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Produtos em ordem alfabética precedido das referências.

veja na descrição dos brinquedos, 
conforme a cor, 

o que cada um estimula no 
desenvolvimento da criança. As imagens deste catálogo e das embalagens dos produtos são ilustrativas, 

podendo apresentar variação nas cores e em outros detalhes.

Brinquedo 
Educativo

Alfabetização Português Matemática
Conhecimentos

Gerais

3730    04 Formas
0247    Ábaco 10 colunas
0051    Ábaco Aberto - 5 Colunas
0032    Ábaco do Aluno
4270    Ache as Palavras - PDDE
3930    Alfabeto & Cia
0202    Alfabeto Alegre
0203    Alfabeto Ilustrado
0235    Alfabeto Móvel
4275    Alfabeto Móvel (40 Letras) PDDE
0046    Alfabeto Silábico -180 peças
2040    Alinhavo de Animais
2050    Alinhavo de Cx Forma Geomét.
2020    Alinhavo de Números
2010    Alinhavo de Vogais
4635    Alinhavo Faça o Bicho
3610    Associação de Quantidades
4440    Associando e Aprendendo
3870    Baby Blocks
4080    Bancada
4280    Baralho de Letras - PDDE
3760    Barco Geométrico
3510    BE-A-BA das Finanças
3140    Bingo de Letras
0239    Blocos de Encaixe
3890    Blocos Júnior
0043    Blocos Lógicos
4345    Blocossauros
4125    Boneco Geométrico
3900    Boy Blocks
4525    Brincando de Contar
4410    Brinque e Conte
2160    Caixinha Veste Bem ELA
4460    Caixinha Veste Bem ELE
4545    Caminhão Boiadeiro
3030    Caminhão Circo
4405    Caminhão Fazendinha
3750    Caminhão Sonoro
4555    Caminhão Trailler
4225    Caminhão Zootrans
0260    Carrinho de Blocos
4605    Cidadelândia
3860    Cogumelo Educativo
3470    Conhecendo as Profissões
4610    Conhecer os Animais
0045    Conjunto Tangran
3780    Conte e Associe
2230    Criativo Luk
2385    Criativo Luk volume 01
2390    Criativo Luk volume 02
2395    Criativo Luk volume 03
2400    Criativo Luk volume 04
4380    Criativo Luk volume 05
4395    Cubo Forme Imagem
3640    Cubo Multiatividades
0209    Cubos de Encaixe
4210    Cubos de Memória
4550    Cubos Seriados
0067    Dama e Ludo
0068    Dama e Trilha
4430    Decifrando
4570    Desafio das Palavras
0036    Disco de Frações
0150    Dominó de Adição
0014    Dominó de Animais
0003    Dominó de Associação de Idéias
0350    Dominó de Divisão
0004    Dominó de Divisão Silábica
0001    Dominó de Figuras e Letras
0008    Dominó de Formas Geométricas
0016    Dominó de Frações
0015    Dominó de Frutas
0010    Dominó de Metades
0450    Dominó de Multiplicação

0650    Dominó de Palavras
3430    Dominó de Percepção Manual
0002    Dominó de Quant. e Números
0250    Dominó de Subtração
0850    Dominó Tradicional
3720    Elefantinho de Letras
4445    Empilhar e Contar
3500    Encaixe de Quantidades
4325    Encaixe Fazendinha
4615    Encaixe Multi-cores
4330    Encaixe Oceano
4335    Encaixe Safari
4630    Encaixe Vertical
3490    Encaixe de Vogais
4340    Engrena Roda
4200    Equilibrando
3450    Equilíbrio Círculo
3440    Equilíbrio Espiral
4640    Equo Transporte
4505    Escada Divertida
0310    Escala Cuisinaire Individual
0031    Escala Cuisinaire
2375    Estojo Criativo Luk
2380    Estojo Mini Criativo Luk
4565    Estou Sabendo
4560    Etnias - Minha Família
4265    Fichas para Ditado (MDF) PDDE
2210    Fixando as Vogais
4450    Formas com Labirinto
3190    Forme Palavras
4400    Geobrincando
3880    Girl Blocks
4585    Golf Animal
4510    Joga Joga Tabuada
3520    Jogando com Dígrafos
0246    Jogo 4 em 1
4425    Jogo da Memória S. Estrelinhas
2425    Jogo Dama Solapa
2435    Jogo Ludo Solapa
2270    Jogo Reforma Ortográfica
2430    Jogo Trilha Solapa
8090    Kit Acessibilidade
8050    Kit Conduta Afetiva
8070    Kit Habilidades Funcionais
8060    Kit Habilidades Linguísticas
8080    Kit Habilidades Matemáticas
9010    Kit Letramento - PDDE
9030    Kit Matemática - PDDE
9040    Kit Xadrez Tradicional - PDDE
2250    Labirinto Inteligente
4645    Letras Gravadas
4655    Letras Gravadas - Display
0206    Loto Aritmética
0262    Loto Gramatical
0048    Loto Leitura
4050    Loto Tabuada
4480    Lousa Fun
2180    Mate Mágica
4495    Matemática Inteligente
0030    Material Dourado - 611 peças
0300    Mat. Dourado Ind. 62 p (cx. Mad.)
0300A  Mat. Dourado Ind.111 p (sacTNT)
0300B  Mat. Dourado Ind. 62 p (cx Pap.)
0300C  Mat. Dourado Ind.111 p (cx Pap.)
0300D  Mat. Dourado Ind.111 p (cx Mad.)
3830    Mega Blocos
3620    Memo Contas
0276    Memória de Alfabetização
0270    Memória de Animais e Filhotes
0274    Memória de Brinquedos
0281    Memória de Figuras e Letras
0271    Memória de Inglês
0273    Memória de Legumes e Frutas
0278    Memória de Números e Quant.

0294    Memória de Sílaba
3320    Memória Tátil
0234    Meu Ditado
4580    Meu Estilo
4475    Meu sítio
4600    Mimosa
4360    Mini Artista
2220    Mini Criativo Luk
2440    Mini Criativo Luk volume 01
2445    Mini Criativo Luk volume 02
2450    Mini Criativo Luk volume 03
2455    Mini Criativo Luk volume 04
4385    Mini Criativo Luk volume 05
2120    Monte Certo Dinossauros
2125    Monte Certo Peixinhos
0034    Mosaico
2260    Multiplicação & Cia
3590    Nosso Corpo
4305    Números com Pinos - PDDE
4515    Números Recortados
3810    Ônibus Urbano
3120    Operações Matemáticas
3460    Painel de Frações do Aluno
0040    Palavras Cruzadas
4455    Palavras em Inglês
4350    Palhaço Equilibrista
4140    Passa Círculos
0056    Passa Figuras
3850    Passa Figuras Dinâmico
4620    Passa Passa Decorado
2405    Peças Dama e Trilha
2410    Peças Ludo
4365    Personal Glamour
4530    Pesca Esportiva
0054    Prancha de Seleção
4625    Prancha Ilustrada
4575    Pulo do Gato
3130    Puzzle de Quantidades
4540    Puzzle Vertical Animais
4535    Puzzle Vertical Família
6040    Quadro Educativo
0522    Quadro para Pintura 3 em 1
4500    Quebra-cabeça 1000 Milímetros
2190    Quebra-cabeça 1º Idade
4415    Quebra-cabeça Brinquedos
2310    Quebra-cabeça de Animais
2320    Quebra-cabeça de Futebol
2330    Quebra-cabeça de Transportes
3700    Quebra-cabeça Marinho
4490    Quebra-Cabeça Numérico
0223    Quebra-cabeça Silábico
4420    Quebra-cabeça Super Estrelinhas
0224    Relógio Educativo
0038    Sequência de Numerais
4390    Sobre Formas
0037    Sólidos Geométricos
4435    Super Ábaco
4470    Tabuada Fácil
0237    Torre de Hanói
0222    Torre Inteligente
4090    Torre Multiformas
2135    Torre Serial
4485    Transitando
4300    Trena Escolar (Lona ) PDDE
4590    Trenzinho Até 10
4595    Trilha da Fauna - Numérico
4260    Varal de Letras (EVA) PDDE
3420    Xadrez Box
3410    Xadrez Escolar Jr.
4310    Xadrez Tradicional PDDE
4520    Zoo Numerais
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Ref.: 4635

77 peças furadas em tamanhos diversos, 
sendo 07 na cor salmão, 09 peças brancas, 14 

peças amarelas, 07 peças azuis claro, 06 peças 
azul, 07 peças rosa, 14 peças marrons, 08 peças 
laranja e 05 peças verdes claro. 10 cordões 
coloridos para alinhavar e formar caricaturas.

Trabalha a exploração das peças para ver o 
que consegue fazer com elas, coordenação 

motora fina, conhecimentos das partes, atenção e 
concentração.

Idade: A partir de 03 anos.

Embalagem sacola PVC cristal com alça e 
zipper.

Ref.: 4605

14 peças, sendo 01 tabuleiro medindo 380mm 
X 260mm X 6mm, ilustrado em 04 cores e 13 

peças para trabalhar o jogo.

Trabalha o planejamento, ação, 
combinação, ilustração, montagem, 

organização e o faz de conta.

Idade: A partir de 03 anos

Caixa de papelão em microondulado  medindo  
400mm x 270mm x 70mm.

Embalagem máster com 03 unidades.



Ref.: 4610

Ref.: 4615



Ref.: 4640

01 caminhonete com reboque medindo 410mm 
x 90mm x 150mm, pintada, com adesivos, 

estampada, com dois cavalos representativos.

