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Memória Plural e Singular
Ref. 1043 Acima de 3 anos

JOGOS DE
PORTUGUÊS

Através da brincadeira do jogo
da memória e seus benefícios,
a criança é estimulada a trabalhar
a associação e a concentração.

Alfabeto Ilustrado
Ref. 292

Loto Gramatical
Ref. 262
Acima de 3 anos
Trabalha a comparação da escrita
com a figura, os temas gramaticais,
ilustrações e os trabalhos em grupos.

Palavras Cruzadas - Disney
Ref. 1843.2 Acima de 7 anos

Acima de 6 anos

Excelente recurso educacional que
desenvolve as habilidades de aprender
a pensar, resolver problemas e criar
estratégias, além de possibilitar o
aumento do vocabulário e a
familiarização com o uso do dicionário.

As 23 palavras que compõem o jogo
fazem parte do vocabulário da criança e,
juntamente com o desenho promovem a
associação significativa entre imagem e palavra.

Baralho de Letras
Ref. 4280
Acima de 5 anos

Alfabeto Ilustrado
Ref. 203

Trabalha interesse pela leitura e escrita,
garantindo a compreensão da formação
de palavras, frases e textos
no processo da aprendizagem.

Trabalha a atenção do vocabulário,
ensina o som inicial,
memorização letra e figura.

Alfabeto, Silabas e Números
Ref. 200
Acima de 3 anos
Trabalha a composição de palavras,
frases, números, percepção e escrita.

Acima de 3 anos

Fixando as vogais
Ref. 2210 Acima de 3 anos

Brincando com Letras
Ref. 2802
Acima de 4 anos

Trabalha e fixa a memorização
e o conhecimento das vogais
na formação das palavras.

Quebra Cabeça das Vogais
Ref. 49
Acima de 4 anos
Fundamental no apoio ao processo
alfabetizatório, o quebra-cabeça das vogais
está recheado de recursos, a criança vai se
familiarizar com o formato das vogais tanto
“de forma” como “de mão”,maiúscula e
minúsculas, o emprego delas em algumas
palavras, e ilustrações correspondentes.
Diversão e aprendizado, porque a formação
também pode ser passada assim!

ABC maiusculas e minusc.
Ref. 5266.5 Acima de 4 anos

Meu Ditado
Ref. 234

Teito para estimular o
desenvolvimento das crianças.

Acima de 3 anos
Trabalha formação de palavras,
alfabetização, ditado mudo,
divisão silábica.

Quebra Cabeça Silábico
Ref. 223
Acima de 3 anos
Trabalha alfabetização, ensino fundamental
para percepção e imagem de letras
e palavras, associação de idéias e figuras.

Dominó e memória - alfabeto
Ref. 2802
Acima de 6 anos

Quebra Cabeça Silábico
(Frutas / Animais / Profissões)

Ref. ?
Acima de 4 anos
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Q.C. da alfabetzação
Ref. 1643 Acima de 4 anos

Este Quebra-Cabeça foi desenvolvido
para tornar a aprendizagem da leitura
e da escrita mais significativa,
de maneira lúdica e contextualizada.

Corrida das Palavras
(Muppets) Ref. 1877.6
Acima de 6 anos
Corrida das palavras é um ótimo
desafio para mente. Ganha quem
tiver o melhor vocabulário e
velocidade de raciocínio.

Jogando com os Digrafos
Ref. 3520
Acima de 6 anos
Trabalha habilidades em competição,
interação social, autoconfiança,
respeito as regras e provérbios com dígrafos.

Alfapolvo
Ref. 1651 Acima de 3 anos
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Ache as Palavras
Ref. 4270

Nosso Corpo
Ref. 3590

Blocos Lógicos
Ref. 1091

Acima de 3 anos
Trabalha a formação, nomeação,
separação e cópias das palavras.
Identificação das vogais e consoantes,
localização e ilustração.

Acima de 3 anos

Acima de 3 anos

Trabalha, identifica e
da nome as partes do corpo.

Escrevendo e lendo
Ref. 211
Acima de 5 anos
Utiliza a palavra como ponto
de partida, relacionada com imagens.

Alfapolvo
Ref. 1651

Acima de 3 anos

Acima de 3 anos

Trabalha o desenvolvendo o pensamento lógico,
discriminação visual, coordenação motora fina,
vocação profissional, dramatização e sociabilização.

