Ursinho mealheiro

Caneca elegante

Azulejo

Mealheiro em chacota com tampa amovível
na base. Dimensões: 7x7x9cm.

Caneca em porcelana branca.
Altura 10cm.

Azulejo com base em cortiça.
Dimensões do azulejo: 11x11cm.
Dimensões da base: 15,3x15,3x1cm.

Cada

1,95€
Refª 1035268

Cada

3,38€

Cada

2,60€

Refª 1036950

Refª 1035211

Marcador para cerâmica a frio

Tinta para cerâmica a frio

Marcador para porcelana

Marcador para decorar cerâmica, faiança, azulejos e vidro. Disponíveis 15 cores que podem
ser misturadas entre si.
Não deve ser usado em áreas que estejam em
contacto com a comida. Não precisa de cozer
no forno. Secagem rápida.

Tinta para decoração de cerâmica, faiança,
azulejos e vidro. Disponíveis 18 cores que podem ser misturadas entre si.
Evitar pintar áreas que estejam em contacto
com a comida. Não precisa de cozer no forno.
Secagem rápida.

Disponíveis 15 cores. Evitar pintar áreas que
estejam em contacto com a comida. Secagem
rápida. Precisa de cozer no forno.
Cada

1,98€
Refª1026315

Cada

2,69€
Refª 1026420

Todos os preços incluem IVA.

Cada

2,48€
Refª1011118

www.mundoescolar.pt

Entregas e envios para todo o país.

Silk Clay - Conj. 10 cores.

Foam Clay - Conj. 10 cores.

Massa de modelar muito macia.
Não precisa de cola, basta encostar
entre si e colou!

Massa de modelar granulado fino. Não precisa
de cola, basta encostar entre si e colou!
· Seca após 24/48h.
· Muito resistente.
· Conjunto de 10 cores.
· Quantidade: 10x35gr.

· Seca após 24/48h.
· Muito resistente.
· Conjunto de 10 cores.
· Quantidade: 10x40gr.

Conj.

14,36€
Refª 1021144

Conj.

15,95€
Refª 1021142

Rolha de cortiça
Rolha em cortiça para garrafas ou frascos, com
coração em madeira para decorar.
Dimensões do coração: 5x6cm.

Caneta reciclada c/tampa

Moldura em cartão c/suporte

Corpo em cartão reciclado para decorar.
A escrita é sempre azul.

Moldura para pintar, fazer colagens ou decorar
com massa de modelar. Dimensões:17x19cm.

Cada

0,36€

Cada

1,35€

Cada

Refª 1027127

Refª 1036034

0,99€
Refª 1036932-700

Bloco de notas A6

Caderno de notas A5

Bloco de notas A6 de 120 folhas. Inclui caneta
de escrita com tinta preta. Disponível em vermelho, verde e azul. Dimensões: 9x14cm.

Caderno de notas A5 com papel branco reciclado e capa em cartao Kraft, 80 páginas lisas.
Dimensões: 14,4x21cm.

Cada

1,13€

Cada

1,30€
Refª 1047204

Refª 1047017

Porta-chaves em acrílico
Porta-chaves de duas faces que permitem
colocar uma foto, não sendo possível removê-la.
Podem ser pintados com tintas ou marcadores para vidro, porcelana ou multiusos.
Refª 4904001 retangular 7x5,5cm.
Refª 4904002 casa 4x4,5cm.
Refª 4904019 redondo 4,5cm.
Refª 4904028 retangular 5,5x4,2cm.
Refª 4904044 t-shirt 3,5x3,5cm.
Refª 4904047 coração 4x4cm.
Todos os preços incluem IVA.

0,99€
0,59€
0,54€
0,68€
0,59€
0,59€
www.mundoescolar.pt

Entregas e envios para todo o país.

Shrinkles
Desenhe na folha e coza-a
no forno. O motivo encolhe 7 vezes e aumenta de
espessura 7 vezes!!
Vendido à unidade (folha)
e em conjunto de 20 folhas. Dimensões da folha:
26,2x20,2cm.

Refª 1039197-700 cristal
Refª 1039197-701 frosted
Refª 1039197-702 branco

Folha

1,39€

Porta-chaves redondo

Porta-chaves oval

Marcador de livro

Porta-chaves em madeira que pode ser pintado com tinta acrílica ou marcadores.
Diâmetro: 4,5cm.

Porta-chaves em madeira que pode ser pintado com tinta acrílica ou marcadores.
Dimensões: 5,5x3,5cm.