Trabalha a descrição de cenas, percepção, 
dificuldades progressivas, nomeação e o 

faz de conta.

Idade: a partir de 18 meses

Caixa de papelão em microondulado medindo 
420mm x 183mm x 105mm.

Embalagem master com 03 unidades

Ref.: 4620

01 jogo medindo 225mm x 195mm x 172mm, 
colorido com 06 passas figuras e 06 argolas de 

abacus coloridas 

Trabalha o planejamento, ação, 
combinação, ilustração, quantidades e a 

coordenação viso-motora fina.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástico encolhível. 



Ref.: 4645

12 letras gravadas em baixo relevo medindo 
cada 45mm x 45mm x 15mm em MDF natural.

Trabalha o reconhecimento das letras, 
nomeação, leitura e podem ser 

personalizadas, decoradas e  coloridas.

Idade: A partir de 03 anos

Acondicionadas em uma embalagem plástica.

Ref.: 4655

350 Letras gravadas em baixo relevo medindo 
cada 45mm x 45mm x 15mm em MDF. 

Acondicionadas em um DISPLAY medindo 675mm 
x 318mm x 200mm com as seguintes letras para 
personalizar, decorar, colorir e aprender.: 30 A, 15 B, 
10 C, 10 D, 30 E, 10 F, 10 G, 5 H, 30 I, 10 J, 5 K, 15 
L, 15 M, 15 N, 30 O, 10 P, 10 Q, 20 R, 20 S, 10 T, 10 
U, 10 V, 5 W, 5 X, 5 Y, 5 Z. 

Trabalha desenvolvimento do 
pensamento, associação de idéias, 

composição, noção de quantidade  e ilustração.

Idade: A partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

7 898017 037118

Imagens ilustrativas:
exemplos de como as Letras Gravadas Carimbras

podem ser decoradas.
Veja mais no site: carimbras.com.br/letrasgravadas



Ref.: 4630

Ref.: 4630

01 base medindo 280mm X 60mm X 180mm, 
contendo 13 peças para encaixar nos pinos da 

base, todas as peças pintadas e 06 decoradas

Trabalha coordenação motora fina, cores, 
formas, tamanhos, construção e decoração.

Idade: A partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4600

01 jogo medindo 231mm x 152mm x 18mm, 
com 07 peças, representando uma vaca, 

peças desmontáveis e estampadas em serigrafia.

Trabalha coordenação viso-motora, 
associação, combinação, agrupamento e 

noção de posição.

Idade: A partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.



Ref.: 4595

01 tabuleiro medindo 300mm x 300mm x 
19mm, com ilustrações de animais e suas 

quantidades, com cursores para movimentar.

Trabalha a combinação, ilustração, a 
brincadeira como um todo.

Possibilita a interação com ela mesma na 
construção do jogo.

Idade: A partir de 03 anos

Embalagem sacola PVC cristal com alça e 
zipper, medindo 330mm X 315mm X 50mm.

Ref.: 4625

01 base medindo 350mm x 90mm x 54mm, 
com decoração em 04 cores, contendo 16 

peças de formas geométricas  para  encaixar nos 
pinos da base, todas as peças pintadas.

Trabalha coordenação motora fina, 
cores, formas, tamanhos, construção e 

decoração.

Idade: A partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.



A tampa 
da caixa funciona 

como berço 
para montar 

os personagens.

Para produzir estilos e looks divertidos 
para feminino e masculino. 

Monte e troque as peças usando sua criatividade

Ref.: 4545

01 caminhão (Cavalinho e Carreta) medindo 
450mm X 150mm X 100mm, em madeira. 09 

animais representativos em MDF medindo 
aproximadamente 80mm X 70mm X 15mm cada 
um. 01 cartela com 18 adesivos para ilustrar os 
animais.

Trabalha a descrição de cenas, percepção, 
dificuldades progressivas, nomeação e o 

faz de conta.

Idade: a partir de 18 meses.

Caixa de papelão microondulado medindo 
460mm X 160mm X 105mm.

Ref.: 4580

72 peças em MDF de 9mm de espessura com 
medidas variadas, recortada e estampada de 

modo que cada conjunto de 03 peças formem um 
personagem, podendo ser combinadas livremente. 
Cada personagem montado mede 170mm X 
73mm X 9mm. Acondicionado em  caixa de 
madeira, medindo 230mm x 260mm x 60mm.

Trabalha a função intelectual, motora, 
interação, vocação social e a brincadeira 

como um todo.

Idade: A partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Meu Estilo



Ref.: 4585

05 animais medindo em média 280mm de 
altura cada, 01 taco medindo 610mm, 01 bola 

de madeira com 45mm de diâmetro, 05 suporte 
para os animais medindo 153mm x 90mm x 3mm.

Trabalha a importância das regras do 
jogo, com a dinâmica do circuito do 

jogo, reconhecimento, concentração, agilidade, 
nomeação e socialização.

Idade: a partir de 03 anos.

Acondicionadas em uma mochila de PVC 
Cristal medindo 650mm x 350mm.

Golf Animal

Ref.: 4575

01 poleiro medindo 18mm x 85mm x 115mm, 
pintado na cor verde claro,

01 gato representativo em MDF de 15 mm,
01 tapete, 02 almofadas, 03 acessórios e
30 fichas ilustradas medindo 85 x 53mm.

Trabalha a descrição de cenas, percepção, 
dificuldades progressivas, nomeação e o 

faz de conta.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão microondulado medindo 
240mm X 126mm X 95mm.



Ref.: 4530

01 caixa em madeira medindo 305mm X  
217mm X 50mm. 02 vara de pesca medindo 

278mm X 10mm de diâmetro com cordão medindo 
500mm e anzol. 08 peixinhos em MDF medindo 
87mm X 44mm X 23mm em cores variadas.

Trabalha o faz de conta, coordenação 
motora, cor, tempo e contos.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4570

01 roleta em madeira medindo 180mm x 
133mm x 25mm,04 tabuleiros em MDF 

medindo 270mm x 110mm x 6mm,100 letras 
medindo em MDF  27mm x 27mm x 3mm.Caixa em 
madeira tipo estojo medindo 318mm x 275mm x 
55mm.

Discriminação visual, classificação das 
letras, concentração e atenção, 

enriquecimento do aprendizado, formação de 
palavras, associação de idéias e criatividade.

Idade: A partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível.
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Ref.: 4565

20 quebra-cabeças medindo cada 150mm x 
75mm x 3mm. (40 peças).Acondicionado em 

caixa em madeira tipo estojo, medindo 180mm x 
180mm x 53mm.

Discriminação visual, classificação, 
concentração da atenção, 

enriquecimento do aprendizado, associação de 
idéias, criatividade e derivados.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4590



A tampa da caixa 
funciona como berço 

para montar os 
personagens.

Ref.: 4560

78 peças em MDF de 6mm de espessura com 
medidas variadas, recortada e estampada de 

modo que cada conjunto de 03 peças formem um 
personagem, podendo ser combinadas livremente. 
Acondicionado em caixa em madeira, medindo 
390mm x 205mm x 45mm. 

A troca dos personagens em suas feições e 
roupas faz com que a criança visualiza os 

diferentes aspectos culturais. Trabalhando 
diferentes etnias, famílias, culturas raciais, artísticas 
e religiosas.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

58mm

113mm

158mm

Ref.: 4555

01 caminhão medindo 365mm x 158mm x 
120mm, 01 churrasqueira, 01 mesa com dois 

bancos, 01 escada e 06 personagens ilustrativos.

Trabalha a descrição de cenas, percepção, 
dificuldades progressivas, nomeação e o 

faz de conta.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão microondulado medindo 
375mm x 160mm x 130mm.



Ref.: 4550

01 base com 05 hastes em madeira, contendo 
25 cubos coloridos de 40mm x 40mm x 40mm, 

com impressão em um dos lados, 15 placas em 
MDF de 3mm com impressão em ambos os lados 
com modelos para montar o jogo.

Trabalha a combinação, ilustração, a 
brincadeira como um  todo. Possibilitando a 

interação com ela mesma na construção da regra 
do jogo.

Idade a partir de 03 anos. 

Embalagem sacola PVC cristal com alça e 
zipper, medindo 310mm x 370mm x 70mm.

Cubos Seriados

Ref.: 4520

01 tabuleiro ilustrado medindo 357mm x 
240mm x 09mm.

Trabalha conceitos de nomeação, 
identificação, comparação, 

reconhecimento, sequência numérica, posição e 
ordem.

Idade: A partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4525

01 tabuleiro ilustrado medindo 
542mm x 210mm x 09mm.

Trabalha conceitos de nomeação, 
identificação, comparação, 

reconhecimento, sequência numérica, posição e 
ordem.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.



Ref.: 4535

01 base com 02 hastes medindo 165mm 
X230mm X 80mm e 03 peças em MDF 

medindo 200mm X 50mm X 18mm, estampadas 
em ambos os lados paraformar as cenas.

Trabalha a descrição de cenas, percepção, 
dificuldades progressivas, nomeação e o 

faz de conta.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4540

01 base com 02 hastes medindo 165mm 
X230mm X 80mm e 03 peças em MDF 

medindo 200mm X 50mm X 18mm, estampadas 
em ambos os lados para formar as cenas.

Trabalha a descrição de cenas, percepção, 
dificuldades progressivas, nomeação e o 

faz de conta.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref. 3590

01 painel em MDF medindo 330mm X 140mm 
X 6mm com esquema corporal que se 

encaixam nos espaços próprios. 