Dominó Coletivos
Ref. 1427

Troca Tudo
Ref. 3660

Puzzle Color
Ref. 4155

Acima de 4 anos

Acima de 3 anos

Acima de 2 anos

Dominó Antônimos
Ref. 1033

Aprender as cores através da brincadeira,
melhorando assim o desempenho da criança,
estimulando o desenvolvimento do pensamento,
da motricidade, da afetividade e da sociabilidade.
Trabalha associação de dois atributos, cor e forma,
composição, desenvolvimento

Acima de 4 anos

JOGOS DE
PERCEPÇÃO

Conhecendo as Profissões
Ref. 3470

JOGOS DE
PSICOMOTRICIDADE

Cubo Tátil
Ref. 85
Acima de 3 anos

Trabalha a interação, memória,
combinação, interpretação,
raciocínio e concentração.

Linhas Vazadas
Ref. 210
Acima de 3 anos
Conjunto de placas vazadas
com diversas linhas, para desenvolver
a habilidade do traçado.

Percepção Visual - 20 jogos
Ref. 172

Discriminação Auditiva
10 jogos
Ref. 171

Q.C. Superposto Mamãe
Ref. 549

Acima de 3 anos

Jogo que tem como tema a origem e crescimento
dos seres vivos. As peças são superpostas e,
à medida que vão sendo retiradas, permitem
a visão do estágio anterior do ser vivo em questão.

Além do treinamento de percepção
auditiva, este material é indicado
para o treinamento articulatório
de arquifonemas (S e R)
e grupos consonantais (R e L)

Acima de 3 anos
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A criança penetra no mundo do conhecimento
através de suas percepções. Os jogos de
percepção visual trabalham com especial
atenção a constância da noção do objeto,
início de sua capacidade de reconhecê-lo
em quaisquer circunstâncias. Acompanha
um completo manual explicativo dos jogos.

Perspectivo Visual
Ref. 1080
Acima de 4 anos

Acima de 2 anos

Equilibrando
Ref. 4200

Cubos Multiatividades
Ref. 3640

Acima de 3 anos

Acima de 3 anos

Trabalha a coordenação motora fina,
percepção viso motora, atenção e concentração,
também permite a exploração de conteúdos
e conceitos de cores, formas e dificuldade progressiva.

Trabalha a interação, combinação,
coordenação motora, horas,
e explorações concretas
de atividades
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JOGOS DE
INCLUSÃO SOCIAL

Montanha educativa
Elefante

As crianças usuárias de Libras
(Língua Brasileira de Sinais)
precisam aprender outras associações.
Uma delas é a dos algarismos indu arábico
com os algarismos em Libras; para isto
confeccionamos este material que possibilita
as duas formas de leitura das horas.

Relógio com Libras
Ref. 526

Montanha educativa
Tradicional

Acima de 5 anos

Montanha educativa
Palhaço

Cubo Ativo
Ref. 268

Palhaço Equilibrista
Ref. 4350

Acima de 2 anos

Acima de 4 anos

Conjunto com dois cubos e 8 tipos
de fechamento diferentes.
Ideal para a criança que
está aprendendo a vestir-se sozinha.

Trabalha como jogo de regra simples
e também uma forma do brincar facilitando
e auxiliando a coordenação motora.
Por meio dele a criança percebe como se dão
as relações humanas, explora e desenvolve
noções sobre o mundo físico, estabelecendo
novas cadeias de significados
e amplia sua percepção do real.

Braille recortado no MDF
Ref. 1390

Braille Alfabeto Vazado no MDF
Ref. 1391

Acima de 4 anos

Acima de 4 anos

Memória Linguagem
de Sinais com Libras
Ref. 1293 Acima de 5 anos

Solidos Geométricos
Ref. 555
Acima de 3 anos
Jogo que tem como tema a origem
e crescimento dos seres vivos.
As peças são superpostas e,
à medida que vão sendo retiradas,
permitem a visão do estágio anterior
do ser vivo em questão.

Alfabeto Braille
Ref. 482

Alfabeto Braille
Ref. 3330

Acima de 2 anos

Acima de 2 anos

Material de apoio para auxiliar crianças com necessidades especiais no aprendizado do alfabeto.

