca
Fantoches Família Negra
Fantoches Folclore
Fantoches Frutas
Fantoches Inclusão Social
Fantoches Legumes
Fantoches Natureza
Fantoches Profissões
Fantoches Profissões 07 Personagens
Fantoches Reciclagem
Fantoches Três Porquinhos
Fazendo Cálculos
Formas Geométricas Sensoriais
Frescobol
Fuga Inteligente
Futebol de Botão
Futebol de Pinos
Geoplano
Halma Desafio Inteligente
Jogo Cinco em Um
Jogo da Velha
Jogo da Velha E.V.A.
Jogo da Velha em Braille
Jogo Dama e Trilha
Jogo Dama Tabuleiro
Jogo das Letras
Jogo de Argolas Cruz
Jogo Ludo Tabuleiro
Jogo Sem Saída
Jogo Trilha Tabuleiro
Jogos de Argolas
Kit Alfabetização (MEC)
Kit Dominó 8 Unidades
Kit Dominó Leitura e Escrita
Kit Dominó Matemática
Kit Esporte Brasil
Kit Esporte e Lazer (MEC)
Kit Geométrico Professor
Kit Inclusão
Kit Matemática (MEC)
Kit Matemática em Madeira (MEC)
Kit Memória 8 Unidades
Kit Sequência Lógica
Kit Trânsito
Linha Movimento
Linhas Vazadas
Loto Instrumentos Musicais
Loto Leitura
Loto Leitura Braille
Loto Numérica
Loto Numérica Braille
Luva de Histórias Chapeuzinho Vermelho
Luva de Histórias Os Três Porquinhos
Mancala
Mapa do Brasil
Mapa do Corpo Humano
Mapa Mundi
Material Dourado
Material Dourado 111 peças
Material Dourado 111pçs - Sacola Zíper
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