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Idade: A partir de 03 anos
01 conjunto de quadro tripé medindo 1000mm de altura, 
com 01 quadro dupla face com 01 lado para escrever 
com marcador e outro lado com giz, 
medindo 540mm X 400mm X 15mm, 01 quadro 
para fixar imantados medindo 540mm X 260 X 15mm, 
54 letras e números(*) decorados medindo 48mm de altura, 
01 pincel para quadro branco, 01 apagador, 
04 gizes coloridos, 01 cesta para acomodar as peças.
01 Manual explicativo.

(*) sendo: números de 0 (zero) a 9 (nove): um algarismo de cada.
Letras: vogais: 3 A, 3E; 3I; 3O; 3U; 
consoantes: 2B; 2C; 1Ç; 2D; 1F; 1G; 1H; 1J; 1K; 1L; 2M; 2N; 1P; 
1Q; 2R; 2S; 1T; V; W; X; Y; Z.

Trabalha a criatividade da criança 
com suas habilidades, ilustração e 
boas práticas do aprendizado 
da escrita e leitura.

Para escrever e desenhar na parte verde use apenas 
Giz Escolar. Para escrever e desenhar na parte 
branca use apenas Marcador Para Quadro Branco. 
Não use Pincel Atômico, ‘canetinhas’ e outros. 
Para apagar use o apagador que acompanha ou 
um ‘paninho’ macio e seco. Não use produtos 
químicos e abrasivos.

Cesto em plástico 
com material didático.

(confira na descrição o conteúdo).

Área imantada
para fixar letras e

números!

Quadro verde
para escrever e desenhar

com giz escolar!

Quadro branco
para escrever e desenhar

com marcador!

Imagens ilustrativas 
(cores, marcas e modelos do material didático 

e outros detalhes podem apresentar variações).
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Veja na página 2 deste manual, como montar o quadro.
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Montagem, uso e conservação.

Atenção: este quadro deve ser montado por um adulto, 
antes de ser entregue para a criança..

d) Um cesto em plástico com material didático 
(descritos em impresso fixado do lado externo da 
embalagem).

a) Um quadro dupla-face (verde/branco).

b) Um quadro menor com suporte pré-fixado 
(imantado).

Para montar o Quadro Magnético 3 em 1 Carimbras, 
escolha um local amplo e se considerar necessário, 
monte-o sobre um papelão ou outra proteção.

1- Confira as peças que devem estar na embalagem:

c) Três pares de hastes em madeira com tamanhos 
diferentes; quatro conjuntos de parafusos ‘União’ 
(parafuso e contra-rosca); 8 parafusos sem as contra-
roscas (estas já estão fixas na estrutura); dois 
‘tarugos’ que serão usados como ‘travas’.

Obs.: Para fixar os parafusos união na contra-rosca, 
use 2 chaves de fenda ou ferramenta similar. Nos 
caso em que a contra-rosca já estiver posicionada, 
será necessário apenas uma chave.

à haste pré-fixada 

(imantado). (2 para-

2- Fixa o quadro 

quadro imantado. 
(1 parafuso de 

verde/branco 

pré-fixadas do 
nas hastes 

cada lado).

3- Fixe as 
hastes de
tamanho médio 
paralelamente 

no quadro menor

fusos de cada lado).

quadro verde e quadro branco, retire 
coloque a trava. Para alternar entre 
5- Alinhe o quadro com o cavalete e 

a trava, gire o quadro e recoloque a trava.

logo a baixo do ‘prendedor’ vermelho existente nesta 
estrutura, mantenha-o inclinado em um ângulo que 
permita fixar a haste menor, como uma trava, na 
horizontal, conforme a imagem a cima. Nesta trava 
serão usados o conjunto parafuso e 

Cuidados: Para escrever e desenhar no Quadro verde, use 
somente giz escolar, para escrever e desenhar no quadro 
branco use somente marcador para quadro branco. Para 
apagar use o apagador que acompanha ou um pano macio e 
seco. Se tiver dificuldade para montar ou dúvida no uso. Entre 
em contado pelo email sac@carimbras.com.br  pelo site ou ,
redes sociais. No site, na página do produto e em nosso canal 
do Youtube, você também pode encontrar mais informações. 

contra-rosca.

através do orifício mais na
ponta ao orifício do quadro,

4- fixe as hastes mais longas
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Guarde este impresso, ele contém 

informações importantes sobre o produto.
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