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Desde 1999, a empresa AVirtualSP atua no contexto educacional, sempre com-
prometida com as demandas pedagógicas e o desenvolvimento da educação no país. 

A empresa trabalha com equipamentos educacionais planejados e elaborados 
para contribuir com o desenvolvimento ao aluno. A intenção é desenvolver os conte-
údos de ensino, os conhecimentos de mundo, a ludicidade, a imaginação, bem como 
as habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras a serem desenvolvidas nos alunos. 

Todos os produtos são submetidos aos
testes de qualidade, respeitando as normas 
de segurança dos brinquedos.

NOSSOS JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS APRESENTAM:

• Materiais resistentes e atóxicos

• Jogos diferenciados e criativos

• Embalagens seguras
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BLOCOS DE ENCAIXE
PRIMEIRA INFÂNCIA

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 
brilho, contém 10 peças coloridas divididas em duas 
partes encaixáveis. As peças são ilustradas nos quatro 
lados, formando vinte quebra-cabeças de: expressões 
faciais, frutas, legumes, brinquedos, animais domés-
ticos e selvagens. Cada peça mede aproximadamente 
10x10 cm, tamanho totalmente seguro para a criança 
brincar e não engolir. Acondicionado em sacola de PVC 
cristal com zíper e alça.

001
Cód.

3+
anos

10
peças

SUPER BABY BLOCOS

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de 
alto brilho, contém 25 peças supergrandes coloridas, 
de modo seguro para a criança brincar e não engolir. 
Descrição das peças com medidas aproximadas: 5 pe-
ças com oito encaixes (20x10x10 cm); 5 peças com qua-
tro encaixes (10x10x10 cm); 5 peças com três encaixes 
(15x10x05 cm); 5 peças com dois encaixes (10x10x05 
cm); 5 peças com um encaixe (10x05x05 cm). Acondi-
cionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

002
Cód.

3+
anos

25
peças
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SACOLA CRIATIVA
ENCAIXES MÁGICOS 

Brinquedo confeccionado em plástico po-
lipropileno atóxico de alto brilho, contém 
700 peças coloridas com diversos encai-
xes, nos seguintes formatos: estrela com 
seis pontas arredondadas, pino com três 
pontas arredondadas, pino com duas 
pontas arredondadas, pino triplo com 
sete pontas arredondadas e anel com 
seis encaixes. Material acondicionado 
em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

003
Cód.

4+
anos

700
peças

SACOLA CRIATIVA
MULTI-IDEIAS

Brinquedo confeccionado em plástico 
polipropileno atóxico de alto brilho, con-
tém 1000 peças coloridas com diversos 
encaixes, nos seguintes formatos: rodas 
livres com rolamento, semicírculo, cha-
ve de boca dupla e barras paralelas em 
três tamanhos diferentes. Material acon-
dicionado em sacola de PVC cristal com 
zíper e alça.

004
Cód.

4+
anos

1000
peças
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SACOLA CRIATIVA
CONECTANDO IDEIAS

Brinquedo confeccionado em plástico po-
lipropileno atóxico de alto brilho, contém 
1000 peças coloridas com formatos para 
12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e 
eixo com rodas. Material acondicionado 
em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

005
Cód.

4+
anos

1000
peças

SACOLA CRIATIVA
PLUGANDO IDEIAS 

Brinquedo confeccionado em plástico po-
lipropileno atóxico de alto brilho, contém 
1000 peças coloridas, com formatos para 
3, 2 e 1 encaixes, sendo estes em “L” e em 
curva. Material acondicionado em sacola 
de PVC cristal com zíper e alça.

006
Cód.

4+
anos

1000
peças
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SACOLA CRIATIVA
MONTE E DESMONTE

Brinquedo confeccionado em plástico po-
lipropileno de alto brilho, contém 1000 
peças de encaixe coloridas, com formatos 
quadrangular, retangular, curvo e trian-
gular. Material acondicionado em sacola 
de PVC cristal com zíper e alça.

007
Cód.

4+
anos

1000
peças

SACOLA CRIATIVA
PEQUENO ENGENHEIRO

Contém 700 peças em madeira com es-
pessura de aproximadamente 15mm, 
impressas em silk-screen. Material acon-
dicionado em sacola de PVC cristal com 
zíper e alça.

008
Cód.

4+
anos

700
peças
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SACOLA CRIATIVA
PINOBOL

Brinquedo confeccionado em plástico po-
lipropileno atóxico de alto brilho, contém 
50 peças coloridas no formato estrela, 
com seis pontas arredondadas. Material 
acondicionado em sacola de PVC cristal 
com zíper e alça.

009
Cód.

5+
anos

50
peças

SACOLA CRIATIVA
PLUG KIDS

Brinquedo confeccionado em plástico poli-
propileno atóxico de alto brilho, contém 1000 
peças coloridas, nos seguintes formatos e me-
didas aproximadas: tronco com 6 encaixes (5 
cm), botão de encaixe simples (2 cm de diâme-
tro), botão de encaixe duplo (2 cm de diâme-
tro), conector vazado para encaixe (5,5 cm), 
sapato de encaixe (5,5 cm), roda com eixo livre 
(4,5 cm), barra paralela com dois pinos para 
encaixe (7 cm), barra formato ”L” com dois 
pinos para encaixe (6 cm), barra formato “U” 
com dois pinos para encaixe (5 cm) e barra 90° 
com dois pinos para encaixe (4 cm). Material 
acondicionado em sacola de PVC cristal com 
zíper e alça. 

010
Cód.

5+
anos

1000
peças
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SACOLA CRIATIVA
ENGRENAGENS DIVERTIDAS

Brinquedo confeccionado em plástico po-
lipropileno atóxico de alto brilho, contém 
550 peças coloridas com encaixes através 
de pinos para a montagem de: engrenagem 
simples (um pino), engrenagem dupla (dois 
pinos), engrenagem tripla (três pinos), en-
grenagem com eixo e um pino, roldanas e bo-
necos. Material acondicionado em sacola de 
PVC cristal com zíper e alça.

011
Cód.

4+
anos

550
peças

SACOLA CRIATIVA TUBES

Brinquedo confeccionado em plástico polipropileno 
atóxico de alto brilho, contém 300 peças coloridas,  nos 
seguintes formatos: tubo simples com encaixe macho e 
fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois en-
caixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um 
encaixe macho, tubo cotovelo com encaixe macho e fê-
mea, e rodinhas com eixo. Material acondicionado em 
sacola de PVC cristal com zíper e alça. 

012
Cód.

4+
anos

300
peças

SACOLA
CRIATIVA
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CUBOS EDUCATIVOS

Confeccionados em plástico PVC e espuma, impressos em policromia, contém 10 peças de aproximadamente 100x100 
mm. Acondicionados em embalagem plástica.