Jogo da Memória
Com Libras
Ref. 551 Acima de 4 anos
Este divertido Jogo da Memória desenvolve
a aprendizagem dos nomes dos animais
em Libras (Língua Brasileira de Sinais),
estimula a concentração e atenção.

Cubos de Memória
Ref. 4210
Acima de 3 anos
Trabalha tamanho, cor, forma,
encaixe e diferença.

5

Equilibrio Circulo
Ref. 3450

Memória Tátil
Ref. 3320

Acima de 7 anos

Acima de 3 anos

Trabalha o equilíbrio na base com
o movimento da esfera no percussor.

Trabalha especialmente
a coordenação fina uni e bimanual,
inclusive para crianças
com dificuldades especiais.

Dominó Alfabetização
com Libras
Ref. 528

Família Terapeutica
Ref. 1531
Acima de 3 anos

Acima de 5 anos
As crianças usuárias de Libras (Língua Brasileira de Sinais)
precisam aprender outras associações. Uma delas é a
da letra escrita na Língua Portuguesa com a correspondência
na dactilologia (alfabeto manual). Com este jogo, podem aprender
e testar suas hipóteses.Joga-se como um dominó convencional.

Sequencia Lógica
Ref. 1548
Acima de 5 anos
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JOGOS DE ENCAIXE
Plástico

Linha de peças de encaixe fabricadas em plástico
em diversas cores. Ideal para estimular a criatividade
das crianças, bem como, desenvolver habilidades
motoras, sociabilização e noção espacial.
Recomendado para todas as idades.

Activity
house
Ref.

Abelha didática - Ref.

Hora
divertida
Ref.

Coelho didático - Ref.

Estação das bolinhas - Ref.

Maxphone
Ref.

Arca de Noé - Ref.
Jacaré júnior - Ref.
Bola
didatic
Ref.

Baby michi - Ref.

Puzzle
mania
árvore
Ref.

Barco diadático - Ref.
Mesinha encantada - Ref.

Tucado
didático
Ref.

Pula pulga - Ref.

Baby
dinho
Ref.

Caminhão de ferramentas - Ref.

7 Caminhão sorriso - Ref.

Jacaré didático - Ref.

Centopéia - Ref.

Bondinho - Ref.

Coelho - Ref.

Rivaphone didático - Ref.

Vaquinha joly - Ref.

Xilocão - Ref.

Smart table - Ref.

Zoo bby - Ref.
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Andador
feliz
Ref.

Baby cars - Ref.

Baby garage - Ref.
Matrix - Ref.

Memo contas - Ref.

Multiplicação e cia - Ref.

Caracol
Didático
Ref.

Baby liko - Ref.

Baby gym - Ref.
Numeral e
quantidade - Ref.

JOGOS DE
MATEMÁTICA

Operações de
matemática - Ref.

Primeiras contas - Ref.

Dominó
de frações
Ref.
Jogos de dominó trabalhando as operações matemáticas.
Cada jogo possui 28 peças em madeira. Disponível:
Adição, subtração, divisão e tabuada. Possibilita desenvolver
o pensamento conceitual-lógico e a atenção. A partir de 7 anos.

Encaixe de
quantidades
Ref.

Quantidades pocoyo - Ref.
Loto aritmética - Ref.

Subtração - Ref. 5256.5

Escala cuisenare - Ref.

Tabuada - Ref. 5257.6

Tangran - Ref.
Loto tabuada - Ref.

9

Material dourado
611 ou 111 peças - Ref.

Adição - Ref. 5258.7

Material dourado
individual - Ref.

Divisão - Ref. 5259.8
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JOGOS DE ENCAIXE
Madeira

Peças fabricadas em madeira reflorestada.
Contém diversos blocos de formas e cores
diferentes que permite a criança montar
variadas estruturas de acordo com a sua
criatividade. Desenvolve o pensamento
lógico, imaginação e a sociabilização.

Castelo das Princesas
DISNEY
Ref. 1849.8

Brincando de Engenheiro
Acima de 3 anos

Acima de 3 anos

Com 42 peças Ref. 5275.4
Com 53 peças Ref. 5276.5
Com 73 peças Ref. 5277.6
Com 120 peças Ref. 5279.8
Com 150 peças Ref. 5305.4
Com 200 peças Ref. 5306.5
Com 1.000 peças Ref. 5307.6

São 116 blocos em madeira,
tem 8 lindas princesas em cartão,
base e cenário em cartão. Este
brinquedo possibilita o desenvolvimento
das habilidades motoras,
pensamento lógico e criatividade.