Trabalha a nomeação das partes do corpo, 
composição e ação exploratória do mesmo.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa em papelão microondulado medindo 
369mm X 255mm X  30mm. Embalagem
master para venda de 06 unidades.



Ref. 3750

01 caminhão 325mm x 210mm x 90mm, 
com 01 tambor sonoro.

Trabalha a socialização, planejamento 
de ação, diverte e educa.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem em plástico encolhível.

Caminhão Sonoro

Ref.: 4225

01 caminhão de madeira com 04 eixos, com 
12 animais representativos em MDF, mais 

cartela de adesivos, cabine medindo 400mm x 
225mm x 90mm, pintado em vermelho com 
selador e adesivo ilustrativo.

Trabalha auto realização, descrição das 
cenas, percepção, dificuldades 

progressivas, figuras relativas à nomeação, cores, 
formas, tamanhos e o faz de conta.

Idade: a partir de 18 meses.

Caixa de papelão microondulado medindo 
411mm x 235mm x 10mm. Embalagem master 

para venda com 03 unidades.

Ref.: 4405

01 caminhão 04 eixos, com 06 animais 
representativos, medindo 403mm X 165mm X 

90mm,  cabine com adesivos ilustrativos.

Descrição das cenas, percepção e 
nomeação, dificuldades progressivas, 

cores, formas, tamanho e o faz de conta.

Idade: a partir de 18 meses.

Caixa de papelão microondulado medindo 
415mm X 173mm X 95mm. Embalagem 

máster para venda com 03 unidades.
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Ônibus Urbano

Ref.: 3810

01 ônibus medindo 250mm x 120mm x 
108mm, representando um transporte coletivo.

Trabalha a socialização, planejamento de 
ação, diverte e educa. 

Idade a partir de 03 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 3760

01 barquinho medindo 250mm x 180mm x 
130mm, com um reboque com rodas.

Trabalha as formas geométricas, a 
socialização, planejamento de ação, 

diverte e educa. 

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástico encolhível.

Ref.: 3030

01 caminhão  medindo 250mm x 120mm x 
105mm, com 04 animais. 

Trabalha a orientação espacial, vocabulário, 
faz de conta, a criatividade e o 

reconhecimento. 

Idade: a partir de 18 meses. 

Embalagem plástica encolhível.

Caminhão Circo
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Ref.: 4445

01 brinquedo medindo 217mm x 262mm x 
120mm, com 10 argolas coloridas, medindo 

cada 90mm de diâmetro e 27mm de espessura, 
com marcação de quantidades e peças que 
formam uma engrenagem para girar.

Agrupamento das argolas, pequenas 
quantidades, percepção de espaço, 

medidas e cores.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4395

01 cubo medindo 140mm X 140mm X 110mm, 
com 08 peças ilustradas nas faces. 01 peça 

que encaixa na parte superior com orifícios com 
função ‘passa figura’.

Atenção, concentração, discriminação 
visual, coordenação viso motora, 

reconhecimento das partes, composição e 
decomposição.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4435

01 ábaco com desing decorativo nas laterais, 
medindo 355 x 330 x 130 mm, com 100 

argolas em plástico em 10 cores vivas, medindo 
cada argola 22 mm de diâmetro e 18 mm de 
espessura.

Agrupamento das argolas; classificação 
por cores; contar e separa pequenas 

quantidades; criar situações problemas orais ou 
escritos.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Super AbacoSuper Abaco

Cubo 
forme imagens
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Ref.: 4360

32 peças, composto por 03 potes de tinta 
guache, 03 colas,12 gizes de cera,13 peças 

para pintar e um pincel. Acondicionadas em uma 
caixa de madeira colorida medindo 240mm x 
240mm x 50mm.

Trabalha diversos conteúdos e habilidades 
específicas estimulando a imaginação 

infantil, auxiliar no processo de interação e 
integração em grupo, liberando e despertando a 
curiosidade intelectual.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4200

34 peças em MDF, sendo 24 peças ilustradas, 
coloridas, medindo 55mm x 55mm x 15mm e 

10 peças de tamanhos variados pintadas na cor 
azul. Acondicionadas em uma caixa de madeira 
240mm x 182mm x 68mm, pintada com selador e 
manual ilustrativo.

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.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4365

34 peças, compostas por 09 ilustrações com 
altura de 250mm, 05 suporte , 04 tintas 

guache, 03 colas, 12 gizes de cera e 01 pincel. 
Acondicionada em caixa de madeira colorida,
medindo 285mm x 248mm x 50mm.

Trabalha a brincadeira da ilustração 
personalizada, através da organização da 

construção mental, propicia múltiplas 
possibilidades de interação com ela mesma e com 
os outros. Constrói a afetividade, a inteligência e 
desenvolve a criatividade.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível.



Ref.: 4460

01 caixa de madeira ilustrada masculina, 
medindo 245mm x 145mm x 50mm, com 04 

expressões de rosto para ser trocado conforme o 
vestuário e peças de tecidos.

Expressões faciais, imaginação, 
combinação, reprodução de vestuário, 

coordenação e associação.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 2160

01 caixa de madeira ilustrada feminina, 
medindo 245mm x 145mm x 50mm, com 04 

expressões de rosto para ser trocado conforme o 
vestuário e peças de tecidos.

Expressões faciais, imaginação, 
combinação, reprodução de vestuário, 

coordenação e associação.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4340

01 prancha em MDF medindo 290mm x 110mm 
x 75mm, contendo 12 peças coloridas.

Trabalha a exploração dos conceitos de 
nomeação, identificação, comparação, 

diferenciação e descreve no brinquedo formas, 
cores, conta pequenas quantidades, demonstra 
conceitos de em cima/embaixo, longe/perto,
dentro/fora, muito/pouco, cheio/vazio e mais/menos.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Im
a

g
e
n
s 

ilu
st

ra
tiv

a
s,

 c
o
re

s 
e
 o

u
tr

o
s 

d
e
ta

lh
e
s 

p
o
d
e
rã

o
 a

p
re

se
n
ta

r 
va

ri
a
çõ

e
s.



Ref.: 4400

01 base medindo 430 x 120 x 12 mm, com 15 
peças que formam formas geométricas, 

pintadas em 05 cores primárias, que se encaixam 
na parte superior em seus orifícios.

Atenção e concentração; coordenação 
viso motora; reconhecimento das 

partes, composição e decomposição; cores e 
formas.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4485

01 tabuleiro medindo 
380mm x 260mm x 6mm, acondicionado 

em uma caixa de madeira, 04 cones coloridos
01 dado e 01 manual.

Trabalha à importância de respeitar as 
principais regras do transito, através da 

dinâmica do circuito do jogo.

Idade: a partir de 06 anos.

Embalagem plástica encolhível.

eConte
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Ref.: 4410

01 brinquedo decorativo com relógio e ábaco, 
medindo 330mm x 200mm x 63mm, 20 argolas 

vermelhas, medindo cada 22mm de diâmetro e 
18mm de espessura.

Agrupamento das argolas; Contar e 
separa pequenas quantidades; criar 

situações problemas orais ou escritos; 
conhecimento das horas.

A partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhivel.

Brinque e Conte



Ref.: 4480

01 conjunto de lousa com ábaco decorado, 
medindo 350mm x 274mm x 98mm (fechado).

50 argolas de plástico coloridas. 06 gizes coloridos 
01 apagador de50mm x 32mm x 25mm.

Trabalha à aprendizagem dos 
números e escrita, propicia 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Tudo 
aliado ao divertimento e ao prazer de brincar.

Idade: A partir de 03 anos

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4490

01 tabuleiro ilustrado medindo 300mm x 
200mm x 6mm, com peças recortadas para 

montar. 

Trabalha o reconhecimento dos 
números, sequência numérica, 

simbologia, posição, ordem e cores.

Idade: a partir de 03 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4495

01 caixa com tampa tabuleiro medindo 312mm 
x 217mm x 24mm. 30 peças recortadas para 

as respostas do jogo. 

Trabalha raciocínio das operações, 
agilidade, atenção, concentração e 

tempo.

Idade: a partir de 06 anos. 



Ref.: 4345

58 blocos coloridos com formas 
diferenciadas para montar dinossauros.

Trabalha o brincar simbólico na montagem 
dos dinossauros. Possibilita trabalhar a 

socialização, o planejamento de ação e a 
criatividade, bem como desenvolver a 
coordenação motora, raciocínio, noções de 
espaço, cores e formas.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem: Pote transparente medindo 
215mm de altura e 145mm de diâmetro, tampa 

com alça. Embalagem máster para venda
com 04 unidades.

Ref.: 4350

21 peças, composto por 01 palhaço decorativo 
medindo 232mm x 200mm x 18mm, 20 peças 

cilíndricas em madeira coloridas de vários 
diâmetros, medindo de altura  40mm cada.

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.

Idade: a partir de 04 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4430

01 caixa de madeira tipo estojo medindo 
262mm x 235mm 70mm, Contendo 03 

tabuleiros de medindo 210mm x 112mm x 6mm. 
120 fichas com letras medindo 29mm x 2906mm. 
20 fichas com figuras medindo 52mm x 52mm x 
6mm. 60 fichas com figuras medindo 29mm x 
29mm 6mm.

Alfabetização; 
Desenvolvimento do vocabulário; 

Atenção e concentração;
Identificação das silabas; 
Reconhecimento das letras;  
Descriminação visual. 