100
Cód. 2+

anos
10
peças

CONJUNTO DE ARAMADOS

Brinquedos confeccionados com base em madeira e arame galvanizado de 4 mm, recobertos com tubo PVC flexível. 
Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. Material acondicionado em caixa de papelão.

101
Cód. 4+

anos
6

JOGOS

Aramado Entrelaçado,
medindo aproximadamente:
405x280x130mm.101E

Cód.

Aramado Montanha-russa, 
medindo aproximadamente:
275x330x220mm.101C

Cód.Aramado Triangular,
medindo aproximadamente:
405x235x130mm.101A

Cód.

Aramado Acrobático,
medindo aproximadamente:
305x300x130mm.101F

Cód.Aramado Espiral,
medindo aproximadamente:
405x190x130mm.101D

Cód.

Aramado Ondular,
medindo aproximadamente:
405x190x130mm.101B

Cód.



11

ESQUEMA CORPORAL

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 10 placas de encaixe com peças recortadas, sendo: 06 placas 
de 200x200x5,6 mm e 04 placas de 300x200x5,6 mm, 01 boneco articulado de 550 mm (medidas aproximadas) e 01 CD 
composto por 11 músicas sobre as partes do corpo humano. Material acondicionado em caixa de papelão.

102
Cód. 3+

anos
11

peças

ALINHAVOS DE INICIAÇÃO

Brinquedo confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 10 placas perfuradas medindo aproximadamente 
200x200x2,8 mm e 10 cadarços coloridos. Material acondicionado em caixa de papelão.

103
Cód. 4+

anos
10
placas
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CENTOPÉIA TRICOLOR

Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, reves-
tida com mola espiral, medindo aproximadamente 4000x500 
mm. Material acondicionado em sacola de tecido de poliéster
com zíper e alça.

104
Cód.

2+
anos

1
peça

CENTOPÉIA
TRANSLÚCIDA

Confeccionada em tecido de poliéster 
colorido e lavável, revestida com mola 
espiral, medindo aproximadamente 
3000x600 mm. Material acondicionado 
em sacola de tecido de poliéster com zí-
per e alça.

105
Cód.

2+
anos

1
peça



13

BOLA DE BOBATH

Confeccionada em plástico inflável de 
alta resistência, medindo aproximada-
mente 700 mm de diâmetro. Acondicio-
nada em embalagem de papelão. Acom-
panha bomba de inflar.

106
Cód.

4+
anos

1
peça

ROLO DE BOBATH

Confeccionado em plástico inflável de 
alta resistência, medindo aproximada-
mente 750x380 mm. Acondicionado em 
embalagem de papelão. Acompanha 
bomba de inflar.

107
Cód.

4+
anos

1
peça
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LINHA DE ATIVIDADE
CORPORAL

Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contém 52 peças com as medidas aproximadas descritas a seguir: 

• 08 formas geométricas em EVA, sendo 02 triângulos (290x250 mm); 02 retângulos (350x220 mm); 02 círculos (285
mm de diâmetro); 02 quadrados (320x320 mm).

• 04 formas geométricas em madeira, sendo 01 triângulo (575x500 mm); 01 quadrado  (460x460 mm); 01 octaedro
(480x480 mm); 01 retângulo (460x365 mm). Acompanham suportes.

• 12 mãos em EVA (160x130 mm cada).
• 12 pés em EVA (195x80 mm cada).
• 02 kricts (340x200 mm cada) e suportes.
• 02 pés de pau em madeira e corda (670x140x90 mm).
• 02 martelos em madeira (500x80 mm).
• 02 bolas de plástico.
• 02 bolas de borracha.
• 02 pula-cordas com cabo de madeira (2200 mm de comprimento).
• 01 gangorra em madeira (350x100x190 mm).
• 01 cilindro em madeira (170x70 mm).
• 01 prancha de equilíbrio em madeira (600x140 mm).
• 01 palhaço em MDF (520x350 mm) e 02 suportes.

108
Cód. 4+

anos
52
peças

Material acondicionado em caixa de papelão.
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LINHA DE MOVIMENTAÇÃO 
ATIVA

Conjunto confeccionado em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças com as medidas aproximadas descritas a 
seguir:

• 10 bases para arco em formato T (220x225 mm).
• 04 bases para bastão em formato X (220x220 mm).
• 08 bastões em madeira, revestidos com plástico (1080 mm).
• 05 arcos plásticos coloridos (800 mm de diâmetro).
• 03 semiarcos plásticos coloridos (800 mm de diâmetro).
• 04 bases para semiarcos em madeira (250x65x30 mm).
• 03 pranchas de equilíbrio em madeira (1000 mm).
• 04 bases para prancha em madeira (250 mm).
• 01 base de madeira em formato X para jogo de argola (400 mm).
• 05 pinos coloridos em madeira para jogo de argolas (100 mm).
• 05 argolas coloridas de PVC (100 mm).
• 08 bases de madeira em formato T para suporte das barras (220x220 mm).
• 08 suportes em quatro alturas diferentes (20mm, 30mm, 40mm e 50mm respectivamente).

109
Cód. 4+

anos
68
peças

Material acondicionado em caixa de papelão.



16
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DOMINÓS EDUCATIVOS

Confeccionados em MDF, impressos em silk-screen policromia, compostos por 28 peças medindo aproximadamente 
3,5x7x0,3 cm cada uma. Acondicionados individualmente em maletas de polipropileno com alça.

200
Cód.

200A
Cód. ALFABETIZAÇÃO

28 peças | 5+

200C
Cód. FRASES

28 peças | 5+

200E
Cód. METADES

28 peças | 3+

200B
Cód. DIVISÃO SILÁBICA

28 peças | 5+

200D
Cód. FIGURA E SOMBRA

28 peças | 4+

200F
Cód. ABSTRAÇÃO DAS PARTES

28 peças | 3+
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17

DOMINÓS EDUCATIVOS

Confeccionados em MDF, impressos em silk-screen policromia, compostos por 28 peças medindo aproximadamente 
3,5x7x0,3 cm cada uma. Acondicionados individualmente em maletas de polipropileno com alça.

200
Cód.

200H
Cód. ADIÇÃO

28 peças | 6+

200J
Cód. MULTIPLICAÇÃO

28 peças | 8+

200L
Cód. QUANTIDADE

28 peças | 4+

200I
Cód. SUBTRAÇÃO

28 peças | 6+

200K
Cód. DIVISÃO

28 peças | 8+

200M
Cód. FIGURAS GEOMÉTRICAS

28 peças | 4+
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18

MEMÓRIAS EDUCATIVAS

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 50x50x2,8 mm. Acondiciona-
das em estojo de polipropileno com tampa.