Marcador de livro em madeira para pintar e
decorar. Dimensões: 20cm.

Cada

Cada

0,59€

0,59€

Refª 1036818-703

Refª 1036818-704

Cada

0,60€
Refª 10361023-701

Coração Super Pai pequeno

Coração Super Mãe pequeno Coração Super Pai grande

Coração em madeira para fazer um porta-chaves ou para pendurar. Pode ser pintado com
tinta acrílica, marcadores ou decorado com
foam clay. Dimensões: 6x6x7cm.

Coração em madeira para fazer um porta-chaves ou para pendurar. Pode ser pintado com
tinta acrílica, marcadores ou decorado com
foam clay. Dimensões: 6x6x7cm.

Cada

Cada

Coração em madeira para pendurar. Pode ser
pintado com tinta acrílica, marcadores ou decorado com foam clay.
Dimensões: 18x16,7cm. Espessura: 3mm.

Cada

0,80€

0,80€

2,25€

Refª 10361106

Refª 10361125

Refª 10361100

Todos os preços incluem IVA.

www.mundoescolar.pt

Entregas e envios para todo o país.

Placa para porta

Separador roupas

Placa para porta em madeira que pode ser
pintado com tinta acrílica ou marcadores.
Dimensões: 10x24cm. Espessura: 5mm.

Separador de roupas ou placa para porta em
madeira que pode ser pintado com tinta acrílica ou marcadores. Dimensões: 9,5x25cm.

Cada

Cada

0,79€

0,86€

Refª 1036381

Refª 1036046

Suporte para gravatas

Cabide quadrado

Suporte em madeira que pode ser pintado
com tinta acrílica ou marcadores.
Dimensões: 8,5x31,20cm. Espessura: 3mm.

Quadrado em madeira com um cabide em
metal para personalizar. Dimensões: 12x12cm.

Cada

1,76€

Cada

2,25€

Refª 1036828

Refª 1036447

Colher plana

Porta-chaves mulher

Porta-chaves homem

Colher plana em madeira ideal para decorar e
usar como marcador de livro ou pendurar.
Diâmetro: 18x4cm.

Porta-chaves em madeira que pode ser pintado com tinta acrílica, marcadores ou decorado
com foam clay. Dimensões: 10x4cm.

Porta-chaves em madeira que pode ser pintado com tinta acrílica, marcadores ou decorado
com foam clay. Dimensões: 10x4cm.

Cada

Cada

0,62€

Cada

0,90€

0,90€

Refª 10361089

Refª 10361090

Refª 1036532

Avião/Aeroplano
Avião em madeira para montar e personalizar.
Pode ser pintado ou decorado com colagens.
Diâmetro: 21,5x25,5cm. Espessura: 2mm.

Coração de Viana
Coração em madeira. Dimensões: 6,5x10cm.
Disponíveis em outros tamanhos.

Cada

Cada

1,43€

1,25€
Refª 1036039-800

Cada

1,35€
Refª 1036042-801

Refª 1036899
Todos os preços incluem IVA.

www.mundoescolar.pt

Entregas e envios para todo o país.

Pião com cordel

Coça costas

Pião em madeira com ponta em metal e cordel. Pode ser pintado com tintas acrílicas ou
marcadores multi-usos.

Coça costas em bamboo com duas rodas numa das extremidades para massajar.
Pode ser personalizado com pintura ou colagens. Dimensões: 48x4cm.

Cada

3,11€
Cada

Refª 1036702

1,98€
Refª 1036276

Jogo do Galo

Paliteiro com tampa

Colher de Pau

Jogo em MDF para decorar com tintas acrílicas
ou marcadores multi-usos.
Dimensões: tabuleiro com 15x15cm e 10 discos com 3cm de diâmetro.

Paliteiro com tampa, em madeira de choupo
e pinho. Pode ser pintado com tinta acrílica,
marcadores ou decorado com foam clay.
Dimensões: 6x6x9cm.

Colher em madeira de pinho. Pode ser pintada com tinta acrílica, marcadores ou decorada
com colagens ou foam clay.

Cada

2,85€
Refª 4903012

Refª 1036084-800 (13cm.)
Refª 1036084-801 (21,5cm.)
Refª 1036084-802 (35cm.)
Refª 1036084-803 (38cm.)
Refª 1036084-804 (60cm.)

