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Imagens ilustrativas

Lançamentos
2017

INÍCIO

Ref.: 4660

01 quadro medindo 725mm x 500mm x 620mm 
montado, contendo 01 bobina de papel, 04 

gizes, 01 apagador, 01 pincel para quadro branco e 
36 peças medindo 60mm x 50mm x 3mm, com 
ilustrações do alfabeto e números.

Trabalha o desenvolvimento da 
criatividade, o aprendizado da 

leitura e escrita.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível. Embalagem 
máster para venda com 02 unidades.

140,74
R$ (*)

ANTERIOR PRÓXIMA

02/16
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2017

INÍCIO

49,17
R$ (*)

Formas
Vazadas

Ref.: 4665

01 base medindo 180mm x 180mm x 18mm em 
madeira. 08 peças em formas geométricas 

vazadas, pintadas e decoradas.

Trabalha tamanho, forma, cor, noção 
de quantidade e coordenação 

motora.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhivel.

03/16

ANTERIOR PRÓXIMA

carimbras.com.br/ind/formasvazadas

http://www.carimbras.com.br/ind/formasvazadas
http://www.carimbras.com.br/ind/formasvazadas


Imagens ilustrativas

Lançamentos
2017

INÍCIO

64,63
R$ (*)

Ref.: 4715

01 tabuleiro de MDF medindo 380mm x 260mm 
x 6mm, 50 cartas de papelão medindo 90mm x 

50mm, 04 cones e dado.

Trabalha as relações sociais entre os 
indivíduos no aspecto cultural construindo a 

afetividade e o respeito entre si.

Idade: a partir de 03 anos, aconselhável para 
maiores de 07 anos.

01 caixa de papelão microondulado medindo 
395mm x 265mm x 55mm.

04/16
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carimbras.com.br/ind/jbn

http://www.carimbras.com.br/ind/jbn
http://www.carimbras.com.br/ind/jbn


Imagens ilustrativas

Lançamentos
2017

INÍCIO

49,17
R$ (*)

Ref.: 4710

08 peças geométricas pintadas e decoradas, 
acondicionados em uma base decorada em 

MDF medindo 180mm x 180mm x 18mm.

Trabalha as cores, tamanhos, 
associação de simbologia, noção e 

sobreposição.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.
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102,64
R$ (*)

Ref.: 4690

01 tabuleiro em madeira de Pinus, 
envernizado, medindo 325mm x 180mm x 

52mm (fechado)  e 1250mm x 180mm x 26mm 
(aberto), com 48 esferas em madeira pintadas na 
cor verde.

Trabalha a classificação de ordem, 
concentração, atenção, pensamento 

lógico, regras e o companheirismo. Contem manual 
explicativo com regras do jogo.

Idade: a partir de 03 anos, aconselhável para 
maiores de 07 anos

Embalagem plástica encolhível.

06/16
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35,90
R$ (*)

(jogo  indigena)(jogo  indigena)(jogo  indigena)
Ref.: 4695

15 peças em plástico medindo 270mm de 
diâmetro, sendo 14 peças brancas com 

impressão em preto e 01 peça preta com impressão 
amarela. Acondicionado em uma caixa tipo estojo 
com o tabuleiro impresso na tampa medindo 
305mm x 230mm x 39mm.

Trabalha a técnica do domínio do jogo 
através da instrução no manual 

explicativo. Possibilitando a interação com ela 
mesma na construção do jogo.

Idade: a partir de 03 anos, aconselhável para 
maiores de 07 anos

Embalagem plástica encolhível.

07/16
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36,75
R$ (*)

Ref.: 4720

01 tabuleiro medindo 303mm x 214mm x  
40mm, ilustrado com habitat dos animais, 06 

animais de plástico com cores variadas que se 
encaixam nos orifícios do tabuleiro.

Trabalha o desenvolvimento do 
pensamento, orientação espacial, 

nomeação, posição e ordem.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

08/16
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carimbras.com.br/ind/meusanimais

http://www.carimbras.com.br/ind/meusanimais
http://www.carimbras.com.br/ind/meusanimais


Imagens ilustrativas

Lançamentos
2017

PRÓXIMAINÍCIO

119,12
R$ (*)

Ref.: 4705

170 peças sendo, 40 peças em MDF medindo 
85mm x 85mm x 6mm com orifícios que se 

encaixam as quantidades, 10 peças em MDF 
medindo 60mm x 60mm x 6mm com ilustrações de 
números de 01 a 10, 10 peças medindo 60mm de 
diâmetro X 6mm de espessura com partes 
fracionadas das quantidades, 55 esferas pintadas 
na cor vermelhas e 55 cones na cor amarela. 
Acondicionados em uma caixa de madeira tipo 
estojo, medindo 290mm x 260mm x 70mm.