Idade: a partir de 04 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Decifrando



Ref.: 4510

45 peças, acondicionadas em uma caixa de 
madeira tipo estojo medindo 220mm x 183mm 

x 40mm, sendo: 02 dados com 10 lados, 
42 cartelas com o resultado, 
01 tabela com a tabuada.

Trabalha a fixação da tabuada através da 
brincadeira, o raciocínio rápido, agilidade e 

dinâmica em grupo.

Idade: a partir de 06 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Tabuada

Ref.: 4210

24 peças em madeira, medindo 40mm x 40mm 
x 40mm, pintada na cor branca com impressão 

de formas em 06 cores e modelos. Acondicionadas 
em uma caixa em madeira medindo 266mm x 
186mm x 50mm com um manual explicativo.

Trabalha a brincadeira e o jogo. A criança 
organiza a construção mental, propicia 

múltiplas possibilidades de interação com ela 
mesma e com os outros. Constrói a afetividade e a 
inteligência que constituem um par inseparável na 
evolução psíquica, permitindo à criança atingir 
níveis de evolução cada vez maior.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.
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Ref.: 4505

06 peças coloridas em MDF, a maior medindo 
240mm x 65mm x 15mm, com carinhas 

estampadas nos pinos.

Trabalha a sobreposição das peças, 
dimensões, coordenação simples, 

raciocínio combinatório, percepção tátil e 
habilidades funcionais.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Escada Divertida



Ref.: 4515

100 números recortados em MDF de 3mm, 
medindo cada 50mm de altura.

Trabalha o reconhecimento da 
simbologia dos números e sua 

representatividade.

Idade: a partir de 03 anos.

Pote transparente medindo 215mm de altura e 
145mm de diâmetro, tampa com alça.
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Ref.: 4450

08 blocos em escala de tamanhos, pintados na 
cor azul, com impressão decorativo em todas 

as peças, medindo a maior 150mm x 150mm x 
80mm, e a menor 80mm x 80mm x 80mm, sendo 
em MDF de 9mm.

Concentração e criatividade; noções de 
espaço e formas; agilidade e espaço físico; 

estimula raciocínio lógico.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4305

55 peças, composto por 10 algarismos e 45 
pinos de madeira azuis.  Acondicionada em 

caixa de madeira tipo estojo medindo 307mm x 
223mm x 42mm.

Trabalha os números e suas 
representatividades.  A matemática que 

constrói faz parte de um processo contínuo na 
busca de  significados e relações do dia a dia.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.



Ref.: 4470

20 blocos em escala de altura numerados em 
ordem com tabuada de multiplicação, bloco 

menor medindo 25mm x 30mm x 18mm e bloco 
maior medindo 25mm x 210mm x 18mm, com 
impressão em ambos dos lados.

Conceitos e operações matemáticas, 
memorização auditiva e visual, 

compreensão da multiplicação.

Idade: a partir de 07 anos.

Acondicionado em uma sacola de cristal com 
alça e zíper medindo 235mm x 75mm x 

125mm.

Ref.: 4500

10 peças coloridas em MDF, para montar 
uma imagem de 1000mm x 110mm x 3mm. 

Acondicionado em caixa de madeira tipo 
estojo medindo 170mm x 137mm x 55mm.

Trabalha a sobreposição das peças, 
dimensões, coordenação simples, 

raciocínio combinatório, percepção tátil 
e habilidades funcionais.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4415

08 quebra-cabeças, medindo 150mm X 150mm 
X 3mm, com ilustrações de brinquedos. 

Contendo 32 peças, Acondicionado em caixa de 
madeira medindo 180mm X 180mm X 50mm.

Trabalha a noção de posição, associação, 
coordenação, ordenação e a atenção.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.
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Ref.: 4335

01 Painel medindo 300mm x 200mm x 6mm, 
com 08 peças com ilustrações recortadas para 

encaixar.

Trabalha à aprendizagem e propicia 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

Tudo aliado ao divertimento e ao prazer de brincar.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão em microondulado medindo 
360mm x 221mm x 36mm. Embalagem máster 

para venda com 06 unidades.

Ref.: 4325

01 Painel medindo 300mm x 200mm x 6mm, 
com 09 peças com ilustrações recortadas para 

encaixar.

Trabalha à aprendizagem e propicia 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

Tudo aliado ao divertimento e ao prazer de brincar.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão em microondulado medindo 
360mmx221mmx36mm. Embalagem máster 

para venda com 06

Ref.: 4330

01 Painel medindo 300mm x 200mm x 6mm, 
com 10 peças com ilustrações recortadas para 

encaixar.

Trabalha à aprendizagem e propicia 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

Tudo aliado ao divertimento e ao prazer de brincar.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão em microondulado medindo 
360mm x 221mm x 36mm. Embalagem máster 

para venda com 06



www.criativoluk.com.br

Jogar e aprender Jogar e aprender 
com inteligência...com inteligência...
Jogar e aprender 
com inteligência...
Jogar e aprender Jogar e aprender 
com inteligência...com inteligência...
Jogar e aprender 
com inteligência...

Im
a
g
e
n
s 

ilu
st

ra
tiv

a
s

Um inovador sistema que desenvolve o raciocínio lógico dos mais novos,  criado  na   Alemanha,  o  
Criativo  Luk  está  em  mais  de 50 países.                                                                                .
Um lançamento exclusivo de Brinquedos Carimbras, em duas versões: Mini Criativo Luk para 
crianças com idade à partir dos 2 anos e o Criativo Luk (fase intermediária) para crianças à partir 
dos 03 anos de idade.
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LÜK® – Realizado por Heinz Vogel
© 2008 Westermann Lernspielverlag GmbH, 
Braunschweig 
Licença, Adaptação e Distribuição: 

03 livros e
01 estojo.

Ref.: 2230

01 estojo medindo 260mm x  130mm X 
12mm. 03 livros medindo cada 260mm 

x 140mm. (*)

Trabalha motivação à 
aprendizagem, estudo autônomo 

ou acompanhado, possibilitando auto-correção. 
Envolvendo valores e atitudes, como cooperação, 
expressão e comunicação.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão medindo 279mm x 
165mm x 40mm. 

CRIATIVO LÜK

Ref.: 2220

01 estojo medindo 185mm x  161mm X 
12mm. 03 livros medindo cada 210 mm 

x 150 mm. (*)

Trabalha motivação à 
aprendizagem, estudo autônomo 

ou acompanhado, possibilitando auto-correção. 
Envolvendo valores e atitudes, como cooperação, 
expressão e comunicação.

Idade: a partir de 18 meses.

Caixa de papelão medindo 226mm x 
170mm x 40mm.

Mini Criativo Lük



Ref.:4380
Volume: 05

Raciocínio lógico

Ref.: 2380

01 estojo medindo 185mm x  161mm X 
12mm. (*)

Trabalha motivação à 
aprendizagem, estudo autônomo 

ou acompanhado, possibilitando auto-correção. 
Envolvendo valores e atitudes, como cooperação, 
expressão e comunicação.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Estojo Mini Criativo Lük

(*) Para as atividades Criativo Lük e Mini Criativo Lük são necessários o estojo e pelo menos um livro. O estojo 
Criativo Lük pode ser utilizado em qual quer um dos livros Criativo Lük, mas não pode ser utilizado no Mini Criativo 
Lük. Da mesma forma o estojo Mini Criativo Lük pode ser utilizado para todos os livros Mini Criativo Lük, mas não 
pode ser usado para os livros Criativo Lük. Cada livro pode realizar varias atividade relacionadas ao tema, cada livro 
aborda um tema específico.

Ref.: 2375

01 estojo medindo 260mm x  130mm X 
12mm. (*)

Trabalha motivação à 
aprendizagem, estudo autônomo 

ou acompanhado, possibilitando auto-correção. 
Envolvendo valores e atitudes, como cooperação, 
expressão e comunicação.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Estojo Criativo Lük

Ref.: ----

Livros medindo 260mm x 140mm. O número 
de páginas pode variar em cada livro (*)

Trabalha atividades diversas de 
combinação, associação, 

calculo, direção, adição, subtração e algarismos.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Livros Criativo Lük

Ref.: ----

Livros medindo 210mm x 150mm com 25 
páginas (*)

Trabalha atividades diversas de 
combinação, associação, 

calculo, direção, adição, subtração e algarismos.

Idade: a partir de 02 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Livros Mini Criativo Lük
Ref.:4385

Volume: 05
Reconhecer e 

Relacionar.

Estojos e livros avulsos!Estojos e livros avulsos!Estojos e livros avulsos!



Ref.: 4390

01 base medindo 370mm X 110mm X 9mm, 
com 08 peças em formas geométricas, 

pintadas em 05 cores que se encaixam na parte 
superior em seus orifícios.

Trabalha a atenção, concentração, 
coordenação viso motora, 

reconhecimento das partes, composição, 
decomposição, cores e formas.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.
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Ref.: 4425

20 peças em MDF, ilustradas com 
personagens Super Estrelinhas, medindo 

50mm X 50mm X 3mm cada.

Trabalha a memorização, combinação, 
associação, nomeação e dramatização.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão microondulado medindo 
175mm X 175mm X 62mm. 

Ref.: 4420

01 quebra-cabeça em MDF, medindo 380mm x 
260mm x 3mm com 12 peças ilustradas com 

personagens Super estrelinhas.

Noção de posição, combinação; 
associação, espaço e formas.

Apartirde 18 meses.

Acondicionadas em caixa de papelão medindo
175mm a 175mm x 62mm.



