Catálogo Material Didático
Quem vem a seguir?
Puzzle colorido com uma sequência de 3 imagens, ajuda a desenvolver a
linguagem, imaginação, encorajando a orientação para a pré‐escrita (da
direita para a esquerda)
PVP:7,50€

(IVA incluído)

REF: 0014

Constrói um alarme para intrusos
Detalhes: Aprende a ligar um circuito elétrico. Constrói um alarme de
intrusão e coloca‐o atrás da tua porta. Impede os intrusos no teu quarto. É
interessante e muito divertido.
Contém uma plataforma e caixa de plástico, conjunto de acessórios e pegas
de metal, um alarme elétrico, cabo elétrico e um fio para despoletar o
alarme. Inclui também instruções detalhadas em português e fatos
divertidos.
PVP: 14,20€ (IVA incluído)
REF: 0021
Super Telefone de Espião
Detalhes: Descobre como o som viaja e aprende alguns fatos
surpreendentes sobre os telefonemas e sobre o som. Também pode ser
usado como um hidrofone para detetar o som dentro de água, e como um
geofone para detetar os sons que viajam através do solo.
Contém uma caixa de circuito de amplificador com porta‐pilhas e microfone
instalado; auscultador leve; 2 tampas para tubo coletor de som; tubo
coletor de som. Inclui instruções detalhadas em Português.
PVP: 31,35€ (IVA incluído)
REF: 0020

Molda e pinta fadas cintilantes
Detalhes: Faz 6 fadas diferentes em gesso. Podes usá‐las como pins ou
como ímanes para o frigorífico. Estes kits promovem a imaginação e iniciam
as crianças nos trabalhos manuais. O gesso contido no Kit dá para fazer o
total de 12 fadas.
Contém uma embalagem de gesso de alta qualidade, moldes, 1 tira de tinta
de cinco cores diferentes, 1 pincel, pins e imanes. Inclui também instruções
detalhadas em português.
PVP: 12,65€ (IVA incluído)
REF: 0022

Recordação da fada dos dentes
Detalhes: Simplesmente molda e pinta tu mesmo as caixinhas para os teus
dentes de leite! Põe lá os teus dentinhos e completa a cerimónia com o
preenchimento de um certificado! Conta as histórias da fada dos dentes!
Contém fatos engraçados.
Contém 1 tabuleiro de molde, 2 sacos de gesso de fácil secagem, 4 pedaços
de espuma autocolante, 1 tira de pintura de cores diferentes, 1 pincel, 4
“certificados” de queda de dentes e instruções detalhadas em português.
PVP: 12,65€ (IVA incluído)
REF: 0001
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Cria um mobile Sistema Solar
Detalhes: Cria um sistema solar mobile com as dimensões 42x42cm. Pinta‐o
com o brilho fornecido e suspende‐o no teto do teu quarto. Observa como
brilha e gira no escuro e deixa a tua imaginação voar até ao espaço profundo,
a milhões de anos‐luz de distância. O teu mobile irá brilhar noite após noite e
a diversão é ilimitada.
Instruções de montagem e pintura em Português.
PVP: 14,20€ (IVA incluído)

REF: 0017

Recria um Vulcão
Detalhes: Recria um vulcão sólido com o gesso e molde fornecidos neste kit.
Pinta e decora‐a com as correntes de lava, paisagens, etc. Coloca bicarbonato
de sódio e vinagre na cratera e realiza uma erupção incrível para os teus
amigos e familiares. O teu próprio vulcão irá realmente entrar em erupção
com lava borbulhante e efervescente. É um projeto científico impressionante
e pode ser usado para decoração do teu ambiente de trabalho. A erupção
pode ser realizada repetidamente e a diversão é sem dúvida ilimitada.
PVP: 14.20€ (IVA incluído)
REF: 0006

Recria as constelações
Detalhes: Recria as constelações no teto do teu quarto, fazendo pequenos
furos nas abóbodas de papel, monta‐as e faz a projeção com a lâmpada
incluída no kit.
Contém um conjunto de abóbodas de projeção do hemisfério norte e sul, 1
lâmpada com interruptor, 4 apoios das abóbodas, tiras de fita adesiva e
instruções detalhadas em português, incluindo mapas estrelares de ambos os
hemisférios. São necessárias pilhas AA, não incluídas no kit.
PVP: 14.20€ (IVA incluído)
REF: 0024

Estrelas que brilham no escuro
Detalhes: Cria um céu estrelado na parede ou no teto do teu quarto.
Como fazê‐lo brilhar? Expões os elementos a uma fonte de luz intensa por um
minuto. Desliga a luz e observa como brilham na escuridão. Podem ser
recarregados vezes sem conta. A diversão é ilimitada!
PVP: 5,20€ (IVA incluído)

