
Caminhão Cegonha - Ref.: 4745

Combine e Encaixe - Ref.:  4775

Descobrindo as Palavras - Ref.: 4730

Imagem e Escrita - Ref.:  4765

Jogando com as Cores - Ref.:  4770

Labirinto Magnético - Ref.:  4760

Passe e Lace o Tênis - Ref.: 4735 

Pesque Conte - Ref.:  4750

Quebra-cabeça Bonecas - Ref.:  4780

Quebra-cabeça Dinossauros - Ref.:  4740

Torre Bamba - Ref.: 4755

Próxima



Ref. 4745

01 caminhão medindo 400mm x 220mm x 
90mm, pintado, com adesivos,  com 05 

carrinhos todos pintados em corres diferentes, 
estampados, medindo  em médio 85mm  x 40mm 
x 45mm.

Trabalha a descrição de cenas, percepção, 
dificuldades progressivas, coordenação 

motora, nomeação e o faz de conta.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão em microondulado medindo 
412 x 235 x 100mm.

Embalagem máster com 03 unidades

Anterior

Início
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Ref. 4775

01 Conjunto com 10 argolas em 01 haste para 
fazer as combinações conforme os 09 modelos 

dos gabaritos, medindo o jogo 270 x 150 x 90 mm. 

Trabalha as tonalidades das cores, 
planejamento da ação, montagem, 

contagem das peças, organização e as regras da 
combinação.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica de PVC Cristal com zíper 
e alça, medindo 300 x 175 x 112 mm. 

Próxima

Anterior
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Ref. 4730

16 peças, sendo 12 placas em Eucaplac 
brilhante medindo 180mm X 160mm X 3mm. 

02 marcadores para quadro branco. 02 feltros para 
apagar.. acondicionada em caixa tipo estojo 
medindo 240mm X 185mm X 72mm. 

Trabalha a leitura, a escrita, o raciocínio 
lógico e todo o desenvolvimento 

intelectual.

Idade: a partir de 07 anos.

Embalagem em PVC encolhivel. 

Anterior

Próxima
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Ref. 4765

210 peças, sendo 30 placas estampadas 
medindo 185mm x 65mm x 3mm e 180 

peças(letras) medindo 30mm x 30mm x 6mm. 
Acondicionado em um caixa de madeira tipo estojo 
medindo 295mm x 223mm x 70mm.

 Trabalha o desenvolvimento do 
vocabulário, reconhecimento da escrita e 

leitura, atenção, concentração e a interação social.

Idade: a partir de 04 anos

Embalagem plástica encolhível.

Próxima

Anterior
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Ref. 4770

01 dado e 40 argolas sendo, 08 amarelas, 07 
azuis, 08 vermelhas, 05 pretas, 06 laranjas e 

06 verdes, acondicionadas e um tabuleiro 
decorado medindo 180mm x 180mm x 172mm, 
pintada na cor azul clara.

Trabalha as tonalidades das cores, 
planejamento da ação, montagem, 

contagem das peças, organização, combinação, 
trabalho em grupo e a estratégia do jogo.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica cristal tipo sacola, 
medindo 180mm x 160mm x 160mm.

Próxima

Anterior
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Ref. 4760

01 tabuleiro medindo 210mm x 210mm x 
19mm, 01 cursor com um imã na ponta para 

movimentar as pedras dentro do labirinto.

Trabalha coordenação motora fina, 
combinação, regras, interação com ela 

mesma na construção do jogo.

Idade a partir de 03 anos

Embalagem plástica encolhível. 

LabirintoLabirinto
MagnéticoMagnético
Labirinto

Magnético
Próxima

Anterior
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Ref. 4735

01 par de tênis decorado com cordões para 
aprender  passar amarrar e laçar. Medindo 

110mm x 50mm x 78mm, pintado e estampado.

Trabalha a coordenação motora, agilidade, 
percepção e exploração concreta do faz de 

conta.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem de papelão cartonado tipo berço 
medindo 143mm x 137mm x 78mm.

Plástico encolhível.

Próxima

Anterior

Início



Ref. 4750

01 tabuleiro com 02 varas de pesca medindo 
278 mm x 10mm de diâmetro com cordão de 

500mm e anzol de MDF e 15 peixes decorados e 
numerados, medindo cada 80mm x 40mm x 3mm. 
Acondicionado em uma caixa de madeira medindo 
294mm x 210mm x 90mm. 

Trabalha a livre exploração do 
brinquedo, coordenação motora, cores, 

tempo, dificuldades progressivas, adição e trabalho 
em grupo.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível

Próxima

Anterior
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Ref. 4780

01 quebra-cabeça em MDF medindo 380mm x 
260mm x 3mm, com 70 peças, com ilustração 

vários estilos de bonecas. 

Trabalha a coordenação motora, posição, 
ordem, classe, tamanho e a atenção.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem de papelão micro-ondulado 
medindo 170mm x170mm x 60mm.

Próxima

Anterior

Início



Ref. 4740

01 quebra-cabeça em MDF medindo 380mm x 
260mm x 3mm, com 75 peças, com ilustração 

de dinossauros. 

Trabalha a coordenação motora, posição, 
ordem, classe, tamanho e a atenção.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem de papelão micro-ondulado 
medindo 170mm x 170mm x 60mm.

Próxima

Anterior
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Ref. 4755

01 dado e 84 peças em MDF e madeira em 
formatos, espessuras, tamanhos, estampadas 

e cores diferentes para formar uma torre conforme 
orientações na tampa. Acondicionado em 01 caixa 
de madeira medindo 260mm x 230mm x 68mm.

Trabalha a coordenação motora, 
classificação da ordem, concentração, 

atenção, pensamento lógico, regras e o trabalho 
em grupo.

Idade a partir de 04 anos

Embalagem plástica encolhível. 

Próxima
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