Quebra-Cabeça Quebra-Cabeça 

de Transportesde Transportes

Quebra-Cabeça 

de Transportes

Quebra-Cabeça Quebra-Cabeça 

de Futebol de Futebol 

Quebra-Cabeça 

de Futebol 

Quebra-Cabeça Quebra-Cabeça 

de Animaisde Animais

Quebra-Cabeça 

de Animais

Ref.: 2310

01 quebra-cabeça, medindo 295mm X 205mm 
X 3mm, com ilustração de animais, com 12 

peças.

Trabalha a noção de posição, 
associação, coordenação e atenção.

Idade: a partir de 18 meses.

Caixa de papelão medindo 120mm x 120mm x 
120mm. Embalagem máster com 06 unidades.

Ref.: 2320

01 quebra-cabeça, medindo 295mm X 205mm 
X 3mm, com ilustração de futebol, com 12 

peças.

Trabalha a noção de posição, 
associação, coordenação e atenção.

Idade: a partir de 18 meses.

Caixa de papelão medindo 120mm x 120mm x 
120mm. Embalagem máster com 06 unidades.

Ref.: 2330

01 quebra-cabeça, medindo 295mm X 20 mm 
X  mm, com ilustração de transporte, com 12 

peças.

Trabalha a noção de posição, 
associação, coordenação e atenção.

Idade: a partir de 18 meses.

Caixa de papelão medindo 120mm x 120mm x 
120mm. Embalagem máster com 06 unidades.



Ref.: 2190

04 quebra-cabeças, medindo cada 220mm X 
170mm X 3mm, com ilustrações de animais 

com 16 peças.

Trabalha a noção de posição, 
associação, coordenação e atenção.

Idade: a partir de 18 meses.

Caixa de papelão medindo 285mm x 285 mm x 
50mm. Embalagem máster com 04 unidades.

Ref.: 3700

01 painel medindo 300mm x 200mm x 
6mm, com ilustração de uma tartaruga 

com números e quantidades.

Trabalha a noção de números e suas 
quantidades, ordem, leitura dos 

numerais e coordenação motora. 

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão em microondulado 
medindo 360mm x 221mm x 36mm.

Embalagem master para venda com 
06 unidades.

Ref. 3720

01 painel medindo 300mm x 200mm x 6mm, 
com ilustração de um elefante com letras do 

alfabeto.

Trabalha o reconhecimento das letras, 
alfabetização, ordem, sons, ordem 

alfabética e simbologia.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão microondulado medindo 
360mm X 221mm X 36mm. Embalagem 

master para venda com 06 unidades.



Ref.: 3860

01 brinquedo no formato de cogumelo medindo 
240mm de altura com 220mm de diâmetro, 

com 06 figuras de animais.

Trabalha desenvolvendo pensamento 
lógico, orientação espacial, localização 

e a coordenação motora.

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem de papelão microondulado 
medindo 242mm x 222mm x 222mm. 

Embalagem master para venda com 
04 unidades.

Ref.: 3850

01 brinquedo medindo 213mm de altura com 
150mm de diâmetro, com 06 figuras de 

animais.

Trabalha desenvolvendo pensamento 
lógico, orientação espacial, horas, 

localização e a coordenação motora.

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem de papelão microondulado 
medindo 222mm x 153mm x 153mm. 

Embalagem master para venda com 06 unidades.



Ref.: 2270

Ref.: 3500

Ref.: 3620



Ref.: 3420

32 peças para xadrez em plástico atóxicas, 
lavável, acondicionadas em uma  caixa 

medindo 340mm x 170mm x 50mm. Peça maior 
medindo 85mm.

Trabalha o desenvolvimento do 
pensamento lógico, atenção, 

concentração, raciocínio, regras e companheirismo.

Idade: a partir de 07 anos.

Embalagem plástica encolhível. Embalagem 
master para venda com 03 unidades. 

Ref.: 3410

32 peças em plástico para xadrez lavável, 
atóxicas, e 24 peças para Dama, em plástico 

PP acondicionadas em uma  caixa em madeira tipo 
estojo medindo 320mm x 320mm x 63mm. 
Peça maior medindo 85mm.

Trabalha o desenvolvimento do 
pensamento lógico, atenção, 

concentração, raciocínio, regras e companheirismo.

Idade a partir de 07 anos. 

Embalagem em PVC encolhível. Embalagem 

Box



Ref. 2435

01 tabuleiro medindo 270mm X 270mm X 3mm 
com 16 peças em plástico e 01 dado.

Trabalha atividade recreativa, memória, 
agilidade e concentração.

Idade: a partir de 07 anos.

Embalagem plástica com solapa.

Jogo de Ludo - Solapa

Ref. 2425

01 tabuleiro em MDF medindo 270mm X 
270mm X 3mm com 24 peças em plástico.

Trabalha atividade recreativa, memória, 
agilidade e concentração.

Idade: a partir de 07 anos.

Embalagem plástica com solapa.

Jogo de Dama - Solapa
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Ref. 2430

01 tabuleiro em MDF medindo 270mm X 
270mm X 3mm com 18 peças em plástico.

Trabalha atividade recreativa, memória, 
agilidade e concentração.

Idade: a partir de 07 anos.

Embalagem plástica com solapa.

Jogo de Trilha - Solapa



Ref. 2405

24 peças em plástico com diâmetro de 29mm, 
em duas cores, para Dama, trilha ou similares.

Trabalha atividade recreativa, memória, 
agilidade e concentração.

Idade: a partir de 07 anos.

Embalagem plástica com solapa.

Ref. 2410

16 peças em plástico em 04 cores (04 peças 
de cada cor), medindo 20mm, com base de 

10mm. Peças para jogo de ludo ou similares.

Trabalha atividade recreativa, memória, 
agilidade e concentração.

Idade: a partir de 07 anos.

Embalagem plástica com solapa.

Ref.: 0246

75 peças com 04 jogos diferentes: dama, trilha, 
ludo e xadrez, acondicionados em caixa de 

madeira tipo estojo, medindo 320mm x 320mm x 
63mm.

Trabalha a prática de competição, lazer, 
raciocínio e agilidade.

Idade a partir de 07 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Peças do 
Xadrez 

em plástico 
maciço.
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Ref.: 0067

01 caixa com abertura para as peças, medindo 
280mm x 280mm x 24mm, com serigrafia 

colorida dos jogos nos dois lados.

Trabalha recreação, trabalho em grupo, 
cooperativismo e memória.

Idade a partir de 07 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Dama e Dama e LudoLudoDama e Ludo

Ref.: 2250

01 tabuleiro ilustrativo em MDF medindo 
300mm x  300mm x  19mm. 20 modelos 

medindo 80mm x 80mm x 3mm.

Trabalha coordenação motora, 
combinação, ilustração, cor e formas.

Idade: a partir de 04 anos.

01 sacola PVC cristal com alça medindo 
330mm x 315mm x 50mm.

Ref.: 0068

01 caixa com abertura para as peças, medindo 
280mm x 280mm x 24mm, com serigrafia 

colorida dos jogos nos dois lados. 

Trabalha recreação, trabalho em grupo, 
cooperativismo e agilidade.

Idade a partir de 07 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Dama e Dama e TrilhaTrilhaDama e Trilha
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Compartimento
para guardar

as peças.



Ref.: 3520

Ref.: 3140

187 peças, sendo 10 placas, 27 letras 
recortadas e 150 letras para o bingo, todas 

coloridas em serigrafia, acondicionada em caixa 
de madeira,  tipo estojo medindo 245mm x 235mm 
x 50mm . Acompanha manual de instrução.

Trabalha o interesse por letras, leitura , 
alfabetização , competição e lazer.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 3510



Ref.: 2180

527 peças, 01 estojo para acondicionar as 
cartas controle, 01 estojo para acondicionar as 

cartas ¨Mate Mágica¨, 01 estojo para acondicionar 
as fichas do banco, 162 cartas Mate Mágica, 162 
cartas comando de 1 à 9 e 200 fichas para o 
banco.

Trabalha as operações matemáticas do 
ensino fundamental, habilidades com 

raciocínio rápido e lógico.

Idade: a partir de 07 anos.

Caixa de madeira medindo 210mm x 178mm x 
100mm. Embalagem plástica encolhível. 

Jogo criado por:
Marita Bechelli

Ref. 4050

100 peças. Sendo: 10 placas de 180mm x 
105mm x 3mm e 90 peças de 40 x 30 x 3mm, 

acondicionados em 01 caixa de madeira tipo 
estojo medindo 225mm x 190mm x 55mm, e 
manual de instrução. 

Trabalha conceitos matemáticos, contagem, 
coordenação motora, ordenação, orientação, 

agilidade, conhecimento da escrita, criatividade, 
atenção e concentração.

Idade: a partir de 7 anos

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 0040

72 letras serigrafadas em ambos os lados com 
grafias maiúsculas e minúsculas, medindo 

27mm x 27mm x 6mm acondicionadas em uma 
base medindo 188mm x 188mm x 13mm.

Trabalha a associação de idéias, 
percepção, escrita e forma.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível.



Ref. 0262

50 peças acondicionados em uma caixa de 
madeira, tipo estojo, medindo 180mm x 

180mm x 55mm. 

Trabalha a comparação da escrita com a 
figura, os temas Gramaticais, ilustrações 

e os trabalhos em grupos.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem em plástico encolhível.

Ref. 0206

40 peças, sendo 4 placas de 150mm x 150mm 
x 3mm e 36 peças de 50mm x 50mm x 3mm, 

acondicionadas em caixa de madeira, tipo estojo, 
medindo 190mm x 190mm x 48mm. 