Blocos de madeira
Carros 2 - DISNEY
Ref. 1848.7
Acima de 3 anos
São 69 peças em madeira para
montar no lindo cenário "posto",
possui 7 personagens e base
piso em cartão. Estimula a imaginação,
coordenação motora e noção espacial.

Toy
box
estrelas
100 peças
Ref. 9081

Brinque formas
40 peças Ref. 489

Super block baby
44 peças Ref. 64

Super block
48 peças Ref. 33

GANGORRAS
INDIVIDUAIS

Sacola
multiblocos
300 peças
Ref. 9044
Sacola estrelas
90 peças Ref. 9109

Magic pinus jungle
140 peças Ref. 28

Magic block cars
140 peças Ref. 70

Super block
100 peças Ref. 28

Gangorra Nhoca
Acima de 1 ano

Dimensões: 82 x 28 x 55 cm
laranja – ref. 0952.1
verde – ref. 0952.2

Anda Cavalinho
Acima de 1 ano

Dimensões: 80,5 x 28 x 52,5 cm
Cores
vermelho – ref. 0937.6
azul – ref. 0937.7
rosa – ref. 0937.5
Gangorra Pluto

Sacola estrelas
150 peças Ref. 9110
Sacola multiblocos
150 peças Ref. 9043

Acima de 1 ano

Dimensões: 83 x 31 x 48 cm
ref. 1818.7

Moto balanço
Acima de 1 ano
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Baby block
25 peças Ref. 355

Toy box blocos
200 peças Ref. 9083

Super block
200 peças Ref. 40

Dimensões: 81,5 x 26,5 x 42 cm
Cores
azul
–
ref.
0971.1
Tigrão Acima de 1 ano
amarelo – ref. 0971.0
Dimensões: 80,7 x 31,5 x 45,5 cm
ref. 1829.8
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Casinha Malukete
Ref. 0978.7

CASINHAS

Balanço Mickey
Ref. 1815.4

Acima de 2 anos
A Casinha Malukete tem um visual diferenciado:
olhos e sombrancelhas móveis que permitem a
criança formar várias expressões, dentes basculantes
e parede lateral com quadro para giz.

Acima de 8 meses
Projetado para dar total segurança.
Cordas em plástico super resistente
e 2 ganchos para fixação, além
de cinto de segurança.
Temático no formato
de cabeça da Mickey.

Dimensões: 106 x 128 x 133 cm

Casinha Tropical Plus
Cinza - Ref. 0945.5
Amarela - Ref. 0945.4

Dimensões: 34 x 62 x 38 cm

Acima de 3 anos
Acompanha os seguintes acessórios:
fogão duas bocas, pia com torneira e cadeirinha.

Altura da porta: 1m 15cm
Dimensões: 165 x 124 x 150 cm

Acima de 8 meses

Dimensões: 34 x 62 x 38 cm

Casa Encantada
Cinza - Ref. 0966.8
Amarela - Ref. 0966.6

BALANÇOS
Balanço Carros
Ref. 1817.6
Acima de 8 meses
Projetado para dar total segurança.
Cordas em plástico super resistente
e 2 ganchos para fixação.
Temático no formato de carrinho.

Acompanha 2 ganchos
para fixação e cordas em plástico.

Dimensões: 64 x 38 x 35 cm

Dimensões: 38,5 x 38 x 31 cm

Acima de 2 anos - Dimensões: 122 x 128 x 123 cm

Acima de 8 meses

Multibalanço
Ref. 0954.3
Acima de 1 ano
Apoio para os pés;
Assentos anatômicos com encosto alto e trava de segurança;
Peso máximo: 16,5 Kg - Altura máxima: 99cm

Dimensões: 237 x 120 x 177 cm

Balanço Individual
Ref. 7100
Acima de 1 ano
Pode ser utilizado em áreas internas e externas.
Estrutura em tubo de aço super resistente.
Assento anatômico com encosto alto e trava de segurança.
Peso máximo: 16,5 kg
Altura máxima: 99 cm

Dimensões: 68 x 33,5 x 27 cm

Dimensões: 38,5 x 28,5 x 27 cm

Balanço Duplo
Ref. 7105
Acima de 1 ano
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Acima de 8 meses
A criança terá a sensação de estar voando em um avião.
Projetado para dar total segurança. Cordas em plástico resistente
e 2 ganchos para fixação, além de cinto de segurança.