201
Cód.

201A
Cód. MEUS BRINQUEDOS

40 peças | 4+

201D
Cód. FRUTAS, LEGUMES E

HORTALIÇAS
40 peças | 4+

201G
Cód. ALFABETIZAÇÃO

40 peças | 4+

201C
Cód. PROFISSÕES

40 peças | 4+

201F
Cód. NUMERAIS

40 peças | 4+

201B
Cód. MEIOS DE TRANSPORTE E

COMUNICAÇÃO 
40 peças | 4+

201E
Cód. ANIMAIS E FILHOTES

40 peças | 4+

201H
Cód. SÍLABAS

40 peças | 4+
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1818

QUEBRA-CABEÇA ANIMAIS

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 
280x180x2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em caixa de papelão.

300
Cód. 4+

anos
10

quebra-cabeças
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20

QUEBRA-CABEÇA
MEIOS DE TRANSPORTE

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 
280x180x2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em caixa de papelão.

301
Cód. 4+

anos
10

quebra-cabeças
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20

QUEBRA-CABEÇA
ANIMAIS E FILHOTES

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 10 quebra-cabeças com imagens de animais, medindo apro-
ximadamente 255x255x2,8 mm cada um, com diferentes recortes; 10 fantoches de dedo e 01 CD composto de 10 músicas 
relacionadas com os animais. Acondicionado em caixa de papelão.

302
Cód. 3+

anos
10

quebra-cabeças
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QUEBRA-CABEÇA
EVOLUTIVO

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 06 quebra-cabeças apresentados em quatro degraus de evo-
lução. Cada um acomodado em uma moldura plástica de poliestireno, medindo aproximadamente 245x225x18 mm, com 
diferentes recortes. Acondicionado em caixa de papelão.

303
Cód. 4+

anos
6

quebra-cabeças

borboleta flor

sapovaca milho

galinha
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22

QUEBRA-CABEÇA DE
ATIVIDADES ESPORTIVAS

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 
280x180x2,8 mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em caixa de papelão.

304
Cód. 4+

anos
10

quebra-cabeças

CONHECENDO AS
PROFISSÕES

Jogo confeccionado em MDF e impresso 
em policromia, contém 8 quebra-cabeças 
divididos em três partes, medindo apro-
ximadamente 120x60x2,8 mm. As peças 
são coloridas e impressas frente e verso, 
com ilustrações de profissões, seus ins-
trumentos de trabalho e sua nomencla-
tura, de forma a possibilitar a junção das 
peças (cabeça / tronco / pernas) corres-
pondentes a cada profissional. Material 
acondicionado em caixa de madeira.

305
Cód.

5+
anos

24
peças
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QUEBRA-CABEÇA
PROGRESSIVO

Confeccionado em papelão empasta-
do duplex, contém 03 quebra-cabeças, 
cada um medindo aproximadamente 
200x200x1,4 mm, divididos em 4, 6 e 9 
peças impressas em policromia. Material 
acondicionado em caixa de papelão.

306
Cód.

4+
anos

3
quebra-cabeças

QUEBRA-CABEÇA
MAMÃE E FILHOTES

Confeccionado em papelão empastado 
duplex, contém 03 quebra-cabeças im-
pressos em policromia, cada um medin-
do aproximadamente 200x200x1,4 mm, 
com os seguintes temas: coelho, cachorro 
e pássaro. Material acondicionado em 
caixa de papelão.

307
Cód.

3+
anos

3
quebra-cabeças
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BANDINHA RÍTMICA

Conjunto acondicionado em caixa de papelão, contém 20 instrumentos musicais: 

400
Cód. 2+

anos
20
peças

02

07

01
03

06

08
09

10

04 05

11

12
13

18

14

19

15

16

20

17

01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo aproximadamente 280x240 mm de diâmetro. Acompanham duas baquetas de 200 
mm de altura, em madeira torneada, lixada e sem farpas, e talabarte de nylon (aproximadamente 0,2 mm x 1200 mm). 
02- Um surdo-mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo aproximadamente 160x240 mm de diâmetro. Acompanham duas baquetas de 
200 mm de altura, em madeira torneada, lixada e sem farpas, e talabarte de nylon (aproximadamente 0,2 mm x 1200 mm). 
03- Um ganzá mirim simples confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo aproximadamente 250 mm de comprimento 
e 45 mm de diâmetro.
04- Um agogô duplo infantil confeccionado em metal, medindo aproximadamente 300 mm de comprimento na parte maior, acabamento cromado, acompanhado 
de baqueta de madeira de aproximadamente 220 mm de comprimento. 
05- Um blak blak confeccionado em metal cromado, medindo aproximadamente 150 mm de comprimento. 
06- Um pandeiro confeccionado em PVC colorido, com aproximadamente 200 mm de diâmetro, com platinelas em metal cromado, pele fixa em poliéster sintético 
e acabamento sem saliências. 
07- Um sininho infantil confeccionado em alumínio cromado, medindo aproximadamente 150 mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 
08- Um pandeiro pastoril confeccionado em PVC colorido, medindo aproximadamente 200 mm de diâmetro, com platinelas em metal cromado.
09- Um afoxé confeccionado em madeira, com contas coloridas, medindo aproximadamente 170 mm. 
10- Uma maraca confeccionada em madeira, com corpo em material plástico, medindo aproximadamente 170 mm. 
11- Um chocalho infantil com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo aproximadamente 220 mm. 
12- Um triângulo infantil confeccionado em metal cromado, com aproximadamente 150 mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 
13- Prato (par) confeccionado em metal cromado, medindo aproximadamente 200 mm de diâmetro. 
14- Uma platinela com cabo de madeira natural torneada, lixada e sem farpas, com 02 pares de platinelas em metal cromado, fixados com rebite, medindo apro-
ximadamente 230 mm. 
15- Um conguê de coco (par) confeccionado em plástico ABS, com aproximadamente 100 mm de diâmetro. 
16- Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo aproximadamente 150 mm, e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 
17- Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS, medindo aproximadamente 80x60 mm, e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 180 mm, com 
fixação. 
18- Uma clave de rumba (par) confeccionada em madeira roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo aproximadamente 190x20 mm. 
19- Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com aproximadamente 300 mm de comprimento. 
20- Um reco-reco infantil confeccionado em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo aproximadamente 200 mm, com baqueta no mesmo material e
acabamento.
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ANIMAIS COM FILHOTES

Confeccionados em plush antialérgico, com enchimento em fibra siliconada, o jogo contém 4 animais: galinha, tartaruga 
fêmea, porca e vaca, medindo aproximadamente 250 mm cada. Com abertura de zíper na frente, cada animal carrega 
em seu interior os respectivos filhotes. Material acondicionado em embalagem plástica.