Trabalha o aprendizado do raciocínio e as 04 
operações.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível .

LOTO LEITURA

Ref. 0048

130 peças, sendo 05 cartelas, 25 palavras e 
100 letras coloridas,acondicionado em caixa 

em madeira, tipo estojo, medindo 188mm x 
180mm x 45mm.

Trabalha cooperativismo, agilidade, 
português e agrupamento.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível.



Ref.: 3460

01 painel em MDF medindo 370mm x 260mm 
x 6mm com discos de frações que se 

encaixam nos espaços próprios.

Trabalha o sistema fracionário, associação 
das quantidades, valores e o 

reconhecimento das partes em um todo.

Idade a partir de 07 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 2260

01 tabuleiro em MDF ilustrativo para jogar 
multiplicação medindo 309mm x 255mm x  

6mm, 02 Tabuleiros ilustrativos para jogar 
subtração, adição, dobro e triplo, medindo 220mm 
x 220mm x 3mm, com impressão em ambos os 
lados, 02 dados decaedros (10 lados) para jogar, 
30 fichas azuis medindo 32mm de diâmetro, 30 
fichas vermelhas e medindo 32mm de diâmetro.

Trabalha a memorização da tabuada, 
soma, subtração, dobro e triplo de 1 à 10.

Idade: a partir de 04 anos.

01 caixa de madeira medindo 310mm x 
255mm x 45mm. Embalagem plástica 
encolhível.

Ref.: 0045

70 peças coloridas, acondicionadas em caixa 
tipo estojo, tamanho 177mm x 177mm x 56mm 

e manual de instrução.

Trabalha noção de área, perímetro, 
orientação espacial e visual. 

Idade a partir de 03 anos. 

Embalagem plástica encolhível.



Ref. 3120

50 peças, acondicionadas em 01 caixa 
medindo 260mm x 170mm x 35mm, com a 

tampa colorida para encaixar as peças das 
operações e manual de instrução. 

Trabalha conceitos matemáticos, contagem, 
coordenação motora, ordenação, orientação, 

agilidade, conhecimento da escrita, criatividade, 
atenção e concentração. 

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem em plástico encolhível.

Ref.: 0222

63 peças, acondicionados em caixa de madeira 
tipo estojo medindo 215mm x 137mm x 95mm.

Trabalha a habilidade e a agilidade, estimula 
coordenação e trabalho em grupo.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.0237

01 base com 06 círculos coloridos, medindo 
310 mm x 90mm x 20mm em madeira . 

Acompanha manual.

Trabalha agrupamento, ordem, 
coordenação e estimula a percepção.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em PVC encolhivel. 

N o v a
e m b a l a g e m !

C a i x a c o m t a m p a .
OPERAÇÕES MATEMÁTICASOPERAÇÕES MATEMÁTICASOPERAÇÕES MATEMÁTICAS



Ref.: 4440

01 jogo medindo 310mm x 320mm x 83mm, 
com 30 cubos, medindo 40mm x 40mm x 

18mm das letras e figuras iniciais do alfabeto, que 
giram para visualização.

Reconhecimento do alfabeto; nomeação 
e associação das letras; auto ditado; 

correspondência das letras com figuras.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref. 3780

01 ábaco medindo 345mm x 250mm x 65mm, 
com bolinhas com contas e ilustrações de 

quantidades e números.

Trabalha operações matemáticas, 
ordem, quantidades, cores e conjuntos. 

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em plástico encolhível.

Ref. 3730

01 painel de MDF medindo 250mm de 
diâmetro, com quebra cabeça de formas 

geométricas.

Trabalha noção de cor, forma, tamanho, 
espessura e coordenação motora. 

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em plástico encolhível.



Ref.: 0054

16 peças coloridas, acondicionadas em 01 
base medindo 180mm x 180mm x 81mm. 

Trabalha cor, forma, tamanho, tato, noção 
de quantidade, igualdade e montagem.

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem plástica encolhível.

Prancha de Seleção

Ref.: 0056

01 caixa com tampa medindo 250mm x 
235mm x 45mm para encaixe das formas e 08 

peças coloridas.

Trabalha as formas geométricas, 
espessura, tamanho, cores e associações.

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem plástica encolhível.

Passa Figuras

Ref.: 4140

01 prancha medindo 180mm x 180mm x 90mm, 
com 16 círculos em cores terciárias.

Este jogo tem como objetivo trabalhar a 
coordenação bimanual, coordenação 

motora fina (montagem e encaixe), fazendo a 
descoberta através da ação exploratória, busca 
conhecimentos de reprodução, amplitude, espaço, 
ordem e associa a simbologia de cada círculo. 
Explora a noção de intencionalidade quando da 
passagem dos círculos.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Passa Circulos



Ref.: 0239

25 peças coloridas, acondicionadas em 01 
base medindo 320mm x 65mm x 210mm com 

10 palitos para encaixar as peças.

Trabalha a agilidade de montagem sem 
ultrapassar as bases, trabalho em equipe. 

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem plástica encolhível.

Blocos de Encaixe

Ref.: 4090

13 peças coloridas, acondicionadas em 01 
basemedindo 150mm x 100mm x 225mm. 

Trabalha a noção de posição, tamanho, 
ordem cor e coordenação.

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem plástica encolhível.

Torre Multiformas

Ref.: 2135

01 Base medindo 132mm x 90mm x 17mm e 
12 peças em madeira coloridas em formato 

cilíndrico e cônico com medidas diversas.

Trabalha a coordenação motora 
bimanual  (encaixar), controle de força, 

criatividade, cores, formas e figuras.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.



Ref. 0043

48 peças, acondicionado em caixa tipo estojo, 
medindo 330mm x 200mm x 55mm e manual 

de instrução.

Trabalha as formas geométricas, espessura, 
tamanho, cores e associações.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

Ref.: 0260

19 peças coloridas de tamanhos e formas 
diferentes.

Trabalha cor, forma, tamanho, percepção, 
brincadeiras de empilhar, ocupação de 

espaço e formação de figuras. 

Idade a partir de 18 meses. 

Trabalha cor, forma, tamanho, percepção, 
brincadeiras de empilhar, ocupação de espaço 

e formação de figuras.

Ref. 0037

11 peças de formas geométricas, base 45mm, 
altura de 80mm, acondicionadas em caixa tipo 

estojo medindo 240mm x 185mm x 65mm.

Trabalha figuras geométricas, tamanho e 
forma.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

CARRINHO 
DE BLOCOS
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Ref.: 4280

126 cartas com impressão em ambos dos 
lados, medindo cada 90mm x 50mm.  

Acondicionada em caixa de madeira tipo estojo 
medindo 130mm x 130mm x 50mm.

Trabalha Interesse pela leitura e escrita, 
garantido a compreensão da formação de 

palavras, frases e textos no processo da 
aprendizagem.

Idade: a partir de 06 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Bonec

Geométric
Ref.: 4125

01 prancha medindo 238mm x 140mm x 
55mm, com 20 formas geométricas, sendo: 08 

retângulos, 04 quadrados, 04 triângulos e 04 
círculos, formando um boneco.

Trabalha os conceitos de formas, cores 
e posições, criando na prancha boneco 

com cores diferentes, podendo ser reproduzido em 
papel e colorindo, fazendo com que a criança 
identifique as cores e as formas. Desenvolve a 
coordenação motora, composição e 
decomposição. 

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástico encolhível. 

Ref.: 4475

01 tabuleiro ilustrado medindo 380mm x 
260mm x 18mm. 09 animais representativos.

Trabalha conceitos de nomeação, 
identificação, comparação, memória e a  

brincadeira das funções.

Idade: a partir de 18 meses. 

Embalagem plástica encolhível.



Ref. 0310

62 peças, acondicionadas em caixa de 
madeira, tipo estojo, medindo 130mm x 

130mm x 55mm.

Trabalha visualização numérica, dobro, 
metades, dezenas e as operações.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

Ref. 0036

55 peças coloridas formando 10 discos de 
100mm de diâmetro,acondicionadas em caixa 

de madeira, tipo estojo, medindo 136mm x 136mm 
x 85mm.

Trabalha o sistema fracionário e
divisão.

Idade: a partir de 04 anos.

Embalagem plástica encolhível .

Ref. 0031

294 peças, acondicionadas em caixa de 
madeira, tipo estojo, medindo 332mm x 

210mm x 55mm e manual de instrução.

Para trabalhar as 04 operações, crescente e 
decrescente, frações, igualdade e 

desigualdade.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

D O   I SS DC E
F ÕR EA SÇ



Ref. 0300

02 placas de centena, 10 palitos de dezenas e 
50 cubinhos de unidades,acondicionados em 

caixa tipo estojo, medindo 130mm x 130mm x 
65mm.

Para trabalhar e efetuar operações básicas, 
sistema decimal, conceito de ordem e classe.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

Material Dourado
62 peças

Ref. 0300-D

01 placa de centena, 10 palitos de dezenas e 
100 cubinhos de unidades, acondicionados em 

caixa tipo estojo, medindo 130mm x 130mm x 
65mm.

Para trabalhar e efetuar operações básicas, 
sistema decimal, conceito de ordem e classe.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

Material Dourado
Individual c/111 peças

Ref. 0030

611 peças, acondicionado em caixa tipo estojo, 
medindo 230mm x 230mm x 130mm e manual 

de instrução.