Em formato de ovo com patinhas flexíveis,
que se movem com o balanço. Diferente,
colorido, divertido e seguro. Acompanha ganchos.

Com portas tipo vaivém e acessórios internos: mesinha e banquinhos fixos.

Balanço Infantil
Vermelho - Ref. 0287.7
Amarelo - Ref. 0287.6

Balanço Avião
Azul - Ref. 0934.4
Vermelho - Ref. 0934.3

Acima de 8 meses

Acima de 2 anos

Dimensões: 148 x 123 x 152 cm

Projetado para dar total segurança. Cordas em plástico
super resistente e 2 ganchos para fixação, além de cinto de
segurança. Temático no formato de cabeça da Minnie.

Balanço Eggs
Ref. 0936.5

Casinha Chalé da Montanha
Ref. 0977.6
Casinha temática com texturas simulando madeira,
lembra um chalé da montanha. Na parte interna
tem acessórios que simulam uma lareira,
um relógio e um armário. Tem chaminé e
janela que abre e fecha.

Balanço Minnie
Ref. 1816.5

Estrutura em tubo de aço super resistente.
- Apoio para os pés
- Assentos anatômicos com encosto alto e trava de segurança
- Peso máximo: 17 kg Dimensões: 155 x 152 x 114 cm - Altura máxima: 99 cm

Balanço Biu
Ref. 0935.4

Balanço Balangotango

Acima de 8 meses

Balanço com encosto e recorte para colocar as pernas.
Suporte com 4 apoios.
Material: tubo de aço, plástico e cordas de nylon.

Colorida e divertido, os olhos giram
e podem criar expressões. Com patinhas
flexíveis, que se movem com o balanço.
Seguro e inovador. Acompanha ganchos.

Dimensões: 110 x 85 x 104 cm

Dimensões: 56 x 40 x 34 cm
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BRINQUEDOS

ESPORTE
E LAZER

Escorregador Master
Ref. 0953.2
Acima de 3 anos

Acima de 8 anos

Possui 4 degraus antiderrapantes.
Base larga para maior segurança
na subida. Sistema de encaixe para
a caixa de areia estrela do mar.

Tampo em MDP de 12mm, com ótimo acabamento
em massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas.
Os pés em madeira maciça dobráveis, ideal para crianças e
pequenos espaços. Acompanha suporte e rede.

Dimensões: 202 x 80 x 120 cm

Mesa de Futebol de Botão
Ref. 1027

Caixa de Areia Estrela do Mar
Vermelho: Ref. 0941.9
Azul: Ref. 0941.0

Acima de 6 anos
·Campo em MDF de 15mm;
·Pés de tubo de aço com pintura eletrostática epóxi;
·Pés dobráveis;
·Bordas revestidas em plástico para
proteção da lateral;
·Possui faixas no campo em dois tons
de verde em estilo europeu.

Acima de 2 anos
Com tampa de encaixe para manter a areia
sempre seca e limpa. Pode ser usado como piscina.
Capacidade: 130 litros.

Dimensões: 134 x 134 x 40 cm

Mesa de Dominó, Xadrez e Damas
Ref. 1078
Gira Pato
Ref. 0985.4

Escorregador Desmontável
Ref. 0938.8
Acima de 2 anos
Possui 3 degraus antiderrapantes. Corrimão
para dar maior apoio na subida. Sistema de
encaixe para a caixa de areia estrela do mar.

Mesa Ping Pong Júnior
Ref. 1003

Acima de 3 anos
O Gira Pato tem capacidade para até 4 crianças.
Temático em forma de pato, seus olhos giram e podem
formar expressões. É seguro, confortável e muito divertido.

Acima de 10 anos
·Tampo em MDP de 18mm;
·Acabamento envernizado em PU;
·Revestido com tecido em poliéster na cor verde;
·Ideal para até 4 jogadores;
·Pés em MDF desmontáveis;
·Acompanha um jogo de dominó.