Trabalha os números e suas 
quantidades, tamanho, cor, forma e 

raciocínio combinatório.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

09/16

ANTERIOR
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91,76
R$ (*)

Ref.: 4675

10 números recortados medindo 120mm de 
altura e 18mm de espessura, com impressão 

decorativa das quantidades. Acondicionados em 
caixa de madeira tipo estojo medindo 292mm x 
165mm x 85mm.

Trabalha o aprendizado dos números e 
suas quantidades.

Idade: a partir de 18 meses, aconselhável para 
maiores de 02 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Imagens ilustrativas
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10/16
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159,17
R$ (*)

Jogo Go Ref.: 4695

01 caixa tipo Box, com duas dobradiças e um 
fecho, medindo 460mm x 250mm x 50mm, com 

impressão do tabuleiro medindo 440mm x 440mm. 
Contém 02 caixas medindo 180mm x 90mm x 
45mm, para acomodar as peças do jogo. Sendo 180 
peças brancas e 180 peças pretas. Caixa do jogo e 
caixa das peças pintadas com selador imbuia.

Trabalha a técnica do domínio do jogo 
através da instrução no manual 

explicativo, possibilitando: 
- Aumento considerável de concentração  em 
diversas atividades; 
- Agilidade no raciocínio mesmo sob pressão; 
- Mantém o cérebro em constante atividade; 
- Maior sensibilidade em criar e dar soluções a 
diversos problemas do cotidiano.

Idade: a partir de 03 anos, aconselhável para 
maiores de 07 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Imagens ilustrativas
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INÍCIO

Ref.: 4680

47 peças sendo: 01 toca medindo 90mm x 
100mm x 65mm, pintado na cor vermelha.01 

coelho representativo em MDF de 15mm, 01 tapete, 
01 almofada, 03 acessórios, 01 cenoura 
representativa e 30 fichas ilustradas medindo 85mm 
x 53mm.

Trabalha e reproduz cenas, para 
elaboração de frases, descrições e 

redações. Contar uma história do cenário montado 
e nomear os objetos.

Idade: A partir de 03 anos.

Caixa papelão microondulado medindo 240mm 
x 126mm x 95mm.

48,40
R$ (*)

12/16
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32,60
R$ (*)

Ref.: 4685

01 tabuleiro medindo 320mm x 320mm x 
23mm, acondicionado com 100 cubos com 

impressão colorida das letras para formar as 
cruzadas medindo cada 23mm x 23mm x 18mm.

Trabalha o aprendizado das letras para 
leitura e escrita, associação de idéias, 

formação de palavras com temas gramaticais e 
sinônimos.

Idade: a partir de 03 anos, aconselhável para 
maiores de 06 anos

Embalagem plástica encolhível.

Imagens ilustrativas
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2017

INÍCIO
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PRÓXIMAANTERIOR
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71,94
R$ (*)

Fichas paraFichas para
AlfabetizarAlfabetizar
Fichas para
Alfabetizar
Fichas paraFichas para
AlfabetizarAlfabetizar
Fichas para
Alfabetizar

Ref.: 4725

135 peças, sendo 26 placas em MDF coloridas 
com impressão em cromia, medindo 180mm x 

80mm x 3mm, com orifícios para colocar o nome da 
figura e 109 letras recortadas pintadas na cor preta 
medindo 30mm de altura e 6mm de espessura. 
Acondicionados em uma caixa de madeira tipo 
estojo medindo 295mm x 214mm x 70mm.

Trabalha o reconhecimento das 
letras, associação da escrita, leitura, 

formação de palavras e raciocínio combinatório.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.
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70,62
R$ (*)

Ref.: 4670

02 torre medindo 245mm x 210mm x 115mm, 
contendo 14 peças pintadas e decoradas, 

acondicionadas em uma base de MDF de 18mm. A 
peça maior medindo 104mm x 104mm x 18mm e a 
menor 63mm x 34mm x 18mm.

Trabalha a coordenação motora, 
sobreposição das peças para rodar as 

engrenagens. Reconhecimento das formas, cores, 
tamanhos e espaços.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível. Embalagem 
máster para venda com 02 unidades.

Imagens ilustrativas

Lançamentos
2017

ANTERIORINÍCIO
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PRÓXIMA

carimbras.com.br/ind/torredecorada

carimbras.com.br/ind/torredecorada
carimbras.com.br/ind/torredecorada


Lançamentos
2017

INÍCIO

(*) preço brutos da tabela.

Entre em contato
com um dos nossos
Representantes ou
com nosso Setor
de Vendas. carimbras.com.br/ind.carimbras /industriascarimbras

16/16
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