Para trabalhar e efetuar operações básicas, 
sistema decimal, conceito de ordem e classe.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

Material Dourado



Ref. 0300-A

01 placa de centena, 10 palitos de dezenas e 
100 cubinhos de unidades. Acondicionados em 

sacola de TNT

Trabalha o ensino fundamental das operações 
fundamentais.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

Material Dourado
Individual c/111 peças

Ref. 0300-C

01 placa de centena, 10 palitos de dezenas e 
100 cubinhos de unidades.

Trabalha o ensino fundamental das operações 
fundamentais.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão, medindo 130mm x 130mm x 
65mm.

Material Dourado
Individual c/111 peças

Ref. 0300-B

02 placas de centena, 10 palitos de dezenas e 
50 cubinhos de unidades.

Trabalha o ensino fundamental das operações 
fundamentais.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .

Material Dourado
Individual c/62 peças

Material Dourado 
(sacola TNT)

Material Dourado 
(caixa papelão)



Ref. 3640

01 cubo medindo 200mm x 200mm x 200mm, 
com 02 cordões e 04 formas geométricas.

Trabalha a interação, combinação, 
coordenação motora, horas, e 

explorações concretas de atividades.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível. Embalagem 
master para venda com 04 unidades.

Ref.: 0209

5 cubos coloridos, medindo a maior, 135mm x 
135mm x 47mm, cubo menor, 35mm x 35mm x 

35mm. 

Trabalha tamanho, cor, forma, encaixe e 
diferença. 

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem plástica encolhível.

Cubos de Encaixe

Ref. 3130

01 tabuleiro medindo 295mm x 270mm x 6mm, 
serigrafada com números coloridos, em cada 

número contém um pino para ser retirado. 
Acompanha manual de instrução.

Trabalha a manipulação das peças, contagem, 
coordenação motora, associação de 

quantidades e números, orientação, agilidade, 
atenção, concentração e os símbolos numéricos.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em plástico encolhível.



Peixinhos

Dinossauros

Ref.: 2125

01 Base medindo 230mm x 230mm x 6mm, 
com  13 peças para montar um quebra-

cabeça.

Montar o jogo na base de maneira que 
forme a ilustração. Trabalha o 

reconhecimento da parte como um todo, posição, 
ordem, desenvolvimento da linguagem em forma 
de frases, descrição e redação e ordenação.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 2120

01 Base medindo 230mm x 230mm x 6mm, 
com  13 peças para montar um quebra-

cabeça.

Montar o jogo na base de maneira 
que forme a ilustração. Trabalha o 

reconhecimento da parte como um todo, posição, 
ordem, desenvolvimento da linguagem em forma 
de frases, descrição e redação e ordenação.

Idade: a partir de 18 meses.

Embalagem plástica encolhível.

Ref. 0034

32 peças coloridas de tamanhos e formatos 
diferentes, acondicionadas em 01 base 

medindo 230mm x 230mm x 18mm, em madeira.

Trabalha a criatividade, tamanho, forma, 
igualdade e cores.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em plástico encolhível.

Mosaico



Ref. 0247

01 peça medindo 400mm x 380mm x 70mm 
com 100 argolas coloridas em plástico.

Trabalha as 04 operações, classe e ordem. 
Ideal para trabalho com professores.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em plástico encolhível.

Ábaco 10 Colunas

Ref. 0051

01 base medindo 280mm x 260mm x 65mm 
com 50 argolas coloridas em plástico.

Trabalha noção de classe, ordem e efetuar 
operações.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em plástico encolhível.

Ábaco Aberto

Ref. 0032

01 peça medindo 348mm x 244mm x 20mm 
com 40 argolas coloridas em plástico.

Trabalha noção de classe, ordem e efetuar 
operações. 

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em plástico encolhível.

Ábaco Aluno

Ref. 0224Relógio Educativo

01 relógio, medindo 210mm x 220mm. 

Trabalha noção de horas, tempo e espaço.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível .



Ref.3610

Base medindo 390mm  X 67mm X 15mm, com 
09 hastes em medidas diferentes, 45 argolas 

em plástico colorido e 09 peças em MDF com 
números de 1 a 9 impressos e escritos em braille.

Trabalha a coordenação motora, 
alfabetização em braille, noção de 

quantidade, cor, forma  e ordem.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em PVC encolhivel. 

Ref. 0038

01 base medindo 383mm x 50mm x 85mm 
com 45 argolas coloridas em plástico. 

Trabalha o sistema decimal, ordem, classe 
e as 04 operações.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em plástico encolhível.

Sequência 
de Numerais

Ref. 2050

24 peças e 05 cordões coloridos, 06 formas 
geométricas coloridas para alinhavar na 

tampa, caixa de madeira, tipo estojo, medindo 
243mm x 183mm x 40mm. 

Trabalha coordenação motora, formas, 
tamanhos, cores, agilidade e percepção.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em PVC encolhivel. 

Alinhavo de Formas 
Geométricas

Ref. 2010

05 peças e 05 cordões coloridos, medindo 
150mm x 100mm x 3mm cada peça. 

Trabalha coordenação motora, forma, 
tamanho e aprendizado das vogais.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em PVC encolhivel. 



Ref. 2040

05 peças medindo 150mm x 100mm x 3mm e 
05 cordões coloridos. 

Trabalha coordenação motora, forma, 
tamanho e agilidade.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em PVC encolhivel. 

Ref. 2020

10 peças medindo 150mm x 100mm x 3mm e 
10 cordões coloridos.

Trabalha coordenação motora, forma, 
tamanho e aprendizado dos números.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em PVC encolhivel. 

Ref.: 3830

120 blocos coloridos, de formas e cores 
variadas.

Trabalha com os blocos encaixáveis, 
construindo figuras diversas de maneiras 

diferentes, desenvolvendo a criatividade, o 
pensamento lógico, orientação espacial e 
coordenação motora ampla.

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem PVC cristal medindo 340mm 
x 235mm x 150mm. Embalagem master 

para venda com 02 unidades.



Ref.: 3880

40 blocos coloridos, de formas e cores 
variadas.

Trabalha com os blocos encaixáveis, 
construindo figuras diversas de maneiras 

diferentes, desenvolvendo a criatividade, o 
pensamento lógico, orientação espacial e 
coordenação motora ampla.

Idade a partir de 18 meses. 

Maleta plástica medindo 330mm x 285mm 
x 70mm. Embalagem master para venda 

com 03 unidades.

Ref.: 3870

20 blocos coloridos, de formas e cores 
variadas.

Trabalha com os blocos encaixáveis, 
construindo figuras diversas de maneiras 

diferentes, desenvolvendo a criatividade, o 
pensamento lógico, orientação espacial e 
coordenação motora ampla.

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem pote transparente medindo 
215mm de altura com 145mm de diâmetro. 

Embalagem master para venda com 04 unidades.

Ref.: 3900

40 blocos coloridos, de formas e cores 
variadas.

Trabalha com os blocos encaixáveis, 
construindo figuras diversas de maneiras 

diferentes, desenvolvendo a criatividade, o 
pensamento lógico, orientação espacial e 
coordenação motora ampla.

Idade a partir de 18 meses. 

Maleta plástica medindo 330mm x 285mm 
x 70mm. Embalagem master para venda 

com 03 unidades.



Ref.: 3890

60 blocos coloridos, de formas e cores 
variadas.

Trabalha com os blocos encaixáveis, 
construindo figuras diversas de maneiras 

diferentes, desenvolvendo a criatividade, o 
pensamento lógico, orientação espacial e 
coordenação motora ampla.

Idade a partir de 18 meses. 

Embalagem PVC cristal medindo 320mm 
x 240mm x 90mm. Embalagem master 

para venda com 03 unidades.

Ref.: 3470

72 peças em MDF formando 24 conjuntos 
medindo 120mm X 60mm X 3mm, com ilustrações 

de profissões, seus instrumentos de trabalho e 
nominação, acondicionada em caixa de madeira tipo 
estojo medindo 210mm X 153mm X 45mm.

Trabalha o desenvolvendo o pensamento 
lógico, discriminação visual, coordenação 

motora fina, vocação profissional, dramatização e 
sociabilização.

Idade a partir de 03 anos. 

Embalage em plástico encolhível.

Ref. 4080

Bancada medindo 450mm X 300mm X 
250mm, com 14 ferramentas diversas em 

madeira. Acompanha manual.

Trabalha noções de posição, 
associação, coordenação e faz de 

conta.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem em PVC encolhivel. 



Ref.: 3430

28 peças em MDF medindo 57mm x 100mm x 
3mm cada, em cores variadas para montar, 

jogar e desenhar.

Trabalha especialmente a coordenação fina 
uni e bimanual e o reconhecimento das 

formas a partir do tato, inclusive para crianças com 
necessidades especiais.

Idade: a partir de 03 anos.

Pote transparente, medindo 180mm de altura x 
125mm de diâmetro.Embalagem master para 

venda com 04 unidades.

Ref.: 3440

1 prancha medindo 500mm x 300mm x 15mm 
e uma bola de gude de 25mm.

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

Idade: de 07 a 14 anos (ou máximo 45kg).

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 3450

1 prancha medindo 410mm de diâmetro x 
15mm e uma bola de gude de 25mm.

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

Idade: de 07 a 14 anos (ou máximo 45kg).

Embalagem plástica encolhível.



Ref.: 3320

20 peças medindo 50mm x 50mm x 
10mm, cada. 

Trabalha especialmente a coordenação 
fina uni e bimanual, inclusive para crianças 

com dificuldades especiais.

Idade: a partir de 03 anos.

Pote transparente, medindo 180mm de altura x 
125mm de diâmetro.Embalagem master para 

venda com 04 unidades.