Extreme Goal Júnior
Ref. 14008

02 goleiras desmontáveis, com rede.
Confeccionado em tubo de aço com pintura epóxi.

Dimensões: 91 x 91 x 70 cm

Dimensões: 160,5 x 51 x 93 cm

Mesa de Pebolim Especial
Ref. 1071
·Estrutura em madeira maciça;
·Selador padrão cerejeira;
·Bonecos de alumínio fundido com pintura epóxi;
·Contador de pontos;
·Varões embutidos (que proporcionam maior segurança);
·Acompanha duas bolas.

Polvo Maluco
Ref. 0969.8
Acima de 2 anos
Gangorra em formato de polvo que
diverte de 2 a 4 crianças juntas.

Cercadinho
Ref. 0984.3

Dimensões: 160 x 160 x 75 cm

O Cercadinho é uma forma segura de deixar os bebês
brincando em qualquer ambiente. Modulável,
aumenta o tamanho conforme a necessidade.

Trenzinho da Alegria
Ref. 0959.8

Dimensões: 3,3 m lineares.

Kit de Tênis de Mesa
Ref. 5030

Mesa de Pebolim Galera
Ref. 1058

·Estrutura em madeira maciça;
·Selador padrão cerejeira;
·Bonecos em Polipropileno (PP-plastico);
·Varões embutidos (que proporcionam maior segurança);
·Acompanha duas bolas.

·02 raquetes com os dois lados revestidos
com borracha pinada;
·03 bolas brancas;
·02 suportes para rede;
·01 rede e nylon.

Acima de 3 anos
Brinquedo com 3 vagões.

Dimensões: 212 x 86 x 122 cm

Tabela de Basquete Infantil
Ref. 1015
Acima de 8 anos
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Caixa de Areia e Escorregador Master

·Tabela de 15mm;
·Confeccionada em aglomerado;
·Possui aro treflado;
·Rede de nylon.

Mesa de Tênis de Mesa
Ref. 1001 - Tampo de 15mm
Ref. 1002 - Tampo de 18mm
·Pés de madeira maciça dobráveis;
·Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas.
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PISCINA DE
BOLINHAS

Opções de tamanho
1,20 MT
1,50 MT
2,00 MT
obs.: sem bolinhas

Onde tem piscina de bolinhas tem festa!
Estilo casinha, toda corrida e possui rede de proteção.
Base inferior revestida de espuma.
Desmontável e de fácil higienização.

CAMAS
ELÁSTICAS

Coelho - Ref. 3218

Dentista - Ref. 3238

Elefante - Ref. 3227

Enfermeira - Ref. 3239

Fantasminha - Ref. 3320

Gato - Ref. 3220

Hipopótamo - Ref. 3226

Girafa - Ref. 3229

Leão - Ref. 3224

Lobo - Ref. 3232

Médico - Ref. 3233

Palhaço - Ref. 3234

Papai Noel - Ref. 3271

Chapeuzinho
Vermelho - Ref. 3275

Pato - Ref. 3217

Pica-Pau - Ref. 3321

Brinquedo adorado pelas crianças!
Possibilita a sociabilização e a diversão de todos (inclusive adultos).
De aço tubular redondo, pintura galvanizada e lona em ernatex,
é desmontável. Super resistente e segura.

1m70cm

3m20cm

Opções de tamanho
1,4 mt
1,7 mt
2,0 mt
2,2 mt
2,6 mt
3,2 mt
4,3 mt
5,5 mt

DEDOCHES
Baiana
Ref. 3298
Galinha - Ref. 3392

Boi-Bumbá
Ref. 3310

Bombeiro - Ref. 3236
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Cachorro - Ref. 3395

Carioca - Ref. 3295

Cavalo - Ref. 3215
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KIT DEDOCHES

Pinguin - Ref. 3304

Policial - Ref. 3237

Príncipe - Ref. 3270

Conjunto Dental
Ref.4015

Rapunzel - Ref. 3269

A Bela e a Fera - Ref. 4004
Chapeuzinho Vermelho - Re. 4001

Rato - Ref. 3393

Saci - Ref. 3290

Tigre - Ref. 3223

Adão e Eva - Ref. 4012

Vaca - Ref. 3216
Pequena Sereia - Ref. 4014

Leão - Ref. 3224

Vovó - Ref. 3201

Zebra - Ref. 3222
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Jacaré - Ref. 329