401
Cód. 6+

meses
4

animais

PORCA

TARTARUGA 
FÊMEA

VACA

GALINHA
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FAMÍLIA BRANCA

O jogo contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) confeccionados em tecido estampado, espuma e plumi-
nha, com boca articulada, medindo aproximadamente 380 mm de altura cada um. Material acondicionado em emba-
lagem plástica.

402
Cód. 2+

anos
6

fantoches

FAMÍLIA NEGRA

O jogo contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) confeccionados em tecido estampado, espuma e plumi-
nha, com boca articulada, medindo aproximadamente 380 mm de altura cada um. Material acondicionado em emba-
lagem plástica.

403
Cód. 2+

anos
6

fantoches

Avô

Avô

Pai

Pai

Filho

Filho

Avó

Avó

Mãe

Mãe

Filha

Filha
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FANTOCHES DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS

O jogo contém 10 fantoches (cavalo, ca-
chorro, coelho, pato, vaca, galo, ovelha, 
porco, gato e papagaio) confeccionados 
em feltro, com boca articulada, medin-
do aproximadamente 280 mm de altu-
ra cada um. Material acondicionado em 
embalagem plástica.

405
Cód.

2+
anos

10
fantoches

TEATRO DE FANTOCHES
MADEIRA

Confeccionado em madeira e MDF, com 
610x890x40 mm (fechado), possui abas 
laterais para suporte de 245x655x20 
mm cada uma (medidas aproximadas), 
e cortinas de algodão coloridas. Material 
acondicionado em caixa de papelão.

406
Cód.

3+
anos

1
peça

FANTOCHES DE ANIMAIS
SELVAGENS

O jogo contém 10 fantoches (jacaré, ma-
caco, elefante, leão, tartaruga, girafa, 
arara, sapo, lobo e tucano) confeccio-
nados em feltro, com boca articulada, 
medindo aproximadamente 280 mm de 
altura cada um. Material acondicionado 
em embalagem plástica.

404
Cód.

2+
anos

10
fantoches

Jacaré TartarugaMacaco

Girafa

Elefante

Arara Lobo

Leão

Sapo Tucano

Vaca

Galo Ovelha GatoPorco Papagaio

Cavalo Cachorro Coelho Pato
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TAPETE COM ENCAIXE
DE NÚMEROS

Confeccionado em EVA, contém 10 pla-
cas de encaixe com números de 0 a 9, 
cada placa medindo aproximadamente 
300x300x08 mm, com 02 marcadores em 
EVA para jogo de amarelinha. Material 
acondicionado em sacola de PVC trans-
parente, com zíper e alça.

500
Cód.

3+
anos

10
placas

LOTO
ARITMÉTICO

Jogo confeccionado em EVA, 
impresso em silk-screen, con-
tém 05 placas com operações 
de soma e subtração, e 45 
peças com numerais de 1 a 
9, medindo aproximadamen-
te 154x154x6 mm cada uma. 
Acondicionado em caixa de 
papelão.

501
Cód.

5+
anos

45
peças
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QUEBRA-CABEÇA DE
1 AO 10

Confeccionado em MDF e impresso em 
policromia. Contém 20 peças encaixadas 
em duas partes, que formam 10 quebra-
-cabeças, cada um medindo aproximada-
mente 100x130x2,8mm. Acondicionado
em caixa de papelão.

502
Cód.

+4
anos

20
peças

NUMERAL E QUANTIDADE
COM PINOS

Jogo confeccionado em madeira, contém 18 
peças de aproximadamente 60x60x20 mm 
e 45 pinos coloridos. Acondicionado em cai-
xa de madeira.

503
Cód.

4+
anos

18
peças
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MOSAICO GEOMÉTRICO

Jogo confeccionado em plástico polipro-
pileno atóxico de alto brilho, de cores 
vivas, contendo 100 peças nos formatos 
de losango, quadrado, triângulo e hexá-
gono, com base de aproximadamente 22 
mm. Acondicionado em caixa de papelão.

505
Cód.

5+
anos

100
peças

KIT DE DESENHO 
GEOMÉTRICO

Confeccionado em plástico, contendo 
compasso de 600mm, uma régua de 
100mm, um transferidor de 180°, um es-
quadro de 30°, 60° e 90°, e um esquadro 
de 45° e 90°. Acondicionado em caixa de 
papelão.

504
Cód.

9+
anos

5
peças
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APRENDENDO AS
HORAS

Jogo confeccionado em MDF e impresso 
em policromia, contém 24 peças encai-
xadas em duas partes que formam 12 
quebra-cabeças, cada um medindo apro-
ximadamente 140x70x2,8 mm. Acondi-
cionado em caixa de papelão.

506
Cód.

6+
anos

24
peças

RELÓGIO DIDÁTICO

Confeccionado em MDF, impresso em 
policromia, com suporte em madeira, 
medindo aproximadamente 240x240x6 
mm. Desenvolve a noção de segundos,
minutos e horas, com possibilidade de
manipulação. Acondicionado em caixa
de papelão.

507
Cód.

6+
anos

3
peças
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RÉGUA DE FRAÇÕES

Jogo confeccionado em MDF, contém 55 
peças em 10 cores diferentes, medindo a 
menor 25 mm e a maior 225 mm aproxi-
madamente. Acondicionado em caixa de 
madeira.

508
Cód.

6+
anos

55
peças

DISCO DE FRAÇÕES

Jogo confeccionado em MDF e impresso 
em policromia, contém 12 círculos divi-
didos de 1 inteiro a 20 avos, totalizan-
do 96 peças com 140 mm de diâmetro e 
2,8 mm de espessura aproximadamente. 
Acompanham 3 placas de EVA medindo 
aproximadamente 155x155x4 mm. Acon-
dicionado em caixa de papelão. 

509
Cód.

7+
anos

96
peças
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POTE COM NÚMEROS

Jogo confeccionado em polietileno rígi-
do pigmentado (colorido), contém 180 
peças, cada uma medindo aproximada-
mente 30 mm. Acondicionado em pote 
plástico rígido transparente, com tampa 
colorida.

510
Cód.

4+
anos

180
peças

BATALHA DAS
OPERAÇÕES

Confeccionado em MDF, contém 4 placas 
com impressão em policromia, sendo 2 
placas para registro de pontos, uma pla-
ca com tabela de referência para cálculos 
de multiplicação e uma placa com tabe-
la de referência para cálculos de divisão, 
cada uma medindo aproximadamente 
210x150x2,8 mm; dois dados e uma role-
ta confeccionados em plástico. Material 
acondicionado em caixa de papelão.