Cada

2,45€
Refª 1036979

0,62€
0,99€
1,25€
1,26€
2,57€

Palavra “Mãe”

Palavra “Pai”

Palavras “Mãe” e “Pai”

A palavra Mãe em MDF pode ser pintada com
tintas ou marcadores acrílicos ou decorada
com colagens, foam clay.

A palavra Pai em MDF pode ser pintada com
tintas ou marcadores acrílicos ou decorada
com colagens, foam clay.
Dimensões: 10x10cm. Espessura: 5mm.

Palavras Mãe e Pai em MDF. Fáceis de colar
para decorações de objetos, livros, telas...
Podem ser pintadas com tintas, marcadores
acrílicos ou decoradas com colagens.

Refª 10361042-800 (3cm.)
Refª 10361042-802 (18cm.)

0,23€
1,98€

Mãe Refª 10361042-803 (5,9x3cm.)
Pai Refª 10361380 (4,1x3cm.)

0,41€
0,41€

Cada

1,65€
Refª 10361041

Placa “Feliz Dia do Pai”

Frase “Feliz Dia Pai”

Triciclo Porta-lápis

Placa em madeira com o recorte da frase “Feliz
Dia do Pai”. Pode ser pintada com tinta acrílica, marcadores ou decorada com colagens ou
foam clay. Dimensões: 20x20cm.
Frase em MDF que pode ser pintada com tinta
acrílica, marcadores multi-usos ou decorada
com colagens ou foam clay.
Cada

2,65€

Fácil de colar para decorações
de objetos, livros, telas...
Altura aprox.: 2cm.
Espessura: 3mm.

Cada

3,75€

Um triciclo com caixa, ideal como porta-lápis
ou para colocar uma mini suculenta.
Em madeira natural para personalizar com
pinturas, marcadores ou decorar com colagens ou foam clay.
Dimensões: 13x8,5x12,5cm.

Cada

1,99€
Refª 1036700

Refª 10361322

Refª 10361321
Todos os preços incluem IVA.

www.mundoescolar.pt

Entregas e envios para todo o país.

Porta-Lápis

Estojo para caneta

Caixa p/baralhos de cartas

Porta-lápis em madeira para personalizar com
pinturas, marcadores ou decorar com colagens ou foam clay. Dimensões: 8x6,5x10cm.

Caixa em madeira de pinho para guardar uma
caneta. Fácil de pintar ou decorar com colagens ou foam clay. Dimensões: 3x17x2,5cm.

Caixa em madeira de pinho para guardar dois
baralhos de cartas.
Pode ser pintada com tinta acrílica, marcadores multi-usos ou decorada com colagens ou
foam clay. Dimensões: 17,5x11x4cm.
Cada

3,92€

Cada

2,21€

Refª 1036196
Cada

2,48€

Refª 1036701

Refª 1036336

Caixa quadrada

Caixa baú

Marcadores p/têxtil - cx12

Caixa em madeira com tampa de pousar. Ideal
para personalizar com pinturas e marcadores
ou decorar com tecido, colagens ou foam clay.
Dimensões: 11x11x4cm.

Caixa baú com fecho, em madeira de choupo.
Fácil de pintar ou decorar com colagens ou
foam clay. Dimensões: 12x8x8,5cm.

Os marcadores GIOTTO Decor Textile permitem decorar qualquer tipo de tecido.
Disponíveis em 8 cores clássicas e 4 cores
fluorescentes.

Cada

1,99€

Conj.

Refª 10361320

10,67€

Cada

2,69€

Refª 1026250

Refª 10361036

Marcador p/têxtil - cx20

Marcadores p/têxtil - cx12

Marcador com dupla ponta, para pintar em tecido. Embalagem de 20 marcadores.

Os marcadores JOVI Decor Textil permitem
decorar qualquer tipo de tecido. Ponta resistente que permite usar como pincel.

Conj.

15,75€
Refª 1026306
Conj.

7,64€
Refª 1026273

Avental para garrafa

Avental adulto em pano cru

Avental Adulto em TNT

Avental para garrafa em pano cru. Pode ser
pintado com marcadores ou tintas para tecido. Dimensões: 23,5x17cm.

Avental em pano cru com bolso. Ideal para
pintar com marcadores ou tintas para tecido.
Dimensões: 59x89cm.

Avental em TNT com bolso.
Pode ser pintado com marcadores ou tintas para tecido e decorado com figuras
em feltro/eva coladas ou cosidas. Dimensões: 60x90cm.