Peter Pan - Ref. 4017

Fazendinha - Ref. 4016

Os Três Porquinhos - Ref. 4002

Galo - Ref. 3221
Profissões - Ref. 4009

Tartaruga - Ref. 3394

Frutas - Ref. 4011

Joaninha - Ref. 3291
O Circo - Ref. 4013

Animais Selvagens - Ref. 4006

Rapunzel - Ref. 4003
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Branca de Neve e os Sete Anões - Ref. 4010

Família Negra - Ref. 4008

Fantoche Família Branca - 7 peças - Ref. 1213

CADEIRINHA BABY
Animais Domésticos - Ref. 4005

Família Branca - Ref. 4007

Cadeira suspensa de alimentação para o bebê
Agarra Baby
A cadeira Agarra Baby é um produto ímpar no mercado.
Diferente das cadeiras tradicionais, ela integra seu bebê à união familiar,
participando da mesa com conforto, segurança e praticidade.
Pode ser usada pelo bebê desde as primeiras papinhas, até seus 16 kg!
Além de tudo isso, ela é feita com materiais resistentes e atóxicos.
Costura reforçada, botões de pressão, cinto de segurança
três pontas e mãozinhas com cheiro de talco para bebês!

KIT FANTOCHES
Fantoche Família Dentaria - 6 peças - Ref. 1518

BAÚS

Fantoche Natureza
7 peças - Ref. 1216

Fantoches Família Negra
7 peças - Ref. 1214
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BAÚ DE MADEIRA
(para todas as idades).
Fabricado em madeira. Temas e tamanhos variados.
Espaçoso e versátil!

Fantoches Animais Domésticos
7 peças - Ref. 1218

Fantoches Frutas
7 peças - Ref. 1215

Fantoches Animais Selvagens
7 peças - Ref. 1217 (1)

Fantoches Profissões
7 peças - Ref. 1357

BAÚ DE TECIDO
Fabricado em madeira com revestimento em tecido.
Temas diversos. Tampa fixa. Super pratico, útil e decorativo.
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LINHA MÓVEIS

Jogo de Mesa - Ref. 301

CASAS
PEDAGÓGICAS

CASAS PEDAGÓGICAS - Acima de 3 anos

Maleta Barbie e Maleta Poly

Casa Giratória

Mesa, medindo: 52 cm x 52 cm,
altura de 49 cm, pés e quadro fabricado
em madeira de pinus e tampo em MDF.
Acompanha 04 cadeiras fabricadas
em madeira de pinus,
ideal para crianças de até 06 anos.
Pintura atóxica.

Um luxo de casinha!
Possui diversos ambientes da casa delicadamente mobiliados.
Diversos modelos e cores. Prática de transportar.

Pia - Ref. 303
Brinquedo medindo: 60 cm de largura,
por 26 cm de profundidade e 48 cm de altura.
Fabricado em madeira de pinus e
MDF, pintura a base d'agua atóxica,
acompanha cuba em fibra de vidro.

Fogão - Ref 302

Casa de Parede

Brinquedo medindo: 38 cm de largura
por 26 cm de profundidade e 48 cm de altura.
Fabricado em madeira de pinus e MDF,
pintado com tinta esmalte a base d'agua atóxica.

PLAYGROUNDS

Playground Modular
Adventure
Ref. 0968.5
Acima de 3 anos
Contém escorregado em onda,
jogo da velha, escorregador, escalador,
escorregador curvo e cesta de basquete.

Dimensões: 5,78 x 3,93 x 3,09 cm

Big Little
Ref. 50034

Berço - Ref. 545

Acima de 2 anos

comp.: 57cm x larg.: 44cm x alt.: 41cm

Geladeira - Ref. 304
Brinquedo medindo 35 cm de largura
por 25 cm de profundidade, e 74 cm de altura.
Fabricado em madeira de pinus e MDF,
pintado com tinta esmalte a base d'agua atóxica.

Playground composto
multicolorido com
jogos interativos.

Armário Pequeno
Ref. 305

Dimensões: 6,2 x 4,55 x 2,2 cm

Brinquedo medindo 40 cm de largura
por 26 cm de profundidade e 85 cm de altura.
Fabricado em madeira de pinus e MDF,
pintura a base d'agua atóxica.
Ideal para crianças de até 09 anos.