511
Cód.

6+
anos

7
peças
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ÁBACO ABERTO

Confeccionado em madeira, com base me-
dindo aproximadamente 325x60x20 mm. 
Possui 5 hastes de aproximadamente 270 
mm de altura X 10 mm de diâmetro cada, 
50 argolas coloridas em plástico poliesti-
reno atóxico de alto brilho, de aproxima-
damente 10 mm de altura X 35 mm de 
diâmetro, com orifício ao centro de apro-
ximadamente 11 mm de diâmetro. As has-
tes representam dezena, unidade, décimo, 
centésimo e milésimo. Acondicionado em 
embalagem plástica.

512
Cód.

8+
anos

51
peças

ÁBACO FECHADO

Confeccionado em madeira, medindo apro-
ximadamente 250x330x15 mm, consiste 
de um quadro em madeira com 40 contas 
coloridas em plástico polipropileno atóxico 
de alto brilho, que representam unidade, 
dezena, centena e milhar. Acondicionado 
em embalagem plástica.

513
Cód.

8+
anos

1
peça

ÁBACO DE
SERIAÇÃO

Confeccionado em madeira, a base medindo aproximadamente 350x70x17 
mm, possui 9 hastes de aproximadamente 220 mm de altura X 10mm de di-
âmetro; 45 argolas coloridas em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, 
com aproximadamente 10mm de altura X 35 mm de diâmetro. As argolas 
possuem um orifício ao centro de aproximadamente 11 mm de diâmetro, e 
representam  quantidades de 1 a 9. Acondicionado em embalagem plástica.

514
Cód.

4+
anos

46
peças
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MATERIAL DOURADO

Confeccionado em plástico polipropileno, 
contém 611 peças que consistem em: 01 
cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 
prismas (dezenas) e 500 cubos (unida-
des). Acondicionado em caixa de papelão.

516
Cód.

6+
anos

611
peças

TANGRAM

Confeccionado em plástico polipropileno 
atóxico, com 70 peças coloridas forman-
do 10 quadrados de aproximadamente 
150x150x2,8 mm. Acondicionado em cai-
xa de papelão.

515
Cód.

6+
anos

70
peças
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SÓLIDOS GEOMÉTRICOS
DE ACRÍLICO

Jogo de 20 peças confeccionadas em acrílico, medindo aproximadamente 145x100 mm. Contém os poliedros convexos 
regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números 
de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitindo estudar e analisar o volume. A visu-
alização tridimensional dos sólidos torna mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem no estudo da geometria 
espacial. Acondicionado em caixa de papelão.

518
Cód. 6+

anos
20
peças

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

Jogo de 8 sólidos geométricos de tamanhos variados, confeccionados em plástico de alto impacto, medindo aproxima-
damente 80x40 mm.

517
Cód. 6+

anos
8

peças

01. Prisma reto de base hexagonal
02. Prisma reto de base quadrada
03. Pirâmide reta de base quadrada
04. Pirâmide reta de base hexagonal
05. Pirâmide oblíqua de base quadrada
06. Prisma oblíquo de base quadrada
07. Cilindro oblíquo
08. Prisma reto de base triangular

09. Icosaedro regular
10. Tronco de cone
11. Dodecaedro regular
12. Esfera
13. Tronco de pirâmide reto de bases pa-
ralelas e quadradas
14. Prisma reto de base trapezoidal isós-
celes

15. Cubo
16. Cilindro reto
17. Cone reto
18. Tetraedro regular
19. Pirâmide reta de base triangular re-
gular
20. Octaedro regular

01

01

08

14 15 16 17 18 19 20

09 10 11 12 13

02 03 04 05 06 07

05

06 07

08

0302 04

01. Prisma hexagonal
02. Cilindro reto
03. Prisma de base quadrada
04. Prisma de base triangular
05. Cone reto
06. Esfera
07. Cubo
08. Pirâmide quadrangular
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XADREZ E DAMA

Jogo confeccionado em MDF e madeira, 
impresso em silk-screen, com peças em 
plástico polipropileno e EVA, medindo 
aproximadamente 260x260x22 mm. A 
peça do rei mede aproximadamente 50 
mm. Acondicionado em estojo de madeira.

520
Cód.

7+
anoS

57
peças

10cm

5cm

JOGO 5x1

Jogo confeccionado em MDF 
e madeira, impresso em silk-
-screen, com peças em plás-
tico polipropileno e EVA,
medindo aproximadamente
260x260x22 mm. A peça do
rei mede aproximadamente 50
mm. Acondicionado em estojo
de madeira.

521
Cód.

6+
anos

5
jogos

XADREZ OFICIAL

Jogo confeccionado em plástico rígido, 
contém 32 peças, 01 tabuleiro em napa, 
impresso em silk-screen, com 04 pontei-
ras em alumínio, medindo aproximada-
mente 450x450 mm. A peça do rei mede 
aproximadamente 100 mm. Acondiciona-
do em sacola de tecido.

519
Cód.

7+
anoS

33
peças
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VAMOS ÀS COMPRAS

Jogo confeccionado em MDF, contendo as 
peças e medidas aproximadas descritas a 
seguir:
• 1 tabuleiro (385x285x2,8 mm);
• 1 tabuleiro (155x285x2,8 mm);
• 6 tabuleiros (100x160x2,8 mm);
• 12 cartas de papelão empastado duplex
(75x50x2,5 mm);
• 72 fichas em cartão duplex (40x40x2,5
mm), impressas em policromia;
• 150 cédulas fictícias de dinheiro;
• 100 moedas fictícias.
Acondicionado em caixa de papelão.

522
Cód.

+7
anos

342
peças
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ALFABETO MÓVEL EM
EVA

Confeccionado em EVA, contém 72 peças 
em letra de fôrma maiúscula, medindo 
aproximadamente 50x50x6 mm cada. 
Acondicionado em caixa de papelão.

600
Cód.

4+
anos

72
peças

ALFABETO MÓVEL EM
MADEIRA

Contém 60 peças em letra de fôrma 
maiúscula, medindo aproximadamente 
50x50x3 mm cada. Acondicionado em 
caixa de papelão.

601
Cód.

4+
anos

60
peças



41

TAPETE COM ENCAIXE
DE LETRAS

Confeccionado em EVA, contém 26 placas em letra de fôrma (maiúsculas e minúsculas) medindo aproximadamente 
300x300x08 mm cada. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça.

602
Cód. 4+

anos
26
placas

ALFABETO SILÁBICO

Confeccionado em EVA e impresso em 
silk-screen, contém 354 peças de aproxi-
madamente 40x40x6 mm. Acondiciona-
do em caixa de papelão.

603
Cód.

5+
anos

354
peças
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POTE COM LETRAS

Confeccionado em polietileno rígido pig-
mentado (colorido), contém 171 peças 
que medem aproximadamente 30 mm. 
Acondicionado em pote plástico rígido 
transparente, com tampa colorida.