REF: 0005

Vulcão e Dinossauros
Detalhes: Combinámos o vulcão e o escava e joga uma aventura de
dinossauros numa oferta especial e única para assegurar os momentos de
diversão e descoberta a dobrar. Constrói um vulcão sólido e fá‐lo entrar em
erupção. Escava e descobre ossadas de dinossauros e depois utiliza‐os como
peões do jogo. Este é um conteúdo divertido e educacional.
PVP: 26.35€ (IVA incluído)

REF: 0004
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Magia das Fadas
Detalhes: Este é um kit deslumbrante, repleto de diversão e de brincadeiras
de fadas para todas as meninas que acreditam na magia! Faça um jogo de
adivinhação, uma moldura mágica, ou execute truques de leitura de mentes,
bem como outros truques mágicos de fada! Estas fadas vão encanta‐las a si, e
às suas amigas!
PVP: 16.25€ (IVA incluído)

REF: 0003

Espanta Espiritos
Detalhes: Faz o teu caçador de sonhos! Pendura‐o em cima da tua cama e ele
devora os teus pesadelos, deixando os sonhos bons ficarem para sempre!
Este kit contém um arame em forma de círculo com 8,5cm de diâmetro, fio
prateado, pérolas de diversas cores, penas, cola e instruções detalhadas em
português.
PVP: 8.75€ (IVA incluído)

REF: 0002

Pião Ilusionista
Detalhes: Desafia os teus olhos e o teu cérebro com estes truques de ilusão
óptica fazendo girar este pião! Vê a tua mão encolher, insetos a rastejarem na
tua pele, cores a aparecerem por magia num padrão preto e branco. Assiste
ao aparecimento de padrões caleidoscópicos sob luz fosforescente. Tens 5
padrões e explicações de como criar as tuas ilusões.
PVP: 4,95€ (IVA incluído)

REF: 0016

Escava e Joga na Selva Perdida
Detalhes: Escava os dinossauros enterrados e entra nesta aventura na Selva
Perdida! É um projeto de escavação e um jogo!
Contém um bloco de gesso com 6 figuras de dinossauros, 1 dado, 1 escopro,
pincel e tabuleiro de jogo. Inclui também as instruções detalhadas e regras do
jogo em português
PVP: 16.40€ (IVA incluído)

REF: 0008

Fábrica de Perfumes
Detalhes: Explora a ciência de fabricar perfumes. Mistura exóticas essências e
cria uma fragância própria. Torna‐te uma verdadeira cientista! Faz uma festa
do perfume ou oferece uma prenda original às tuas amigas.
Contem 5 fragâncias diferentes, 5 frascos de enchimento, 5 pipetas e um guia
com diferentes fórmulas.
PVP: 24.60€ (IVA incluído)

REF: 0007
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Puzzle Um dia na Quinta
Detalhes: Este puzzle é composto de 24 peças, de tamanho ideal para
crianças dos 3‐6 anos.
Vem embalado dentro de uma caixa de cartão resistente com uma pega para
fácil transporte.
Dimensão do puzzle: 40cmX50cm
PVP: 12.95€ (IVA incluído)

REF: 002

Pirâmide “As estações do ano”
Detalhes: Este kit é composto por 10 cubos de diferentes tamanhos feitos de
cartão resistente, que se encaixam entre si.
Aborda a temática das estações do ano e respetivas características desta
estação.
Vem acompanhado de uma caixa com bonitos motivos, feita de cartão
resistente, com uma pega para fácil transporte.
PVP: 17.90€ (IVA incluído)
REF: 0028

Puzzle “a Festa da Princesa”
Detalhes: Este maravilhoso puzzle é composto por 100 peças.
Vem dentro de uma maleta de cartão resistente com a ilustração do puzzle.
Uma verdadeira delícia para as meninas princesas!
PVP: 21.90€ (IVA incluído)

REF: 0012

Puzzle “ A Ecologia”
Detalhes: Este puzzle educativo é composto por 100 peças, onde irá ajudar a
criança a refletir sobre o tema da ecologia.
Vem dentro de uma maleta de cartão resistente com a respetiva ilustração do
puzzle.
Uma verdadeira lição de ecologia para os mais pequenos!
PVP: 21.90€ (IVA incluído)

REF: 0018

Piões da savana
Este pião feito de metal resistente ajuda a criança a divertir‐se ao fazê‐lo e vê‐
lo girar.
PVP: 11.20€ (IVA incluído)

REF: 0015
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Jogo “ 7 Famílias Felizes”
Este jogo é composto por 29 cartões/ cartas com ilustrações das diferentes
famílias, cujo objetivo principal é reunir e fazer uma sequência
É ideal para 2 a 4 jogadores.
PVP: 9.35€ (IVA incluído)

REF: 0011

Dominó “Os Animais da Savana”
Este jogo contém 28 peças de dominó feitas em cartão resistente, ilustradas
com animais da savana.
Vem dentro de uma maleta de uma bonita maleta de cartão resistente com
uma pega para fácil transporte.
PVP: 14.60€ (IVA incluído)