Cada

1,50€
Refª 1006013

Cada

2,69€
Refª 1006034

Todos os preços incluem IVA.

www.mundoescolar.pt

Refª 1006070-001 (Branco)
Refª 1006070-017 (Azul escuro)

1,20€
1,20€

Entregas e envios para todo o país.

Lancheira térmica

Leque

Saco multi-usos

Lancheira térmica para bebidas ou lanches.
Em TNT no exterior. Pode ser pintada com
marcadores ou tintas para tecido.
Dimensões: 21x15x15cm.

Leque em tecido para personalizar com marcadores ou tintas para têxtil.
Cores disponíveis: branco, amarelo, laranja,
vermelho, rosa forte, verde alface, azul turquesa e preto. Dimensões: 23x43x1,9cm.

Saco multi-usos em pano cru com cordel. Fácil de personalizar com tintas ou marcadores
para tecido.
Material 100% algodão de 95gr.
Dimensões: 40x33cm.

Cada

1,13€

Cada

1,49€

Refª 4904030

Refª 4906003

Cada

0,99€
Refª 1006062

Panamás juvenil e adulto

Bonés juvenil e adulto

Panamás em tecido de algodão para personalizar com marcadores ou tintas para têxtil.

Boné em tecido de cor branca. Fecho em velcro. Fácil de personalizar com tintas ou marcadores para tecido.

Cada

1,35€
Refª 1006060

Refª 1006116-001 (branco)
Refª 1006116-004 (amarelo)
Refª 1006116-011 (verde alface)

1,50€
1,50€
1,50€

T-shirt

Saco mochila

T-shirts lisas de cor branca. Podem ser pintadas com marcadores ou tintas para têxtil.
Tamanhos disponíveis: S, M e L.

Saco mochila em pano cru com cordel. Fácil
de personalizar com tintas ou marcadores
para tecido.
Material 100% algodão de 95gr.
Dimensões: 38x42cm.
Cada

1,35€
Cada

2,66€

Refª 1006017

Refª 1006006

Saco com asa comprida

Saco em TNT para personalizar com carimbagem e tintas para tecido. Dimensões: 34x41cm.
Cores disponíveis: branco, amarelo, laranja, rosa, azul turquesa, azul marinho e preto.

Cada

0,70€
Refª1049025

Todos os preços incluem IVA.

www.mundoescolar.pt

Entregas e envios para todo o país.

Saco com asa curta

Saco desdobrável

Saco com asa comprida

Saco de pano cru com asas curtas. Pode ser
pintado com marcadores ou tintas para tecido
ou decorado com carimbos.

Saco desdobrável muito prático para usar na
mala. Fácil de personalizar com tintas ou marcadores para tecido. Resistente e reutilizável.
Dimensões desdobrado: 49x40cm.
Dimensões dobrado (envelope): 19x10cm.

Saco de pano cru, em algodão natural, com
asas compridas. Pode ser pintado com marcadores ou tintas para tecido e decorado com
carimbos, figuras em feltro/eva coladas ou cosidas. Dimensões: 38x42cm.

Material 100% algodão de 95gr.
Dimensões: 38x42cm.

Refª 1006341-700 (180gr.)
Refª 1006341-701 (95gr.)

Cada

1,13€

Cada

1,22€

1,77€
1,16€

Refª 1006187

Refª 1006027

Bolsa com fecho
Bolsa com fecho em algodão cru. Ideal para
pintar com marcadores ou tintas para tecido.
Dimensões: 24x16cm.

Cada

1,43€
Refª 1006306

I deias C riativas

Carimbos sobre leque.

Carimbos e marcadores de tecido sobre avental.

Todos os preços incluem IVA. Preços especiais para escolas.
Para mais informações, visite a nossa página web, contacte-nos ou passe por uma das nossas lojas, em Gaia ou no Porto.
Os nossos colaboradores irão recebê-lo com muita satisfação e ficarão ao seu dispor para ajudar, esclarecer ou para lhe
apresentar as melhores opções para as suas necessidades.
Siga-nos nas redes sociais e registe-se para receber a nossa newsletter e descubra as novidades do Mundo Escolar.
Loja Gaia · Rua 14 de Outubro, 627 · 4430-051 V.N. Gaia
T. (00351) 223 722 635 E. comercial@mundoescolar.pt

Loja Porto · Largo Ferreira Lapa, 68 · 4150-323 Boavista
T. (00351) 220 998 931 E. boavista@mundoescolar.pt

www.mundoescolar.pt