605
Cód.

4+
anos

171
peças

CONJUNTO
ALFANUMÉRICO

Confeccionado em plástico polietileno 
atóxico de alto brilho, de cores vivas, 
contém 1000 peças, sendo 26 conjuntos 
de números de 0 a 9; 26 conjuntos do al-
fabeto de A a Z; 13 conjuntos de vogais, 
cada peça medindo aproximadamente 
30 mm. Acondicionado em sacola de PVC 
transparente, com zíper e alça.

604
Cód.

4+
anos

1000
peças
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ALFABETO DIVERTIDO

Confeccionado em MDF e impresso em 
policromia, contém 49 peças encaixa-
das em duas partes, que formam 26 
quebra-cabeças de aproximadamente 
130x110x2,8 mm. Acondicionado em cai-
xa de papelão.

606
Cód.

4+
anos

49
peças

ALFABETO ILUSTRADO

Confeccionado em MDF e impresso em 
policromia, contém 78 peças encaixadas 
em três partes, que formam 26 placas 
de aproximadamente 70x132x2,8 mm. 
Acondicionado em caixa de papelão.

607
Cód.

4+
anos

78
peças
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LOTO LEITURA

Confeccionado em MDF, contém 105 
peças de 25x25x2,8 mm e 5 placas de 
155x155x2,8 mm cada, aproximadamen-
te, impressas em policromia. Acondicio-
nado em caixa de papelão.

608
Cód.

5+
anos

110
peças

BINGO DO ALFABETO

Confeccionado em MDF, contém 30 tabu-
leiros impressos em policromia, medindo 
aproximadamente 120x120x2,8 mm; 500 
marcadores coloridos em EVA; 26 letras 
de fôrma maiúsculas (aproximadamente 
50x50x6 mm) e 01 sacola confeccionada 
em tecido. Acondicionado em caixa de 
papelão.

609
Cód.

5+
anos

556
peças
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QUEBRA-CABEÇA
DIVISÃO SILÁBICA

Confeccionado em MDF e impresso em 
policromia, contém 72 peças encaixáveis 
que formam 18 quebra-cabeças, cada um 
medindo aproximadamente 130x125x2,8 
mm. Acondicionado em caixa de papelão.

611
Cód.

5+
anos

72
peças

DESAFIO DAS SÍLABAS

Jogo confeccionado em papelão em-
pastado duplex, contém 60 cartas de 
50x75 mm cada, e 4 tabelas em MDF de 
160x160x2,8 mm (medidas aproxima-
das), impressas em policromia. Acondi-
cionado em caixa de papelão.

610
Cód.

6+
anos

64
peças
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SE LIGA NA RIMA

Jogo confeccionado em MDF, contém 04 
cartelas de 180x180x2,8 mm e 100 fi-
chas em papelão empastado duplex de 
25x25x2,5 mm (medidas aproximadas), 
impressas em policromia. Acondicionado 
em caixa de papelão.

613
Cód.

6+
anos

104
peças

JOGO QUE
HISTÓRIA É ESSA

Confeccionado em MDF, 
contém 01 tabuleiro de 
450x315x2,8 mm e 32 cubos 
de papel-cartão plastificado 
de 40x40x40 mm (medidas 
aproximadas). Acondicionado 
em caixa de papelão.

612
Cód.

6+
anos

33
peças
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JOGO CORRIDA DOS
PORQUÊS

Confeccionado em MDF, contém 01 tabuleiro de 
450x315x2,8 mm; 49 cartas em papelão empastado 
duplex de 75x50x2,5 mm (medidas aproximadas), 
impressos em policromia; 04 peões; 01 dado. Acon-
dicionado em caixa de papelão.

614
Cód.

7+
anos

55
peças

LINGUAGEM E MOVIMENTO

Confeccionado em MDF e impresso em poli-
cromia, contém 72 peças encaixáveis que for-
mam 18 quebra-cabeças, cada um medindo 
aproximadamente 130x125x2,8 mm. Acondi-
cionado em caixa de papelão.

615
Cód.

6+
anos

47
peças

galinha
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JOGO PALAVRAS
CRUZADAS

Confeccionado em MDF, contém um 
tabuleiro impresso em policromia de 
305x305x2,8 mm, com 180 letras e 12 
fichas em papelão empastado duplex 
de 22x22 mm (medidas aproximadas). 
Acondicionado em embalagem de pape-
lão.

616
Cód.

6+
anos

193
peças

SOLETRANDO

Jogo confeccionado em MDF e impresso 
em policromia, contém 48 peças encai-
xáveis que formam 12 quebra-cabeças, 
cada um medindo aproximadamente 
145x130x2,8 mm. Acondicionado em cai-
xa de papelão.

617
Cód.

6+
anos

48
peças
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EXÉRCITO DA COLETA
SELETIVA

Jogo confeccionado em MDF, contém 02 
tabuleiros de 305x195x2,8 mm; 60 fi-
chas ilustradas em cartão duplex, de 
40x40x2,5 mm (medidas aproximadas), 
impressas em policromia; 04 peões e 01 
dado. Acondicionado em caixa de pape-
lão.

701
Cód.

7+
anos

67
peças

CORRIDA SUSTENTÁVEL

Jogo confeccionado em papelão em-
pastado duplex, contém 60 cartas de 
50x75 mm cada, e 4 tabelas em MDF de 
160x160x2,8 mm (medidas aproxima-
das), impressas em policromia. Acondi-
cionado em caixa de papelão.

700
Cód.

6+
anos

36
peças
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TRÂNSITO CONSCIENTE

Jogo confeccionado em MDF, contém 01 
tabuleiro de 450x315x2,8 mm; 15 cartas 
confeccionadas em papelão empasta-
do duplex, de 75x50x2,5 mm (medidas 
aproximadas), impressas em policromia; 
04 peões e 01 dado. Acondicionado em 
caixa de papelão.

702
Cód.

6+
anos

21
peças

EDUCAÇÃO PARA O
TRÂNSITO

Jogo confeccionado em MDF, contém 15 placas de trânsito impressas 
em silk-screen de 200x200 mm cada; 16 suportes de 500 mm de al-
tura (medidas aproximadas); 01 semáforo elétrico com leds de alta 
luminosidade; controle remoto por fios medindo 04 metros; bateria 
de 09 volts e chave seletora com três funções. Acondicionado em cai-
xa de papelão.

703
Cód.

6+
anos

16
peças
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GLOBO TERRESTRE 
POLÍTICO   

Confeccionado em plástico ABS de alta 
resistência, medindo aproximadamen-
te 300 mm de diâmetro, em escala de 
1:42.000.000, com arco de sustentação 
em acrílico transparente (régua de me-
ridiano) e base em plástico resistente. 
Apresenta os pontos cardeais e as indi-
cações de norte e sul; as divisões geopo-
líticas, como continentes, países e suas 
capitais, e fusos horários; pontos carde-
ais; meridianos; trópicos; indicações de 
correntes marítimas frias e quentes e a 
profundidade dos oceanos. Acondiciona-
do em caixa de papelão.