Ref.: 4270

16 peças com impressão em ambos dos lados, 
medindo cada 140mm x 120mm x 3mm.  

Acondicionada em caixa de madeira
tipo estojo medindo 188mm x 148mm x 67mm.

Trabalha a formação, nomeação, 
separação e cópias das palavras. 

Identificação das vogais e consoantes, localização 
e ilustração.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4260

26 peças em EVA coloridos, medindo 135mm 
x 145mm x 2mm,  com ilustrações das letras 

e figuras correspondentes.

Trabalha à aprendizagem da escrita do 
alfabeto e o som inicial da figura.

Idade: A partir de 03 anos

Embalagem plástica encolhível.
04 unidades.



Ref. 0234

185 peças acondicionado em caixa de adeira, 
tipo estojo, medindo 230mm x 160mm x 8mm.

Trabalha formação de palavras, 
lfabetização, ditado mudo, divisão silábica.

Idade: a partir dos 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Meu Ditado

Ref.: 4265

30 peças com impressão em ambos dos lados, 
medindo cada 122mm x 61mm x 3mm.  

Acondicionada em caixa de madeira tipo estojo 
medindo 210mm x 155mm x 57mm.

Trabalha a formação de palavras, auto-
ditado com as figuras ilustradas. 

Identificação das vogais e consoantes, localização
e ilustração. Raciocínio combinatório palavra com 
figura.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 3490



Ref. 3190

70 peças recortadas, acondicionadas em 01 
caixa tipo estojo medindo 232mm x 185mm x 

45mm e manual de instrução.

Trabalha o interesse por letras, 
alfabetização, discriminação de letras, 

nomeação de letras, ordem alfabéticas e escrita 
correta das letras.

Idade: a partir de 03 anos. 

Embalagem plástica encolhível. 

Ref.: 3930

01 painel em MDF medindo 380mm x 260mm 
x 6mm, com ilustrações de letras.

Trabalha a percepção visual, 
orientação espacial, destaque das 

características, sons, fonemas, alfabeto e a 
coordenação motora fina.

Idade a partir de 03 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 2210

61 peças 01 estojo para encaixar os tabuleiros. 
30 tabuleiros em MDF, azul com ilustração, 

medindo 182 mm x  75mm x  3mm.30 tabuleiros 
em MDF, amarelo com ilustração medindo 192mm 
x  65mm x  3mm.

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

das palavras.

Idade: a partir de 03 anos.

01 caixa de madeira medindo 252mm x 
222mm x 85mm. Embalagem plástica 

encolhível.
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Ref. 0046

180 peças serigrafadas em letras maiúsculas, 
medindo 32mm x 24mm x 3mm, 

acondicionada em caixa tipo estojo, medindo 
190mm x 120mm x 50mm. 

Trabalha linguagem, descoberta de novas 
palavras, cópia, escrita. 

Idade: a partir de 03 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Alfabeto Silábico

Ref. 0202

64 peças serigrafadas medindo 30mm x 30mm 
x 15mm, acondicionadas em caixa de madeira 

tipo estojo medindo 265mm x 265mm x 38mm.

Trabalha a percepção da escrita, 
exploração e composição de palavras.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref. 0203

72 peças coloridas, acondicionadas em 01 
caixa tipo estojo, medindo 210mm x 155mm x 

40mm.

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

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.



Ref. 0223

36 peças acondicionado em uma caixa em 
madeira,  medindo 262mm x 113mm x 28mm.

Trabalha alfabetização, ensino 
fundamental para percepção e imagem 

de letras e palavras, associação de idéias e 
figuras.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref. 0235

44 letras medindo 100mm x 75mm x 3mm, 
acondicionadas em caixa tipo estojo, medindo 

300mm x 231mm x 36mm.
 

Trabalha a memorização da escrita e 
imagem das letras. 

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4275

40 letras recortados em MDF em 3mm, sem 
pintura, medindo cada 58mm de altura. 

Trabalha à aprendizagem do alfabeto, 
escrita, leitura, formação de silabas, 

palavras e frases.

Idade: A partir de 03 anos

Embalagem PVC Cristal, medindo 222mm 
x180mm, com zipper.



28 peças medindo 70mm x 35mm 
acondicionadas em caixa  tipo estojo, medindo 

170mm x 95mm x 45mm. Com temas variados

Trabalha a memorização das 
operações e fixação de diversas 

áreas do conhecimento. Auxilia em todas as fases 
da aprendizagem. 

Idade: a partir de 03 anos. 

Embalagem plástica encolhível.



40 peças de 50mm x 50mm x 3mm, 
acondicionados em caixa tipo estojo, medindo 

128mm x 130mm x 50mm. Com temas variados. 

Trabalha a fixação da percepção 
visual com diversos conceitos 

educativos. 

Idade: a partir de 03 anos. 

Embalagem plástica encolhível.

Ref.: 4300

01 Trena em lona, medindo 3000mm x 30mm x 
1mm.

Trabalha à aprendizagem das medidas,
milímetro, centímetro e metro.

Idade: A partir de 03 anos

Embalagem plástica encolhível.



Ref. 8060

01 conjunto com 12 jogos educativos + CD. 
Acondicionados em 01 caixa plástica 

transparente, medindo 555mm x 390mm x 380mm, 
decorada.

Trabalha Linguagem receptiva 
oral e escrita e linguagem 

produtiva oral e escrita. É interessante que o jogo 
possibilite à criança a obtenção de sucesso 
progressivo, para que, à medida que ela vai 
conhecendomelhor os recursos que ele oferece, 
ela obtenha níveis de realização.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão medindo 560 mm x 395 mm 
x 390 mm.

Ref. 8050

01 conjunto com 12 jogos educativos + CD. 
Acondicionados em 01 caixa plástica 

transparente, medindo 555mm x 390mm x 380mm, 
decorada.

Trabalha confiança, autonomia, 
iniciativa, e identidade. O 

brinquedo adequado à criança, considerada como 
indivíduo especial e diferenciado; deve atender à 
etapa de desenvolvimento em que a criança se 
encontra e às suas necessidades emocionais, 
socio-culturais, físicas ou intelectuais.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão medindo 600 mm x 390 mm 
x 390 mm.



Ref. 8070

01 conjunto com 12 jogos educativos + CD. 
Acondicionados em 01 caixa em madeira

MDF medindo 590mm x 380mm, pintada e
decorada.

Trabalha exploração, imitação, 
performance e criação.

O brinquedo pode ser usado de várias 
maneiras, e é um convite a exploração
e inventividade.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão medindo 600 mm x 390 mm 
x 390 mm.

Ref. 8080

01 conjunto com 12 jogos educativos + CD. 
Acondicionados em 01 caixa plástica 

transparente, medindo 555mm x 390mm x 
380mm, decorada.

Trabalha análise matemática 
exercitada, auditiva, funcional e 

prática. O brinquedo leva a criança a compreender 
na prática os procedimentos adequados para  
chegar a conclusões com resultados compostos 
por ela mesma.

Idade: a partir de 03 anos.

Caixa de papelão medindo 560 mm x 395 mm 
x 390 mm.



Ref.: 4455

01 caixa tipo estojo medindo 210mm x 105mm 
x 52mm, contendo 30 peças, medindo cada 

80mm x 60mm x 3mm,  com  imagens ilustrativas 
coloridas e na outra face a escrita.

Apoio à aprendizagem da língua 
estrangeira, reconhecimento das 

imagens, da escrita e auto-ditado.

Idade: a partir de 03 anos.

Embalagem plástica encolhível.

Ref. 8090



Quadro para Pintura

Ref. 0522

01 peça. Altura 1000mm. Com o quadro 
medindo 580mm X 470mm. 

Trabalha a criatividade da 
criança, desenho, arte e formas.

Idade: a partir de 03 anos.

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

Ref. 6040

01 quadro medindo 1002mm de altura por 425 
de largura. 01 marcador para quadro branco, 

01 apagador e 04 gizes coloridos. 

Trabalha a criatividade da criança, 
desenho, arte e formas.

Idade: a partir de 03 anos.

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

Entre em contato com um de nossos  ou com nosso Setor de Atendimento ao Lojista:representantes

vendas@carimbras.com.br - (42) 3235 7245
Rua Goio-erê, 01 - Vila Santana - Olarias - 84026-290 - Ponta grossa - Pr

carimbras.com.brfacebook.com/ind.carimbras



Kit Matemática - PDDE

Kit Letramento - PDDE

Números com Pinos
06 unidades

Material Dourado Indv.
03 unidades

Ábaco 05 Colunas
03 unidades

Alfanumérico
06 unidades

Dominó Frações
06 unidades

Loto Aritmético
06 unidades

Bingo de Letras
10 unidades

Tabuleiro de xadrez 
com peças em plástico

Tangran
03 unidades

Trena Escolar
10 unidades

Dominó Adição
06 unidades

Varal de Letras
06 unidades

Alfabeto móvel
06 unidades

Baralho de Letras
10 unidades

Ache as Palavras
10 unidades

Dominó Educativo
06 unidades

Memória de Sílabas
06 unidades

Fichas para Ditado
06 unidades

Cruza Letras
10 unidades

Blocos Lógicos
06 unidades

Acondicionado em caixa de papelão.

Acondicionado em caixa de papelão.

Ref.: 9030

Ref.: 9010

Kit Xadrez Tradicional - PDDE
Acondicionado em caixa de papelão. Ref.: 9040

Xadrez Tradicional - PDDE
Ref.: 4310

20 unidades individual