Playground Master
Ref. 50023
Acima de 2 anos
Playground composto multi colorido.

Dimensões: 4,2 x 2,52 x 1,8 cm

Kit de limpeza completo - Ref. 201
O kit com vassoura, rodinho, pá, baldinho
e um carrinho que encaixa todos os itens
e dá pra levar a brincadeira onde quiser!

Playground Climber
Ref. 50324
Kit de limpeza simples - Ref. 1202
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Playground Modular Global
Ref. 0956.8

O kit com vassoura, rodinho e pá, igual da mamãe!

Acima de 3 anos
Com parede de escalada,
escorregador, túnel e tobogã.

Acima de 2 anos
Play infantil multi colorido
com design amplo e exclusivo.

Dimensões: 4,45 x 4,1 x 2,18 cm

Dimensões: 4,1 x 3,14 x 2,2 cm
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Fabricados em mdf.
Possui formas arredondadas.
Mais seguro e divertido.
Disponível nas cores rosa ou roxo.

BERÇOS

Polyplay Mega
Ref. 0957.6

Polyplay Super
Ref. 0957.8

Play Junior
Ref. 50027

Acima de 3 anos

Acima de 3 anos

Acima de 18 meses

Com parede de escalada, escorregador em curva,
labirinto e jogo de gigante.

Um charmoso e equipado playground
com parede de escalada e escorregador.

Playground infantil multicolorido.
Com laterais em formato de urso.

Dimensões: 6,4 x 1,9 x 1,8 cm

Dimensões: 3,08 x 2,92 x 1,8 cm

Dimensões: 1,9 x 1,82 x 1,2 cm

Berço com mosquiteiro

Berço com mosquiteiro

Mini Berço

TAPETES
New Big Play
Ref. 0986.5

Play Castelinho
Ref. 50020

Mundi Play
Ref. 50035

Acima de 3 anos

Acima de 1 ano

Acima de 3 anos

Com escorregador de 1,50m de compr., 5 amplos
degraus, plataforma para abrigar diversas crianças.

Mini play infantil colorido em
forma de castelo.

Playground composto multicolorido
com jogos interativos.

Dimensões: 2,32 x 1,34 x 1,49 cm

Dimensões: 1,25 x 1,05 x 0,7 cm

Dimensões: 3,54 x 2,95 x 1,97 cm

Tapete Alfabeto
Ref. 0541
Acima de 3 anos
Contém 26 placas fabricadas em e.v.a colorido contendo
as letras do alfabeto. Possui 8mm de espessura, atóxico, lavável
e encaixável. Cada placa mede 29x29cm. Ideal para desenvolver
habilidades motoras e auxilia na alfabetização.

Polyplay Cosmos
Ref. 0975.6
Acima de 3 anos
Contendo multiplas atividades,
diverte crianças de várias idades
Características:
- 2 balanços
- 1 escorregador de onda
- 1 jogo da velha
- 1 escada de acesso
- 1 túnel de passgem
1 cesta de basquete (acompanha bola)

Dimensões: 4,57 x 4,55 x 1,74 cm

Tapete Amarelinha
Ref. 4041
Acima de 3 anos
Contém 10 placas em e.v.a colorido
medindo 28.5cm x 28.5cm com 5mm de espessura.
É atóxico, lavável e encaixável. Ideal para desenvolver
habilidades motoras e auxilia na alfabetização.

Tapete Alfanumérico
Ref. 4034
Acima de 3 anos
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Contém 10 placas em e.v.a colorido
medindo 28.5cm x 28.5cm com 5mm de espessura.
É atóxico, lavável e encaixável. Ideal para desenvolver
habilidades motoras e auxilia na alfabetização.
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Classes

Conjunto Coletivo Econômico
mesa mv-14e / cadeira mv-22
Mesa redonda com tampo em fórmica e bordas em PVC. Cadeira em fórmica.

Conjunto Infantil Girassol
mesa mv-14g / cadeira mv-22
Mesa central redonda, carteira trapézio em fórmica

Conjunto Coração
mesa 14c / cadeiras mvf-204r

Conjunto Octavado
mesa mv 10-o / cadeira mv-23
Mesa redonda com cortes octavados e
bordas em PVC. Cadeira de imbúia.
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