704
Cód.

8+
anos

1
peça

PLANETÁRIO Confeccionado em madeira e plástico PVC, medindo aproximadamen-
te 540x540x240 mm, disponível em 110 e 220 volts. Possui painel 
circular com aproximadamente 530 mm de diâmetro, impresso em po-
licromia, com sistema de movimentação sincronizada dos componen-
tes, e conta com uma lâmpada interna representando o Sol, provida 
de cabo com interruptor. Acondicionado em caixa de papelão.

705
Cód.

8+
anos

1
peça
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MODELO ANATÔMICO DE
TORSO BISSEXUADO (450mm)

Confeccionado em material plástico de alta resistência e pigmentado na cor natural da pele, medindo aproximadamente 
450 mm, contém 24 partes desmontáveis. Acondicionado em caixa de papelão.

706
Cód. 8+

anos
24
peças

MODELO ANATÔMICO DE
TORSO BISSEXUADO (850mm)

Confeccionado em material plástico de alta resistência, pigmentado na cor natural da pele, medindo aproximadamente 
850 mm, contém 24 partes desmontáveis do corpo humano. Apresenta corte na região posterior que permite visualizar 
a coluna vertebral, sendo uma vértebra destacável, com presença da medula e nervos espinhais. Acondicionado em 
caixa de papelão.

707
Cód. 8+

anos
24
peças

- Cabeça;
- Metade do cérebro;
- Globo ocular;
- Caixa torácica;
- Pulmão, ambos os lados;
- Coração, dividido em 2 partes;
- Fígado;
- Estômago;
- Pâncreas, dividido em 2 partes;
- Intestino grosso, dividido em 2 partes;
- Intestino delgado;
- Metade do rim direito;
- Órgãos genitais masculinos, lado di-
reito, divididos em 2 partes;
- Órgãos genitais femininos, divididos
em 2 partes;
- Embrião;
- Coluna vertebral;
- Vértebra destacável;
- Corpo;
- Base.

- Cabeça dividida em duas partes;
- Metade do cérebro;
- Globo ocular;
- Caixa torácica;
- Pulmão, ambos os lados;
- Coração, dividido em 2 partes;
- Fígado;
- Estômago;
- Pâncreas, dividido em 2 partes;
- Intestino grosso, dividido em 2 partes;
- Intestino delgado;
- Metade do rim direito;
- Órgãos genitais masculinos, lado di-
reito, divididos em 2 partes;
- Órgãos genitais femininos, divididos
em 2 partes;
- Embrião;
- Coluna vertebral;
- Vértebra destacável;
- Corpo.
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EXPEDIÇÃO PELO
CORPO HUMANO

Confeccionado em MDF, contém 01 tabuleiro de 450x315x2,8 mm; 50 cartas confeccionadas em papelão empastado 
duplex de 75x50x2,5 mm (medidas aproximadas), impressas em policromia; 01 roleta confeccionada em plástico e 01 
dado. Acondicionado em caixa de papelão.

709
Cód. 8+

anos
53
peças

MODELO ANATÔMICO DA
ARCADA DENTÁRIA

Confeccionado em PVC, medindo apro-
ximadamente 120x160x130 mm, contém 
língua em látex móvel, escova de den-
tes de aproximadamente 220 mm, com 
cerdas macias de náilon, e arcada com 
sistema para abrir e fechar, simulando a 
mastigação. Apresenta a nomenclatura 
dos principais dentes humanos e possi-
bilita o desenvolvimento de hábitos de 
higiene e escovação. Acondicionado em 
caixa de papelão.

708
Cód.

4+
anos

2
peças
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MOBILIÁRIO INFANTIL

CAMA INFANTIL

Confeccionada em estrutura de polipropileno e perfis de alumínio, com tecido em trama dupla, vazado, em poliéster 
revestido em PVC, com antifungo, anti-UV e pés antiderrapantes. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade 
do uso de ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação. Fácil higienização. É possível pendurar ou empilhar. 
Acabamento arredondado. 

- Confortável;
- Segura;
- Empilhável;
- Lavável;
- Desmontável;
- Leve;
- Fácil montagem;
- Pés antiderrapantes.

800
Cód. 6+

meses
Largura: 61cm
Altura: 13,5cm

Comprimento: 126cm
Capacidade: 50kg

Entre em contato 
e conheça as cores 

disponíveis.
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RECREATIVOS
(PLAYGROUNDS)

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 131cm
Altura: 143cm
Comprimento: 161cm

CASINHA DE
BONECA

Confeccionada em polietileno rotomol-
dado, atóxico, com aditivações anti-UV, 
antiestático e pigmentação a quente, 
assegurando a qualidade da coloração. 
Contém porta vai e vem, janela de cor-
rer, janela colonial, tábua de passar com 
ferro e soleira. Paredes reforçadas para 
maior estabilidade, com textura em am-
bas as faces: no interior imita a mobília 
de sala e no lado externo lembra uma 
construção real. Produto com acabamen-
to arredondado.

900
Cód.

2+
anos
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RECREATIVOS
(PLAYGROUNDS)

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 89cm
Altura: 96cm
Comprimento: 225cm

TÚNEL LÚDICO
TRENZINHO

Confeccionado em polietileno rotomol-
dado, atóxico, com aditivações anti-UV, 
antiestático e pigmentação a quente, 
assegurando a qualidade da coloração. 
Composto por 4 módulos autoencaixá-
veis e expansíveis, multicolorido, com 
aberturas laterais e duas estruturas cur-
vas para entrada e saída das crianças. 
Produto com acabamento arredondado.

901
Cód.

2+
anos

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 63cm
Diametro: 150cm

GIRA-GIRA 4 LUGARES

Confeccionado em polietileno rotomol-
dado colorido, atóxico, com aditivações 
anti-UV, antiestático e pigmentação a 
quente, assegurando a qualidade da 
coloração. Contém: base, quatro assen-
tos anatômicos, antiderrapantes e com 
apoio para os pés, volante central fixo e 
eixo central metálico. Produto com aca-
bamento arredondado.

902
Cód.

2+
anos
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RECREATIVOS
(PLAYGROUNDS)

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 40cm
Altura: 44cm
Comprimento: 150cm

GANGORA 3 LUGARES

Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, 
com aditivações anti-UV, antiestático e pigmentação 
a quente, assegurando a qualidade da coloração. 
Disponível em diversas cores, em peça monobloco, 
com quatro pares de manoplas duplas e fixas, o que 
permite o uso simultâneo por três crianças, garan-
tindo total segurança, inclusive na posição central. 
Assento anatômico e base para apoio dos pés, ambos 
com textura antiderrapante. O formato de lagarta 
traz maior entretenimento para a criançada. Produto 
com acabamento arredondado.