REF: 0026

Robot inteligente
Detalhes: Um robot inteligente, que se vira quando embate em obstáculos e
contorna cantos. Sem controlo remoto nem chips. Move‐se como se tivesse
cérebro. É muito giro! Diverte‐te a aprender a ciência por detrás deste
brinquedo!
PVP: 20.35€ (IVA incluído)

REF: 0009

Segredos de Fada
Detalhes: Aprende a comunicar de forma secreta como uma fada.
Este kit contém um diário onde pode escrever os teus desejos mais secretos,
ou enviar mensagens secretas aos teus amigos, sem que mais ninguém
perceba. Diverte‐te a aprender!
PVP: 17.50€ (IVA incluído)

REF: 0027

Truques de Ilusionismo
Detalhes: Com este fascinante kit é possível criar mais de 20 atividades.
Com as ilusões criadas pelos piões, é possível observar a criar imagens
tridimensionais.
Desafia os teus olhos com este maravilhoso kit de ilusão óptica!
Inclui um manual com explicações científicas.
PVP: 14.20€ (IVA incluído)

REF: 0019
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Sapato para Atar
Detalhes: Sapato do madeira maciça ideal para a criança desenvolver a
motricidade fina, aprendendo a atar os sapatos e facilitando a autonomia.

PVP: 5,70€ (IVA incluído)

REF: MC001

Entrelaçamentos de madeira
Detalhes: Conjunto de três jogos de entrelaçamento de diferentes tamanhos,
onde a criança vai brincar desenvolvendo a motricidade fina e destreza
manual.

PVP: 13,20€ (IVA incluído)

REF: MC004

Formar palavras
Detalhes: Excepcional jogo para aprendizagem das letras e para iniciação das
palavras. Desenvolvimento da linguagem.
É composto por uma caixa de madeira com aproximadamente 145 dados com
letras para colocar no tampo da caixa.
PVP: 9.50€ (IVA incluído)

REF: MC002

Puzzle Geometria
Detalhes: Puzzle de madeira para encaixe com formas geométricas para as
crianças mais pequenas.
PVP: 9€

(IVA incluído)

REF: MC005

Puzzle das Frutas
Detalhes: Puzzle em madeira com diferentes formas de frutas coloridas, para
a criança estimular a sua motricidade, reconhecimento de palavras,
vocabulário e significado.
PVP: 8.20€ (IVA incluído)

REF: MC007
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Puzzle Moisaco
Detalhes: Este puzzle de madeira é composto por 80 peças multicolores que
se podem encaixar de forma distinta. Facilita os processos de atenção e
concentração, orientação e coordenação visuo‐espacial.
Medidas: 26X26 cm
PVP: 8.50€ (IVA incluído)

REF: MC006

Jogo das Expressões
Detalhes: Este jogo é composto por um tabuleiro de madeira com 12 peças
para fazer a composição das diferentes expressões faciais. Excelente para
explorar as diferentes expressões e os sentimentos de que está a jogar.
Facilita o treino da gestão emocional
Medidas: 34X28 cm
PVP: 11.80€ (IVA incluído)

REF: MC008

Puzzle Relógio do Tempo
Detalhes: Este excelente jogo é composto por um tabuleiro com peça
amovíveis, onde vai ser permitido à criança aprender a contar, a associar o
número à imagem, aprender o estado do tempo e a identificar as horas.
Facilita processos de sequenciação e temporização.
Medidas: 30X30 cm
PVP: 8.20€ (IVA incluído)

REF: MC003

Jogo da Torre
Detalhes: Este jogo é composto por diversas peças numeradas de 1 a 3.
Para jogar este jogo, tem de se construir a torre e de seguida cada jogador
lança um dado o qual vai decidir que peça numerada terá te tirar e colocar em
cima. O objetivo é não deixar cair a torre. Excelente jogo para desenvolver
motricidade fina, facilitar os processos de atenção e concentração. Deve
jogar‐se em família de forma a reforçar os laços familiares.
Medidas: 23X7cm
PVP: 11.80€ (IVA incluído)
REF: MC009

Jogo do Mikado Gigante
Detalhes: Este jogo é composto por 25 varas grandes, onde o objetivo é
estimular a motricidade fina, capacidades de concentração, coordenação e
orientação espacial, controlo e tolerância à frustração. Inclui uma prática
bolsa de transporte.
Medidas: 95X 1,5 cm
PVP: 4.60€ (IVA incluído)

REF: MC010
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Jogo das Boas maneiras em Casa
Detalhes: Este jogo é composto por 34 cartões de associação, com um
sistema autocorretor.
Consiste em relacionar 17 situações para identificar o que está correto e
incorreto.
Excelente jogo para jogar com as crianças facilitando a aprendizagem da
educação e boas maneiras. Facilita a aprendizagem social, relacionamento
interpessoal e gestão das emoções.
PVP: 20.80€ (IVA incluído)

REF: MC012
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