905
Cód.

2+
anos

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 29cm
Altura: 52cm
Comprimento: 93cm

GANGORA 1 LUGAR

Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, 
com aditivações anti-UV, antiestático e pigmentação 
a quente, assegurando a qualidade da coloração. Dis-
ponível em diversas cores, em peça monobloco, com 
um par de manoplas duplas e fixas, o que permite o 
uso pela criança de forma segura. Assento anatômico 
e base para apoio dos pés, ambas com textura anti-
derrapante. Brinquedo em formato de cavalo para a 
diversão completa das crianças. Produto com acaba-
mento arredondado.

903
Cód.

12+
meses

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 40cm
Altura: 50cm
Comprimento: 110cm

GANGORA 2 LUGARES

Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, 
com aditivações anti-UV, antiestático e pigmentação 
a quente, assegurando a qualidade da coloração. 
Disponível em diversas cores, em peça monobloco, 
com dois pares de manoplas duplas e fixas, o que 
permite o uso simultâneo por duas crianças de for-
ma segura. Assento anatômico e base para apoio dos 
pés, ambas com textura antiderrapante. Brinquedo 
em formato de cavalo para a diversão completa das 
crianças. Produto com acabamento arredondado.

904
Cód.

2+
anos
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RECREATIVOS
(PLAYGROUNDS)

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 80cm
Altura: 91cm
Comprimento: 122cm

KIT GOL DESMONTÁVEL 
(DUAS TRAVES)

Confeccionado em polietileno rotomol-
dado, atóxico, com aditivações anti-UV, 
antiestático e pigmentação a quente, as-
segurando a qualidade da coloração. Dis-
ponível em diversas cores, desmontável, 
formado por dois travessões e duas traves 
com laterais vazadas. Acompanha duas 
bolas de futebol em vinil e duas redes. 
Produto com acabamento arredondado.

906
Cód.

2+
anos
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RECREATIVOS
(PLAYGROUNDS)

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 57cm
Altura mínima: 112cm
Altura máxima: 233cm
Comprimento: 450cm

VÔLEI

Conjunto confeccionado em polietileno 
rotomoldado, atóxico, com aditivações 
anti-UV, antiestético e pigmentação a 
quente, assegurando a qualidade da co-
loração. O kit colorido contém: duas ba-
ses que permitem enchimento com água 
ou areia e duas hastes verticais com tra-
vas para regulagem de altura. Acompa-
nha rede e duas bolas de vôlei em vinil. 
Produto com acabamento arredondado. 
As matérias-primas empregadas permi-
tem a reciclagem após o término da vida 
útil.

907
Cód.

4+
anos

altura 
mínima

112cm

altura 
máxima

233cm
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RECREATIVOS
(PLAYGROUNDS)

DIMENSÕES APROXIMADAS:
Largura: 55cm
Altura mínima: 108cm
Altura máxima: 228cm
Comprimento: 56cm

BASQUETE INFANTIL

Conjunto confeccionado em polietileno 
rotomoldado, atóxico, com aditivações 
anti-UV, antiestático e pigmentação a 
quente, assegurando a qualidade da co-
loração. O kit colorido contém: base com 
abertura que permite enchimento com 
água ou areia, haste vertical com travas 
para regulagem de altura, tabela e aro 
com rede. Acompanham duas bolas de 
basquete em vinil. Produto com acaba-
mento arredondado.

908
Cód.

4+
anos

altura 
mínima

108cm

altura 
máxima

228cm



ROBÓTICA
EDUCACIONAL

A linha de kits de robótica educacional da Brink Mobil é composta por 

produtos da fischertechnik, empresa alemã que está no mercado há 

mais de 40 anos e é especialista na fabricação de kits de montar com o 

objetivo de fomentar a educação e o interesse em ciência e tecnologia 

entre crianças e jovens. 

O bloco de construção básico 
da fischertechnik permite a co-
nexão dos seus seis lados por 
meio de pinos e entalhes. Esse 
sistema facilita e dá mais esta-
bilidade às montagens.

Uma maneira criativa e divertida 
para explorar a tecnologia

Com os kits de robótica educacional, pode-se 
construir estruturas, protótipos e robôs, explo-
rando de forma lúdica e interessante os proces-
sos de motorização e mecanização, bem como o 
uso da eletrônica, da programação e do design 
nos modelos construídos. Utilizando unidades de 
controle, explora-se as teorias relacionadas à au-
tomação industrial e à robótica.
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ROBÓTICA EDUCACIONAL

Modelos: 16
Peças: 135

JUMBO JÚNIOR

Kits de peças para a construção de diversos 
modelos que incentivam a criação de forma 
lúdica. Com peças grandes e fáceis de encai-
xar, inclui instruções de montagem impressas 
pensadas especialmente para crianças a partir 
de 5 anos, que garantem o sucesso da ativida-
de, propiciando o desenvolvimento de habili-
dades motoras. 

Inclui:
- um guia de montagem

2000
Cód.

5+
anos
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ROBÓTICA EDUCACIONAL

Modelos: 5
Peças: 145

KIT MINI ROBÔS

Kit de peças para a construção de robôs 
móveis, ideal para iniciar o trabalho com 
as crianças usando modelos autônomos. 
Utiliza atuadores e sensores, como mo-
tor, sensores de trilha IR e sensores de to-
que na construção de robôs que seguem 
linhas e evitam obstáculos. Inclui uma 
interface pré-programada que possibilita 
a seleção dos programas por meio de in-
terruptores DIP. Acompanha:

- guia de montagem;
- caderno de atividades para download;
- componente eletrônico: 1 módulo ele-
trônico, 1 sensor de trilha, 2 interrupto-
res, 2 motores contínuos.

2001
Cód.

8+
anos
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ROBÓTICA EDUCACIONAL

Modelos: 12
Peças: 380

KIT PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

Kits de peças para a construção de modelos pro-
gramáveis. O Robotics BT Beginner possibilita ex-
plorar os princípios básicos da programação com 
base no software ROBO Pro Light, que é usado 
para controlar os modelos robóticos estacionários 
e móveis. Os alunos podem utilizar sensores e atu-
adores para construir, e então controlar modelos 
como secador de mãos, carrossel, barreira de esta-
cionamento etc. Inclui:

- guia de montagem
- caderno de atividades para download
- software Robo Pro Light
- componentes eletrônicos: unidade de controle BT
Smart Controller; 2 motores contínuos; 2 LEDs; 2
fototransistores; 2 interruptores.

2002
Cód.

8+
anos
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