
Soluções de arrumação e decoração para a sala de aula

A sala de aula!
CATÁLOGO



Decoração da sala de aula
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Soluções de arrumação

Quadro de comportamento, o Semáforo “Smiley”
REF. 1044216

· Folha com 3 smiley magnéticos para usar no quadro magnéti-
co ou para pendurar na parede.

· Inclui 40 etiquetas, também magnéticas, para escrever o nome 
dos alunos que pertencem ao grupo de cada smiley.

O bom comportamento na sala de aula é fundamen-
tal, não só para obter bons resultados, mas também 
para criar um ambiente de respeito e responsabilida-
de entre alunos e professores.

O semáforo “Smiley” pode ajudar a promover um 
comportamento adequado na sala de aula.

Diâmetro do smiley: 11,5cm.
Dimensões da folha: 26x40,5cm.

Ter uma sala bem arrumada, personalizada, bonita e acolhedora, faz com que os alunos se sintam identifica-
dos e conectados com aquele espaço. Para vos ajudar, fizemos uma pequena seleção de materiais do nosso 
catálogo. Para ver a oferta completa consulte por favor o nosso site www.mundoescolar.pt

Contacto: 223 722 635
Email: comercial@mundoescolar.pt

Gaia: Rua 14 de Outubro, 627 | 4430-051 V. N. Gaia
Porto: Largo Ferreira Lapa, 68 | 4150-323 Boavista
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Centro de arrumação
REF. 1025794

Diâmetro: 30,5 cm.
Altura: 11,5 cm

Oito caixas coloridas que cabem 
numa bandeja de armazenamento 
circular. O centro da bandeja funcio-
na como um recipiente adicional!

Caixas Magnéticas
REF. 1025795

Conjunto de 4 caixas: verde, roxo, vermel-
ho e azul. Cada caixa mede 9 cm x 5 cm.

Caixas com a parte posterior magné-
tica para colocar com segurança em 
qualquer superfície magnética, ou de 
forma independente onde nenhuma 
superfície magnética estiver dispo-
nível.

Incluídos rótulos em branco para 
personalização.

Soluções de armazenamento vibrantes e modernas para a casa, escola 
ou escritório! Ideal para manter os utensílios do dia-a-dia, como cane-
tas, tesouras, blocos e papel arrumados quando não estiverem em uso! 

Arrumação da sala

Envios para todo o país. www.mundoescolar.pt
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Contacto: 223 722 635
Email: comercial@mundoescolar.pt

Caixa tabuleiro grande
REF. 3504051

Vendidas à unidade. 
Dimensões: 42,7x31,2x30cm alt.
Cores disponíveis: laranja e verde alface.

Caixa sem tampa, ideal para colocar 
nos armários, para arrumação de 
brinquedos.

REF. 1041819

Tabuleiros em PVC de empilhar, para 
documentos A4.
Cores em tons pastel.

Cores disponíveis: verde menta, soft coral e soft lavanda.

Tabuleiros de empilhar

Caixa com tampa
REF. 3504041

Caixa em plástico fosco e tampa em 
azul, ideal para pequenos objetos, 
lápis, tesouras, marcadores, etc...

Capacidade: 2 litros.
Dimensões: 20x9x13,5cm.

Arrumação da sala
Soluções de armazenamento vibrantes e modernas para a casa, escola 
ou escritório! Ideal para manter os utensílios do dia-a-dia, brinquedos, 
material escolar ou papel, arrumados quando não estiverem em uso! a
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Envios para todo o país.www.mundoescolar.pt

Pastas de arquivo
REF. 1041763

Vendidas à unidade.
Coleção tons pastel.

Capa dura e resistente, de duas argo-
las, com lombada de 40 mm, ajustá-
vel à mão.

Pastas de arquivo
REF. 1041857

Vendidas à unidade.
Coleção tons pastel, cores disponíveis:
lavanda, rosa, celeste, pêssego e menta.

Pasta de arquivo de alavanca DIN A4, 
com 2 anéis de 75 mm e lombada de 
80 mm.

Plastificadora Fellowes Lunar A4
REF. 1041190

· Plastificadora de uso ocasional.
· Admite fotografias.
· Indicadores luminosos e acústicos para avisar 
quando está na temperatura correta.
· Ajuste único de temperatura para plastificar 
em quente.
· Adequada para bolsas de plastificação de 80 
microns.
· Mecanismo de libertação de encravamentos. Medidas: 12,2x38,4x12,2 mm.

Peso: 1,5 kg.

Arrumação da sala

Use máquinas plastificadoras para impermeabilizar, proteger e realçar documentos impressos, recursos pe-
dagógicos, desenhos, fichas de estudo ou qualquer outro tipo de projeto criativo!
Disponível folhas de plastificação tamanhos A5, A4 e A3 (Ref. 1041809).
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Perfuradores para papel, 7cm.
REF. 1029134

Modelos

Perfurador para papel 120-250gr.
Dimensões aproximadas do corte 7cm.

Consulte o nosso site para outros mo-
tivos.

Perfuradores para EVA
REF. 1029147 E 1029148

Perforador FixoKids permite perfurar 
goma EVA, plástico fino e cartolina.

Ref. 1029147 corte de 3,8cm.
Ref. 1029148 corte de 5 cm.
Disponíveis outros modelos e taman-
hos.

Modelos

Alfabetos e números autocolantes

REF. 1017753
Números e letras autocolantes em EVA. Conjunto com 180 unidades em cores 
sortidas. Altura das letras: 2cm.

REF. 1017477
Números autocolantes em FELTRO. Conjunto com 120 unidades em cores 
sortidas. Altura das letras: 4,5cm.

REF. 1017633
Letras autocolantes em FELTRO. Conjunto com 150 unidades em cores sorti-
das. Altura das letras: 4,5cm.

Decoração da sala
Decore a sala de aula de forma criativa e original com ajuda de perfura-
dores, autocolantes, cortantes Sizzix e carimbos, dentre outros.
Recursos ideais para criar uma grande variedade de postais, fichas pe-
dagógicas ou para decorar quadros de presença, de aniversário, etc...

Contacto: 223 722 635
Email: comercial@mundoescolar.pt
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A máquina inclui 2 placas de corte em acrílico. 
Dimensões da máquina: 36,19 x 34,43 x 16,83 cm.
Largura da plataforma: 15,5cm.

Para usar com cortantes próprios e 
cortar feltro, moosgummi (eva), papel 
e cartolina.

Para cada motivo necessita de um 
cortante. Em geral todos os cortantes 
de outras marcas dão para trabalhar 
com as máquinas sizzix.

Disponível uma grande variedade de 
cortantes, consulte o nosso site.

Carimbos “Smiley”
REF. 1040632

Boião em plástico com 40 mini 
carimbos de madeira de diversas 
expressões “Smiley”.

Modelos

Velcro
autocolante
REF. 1033373

Velcro autocolante com largura de 
20mm. Vendido ao metro e ao rolo 
com 25 metros.

Disponível em branco e negro.

REF. 1029051

Sizzix

Envios para todo o país.www.mundoescolar.pt
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Cartolinas

Dimensões: 49,5x68 cm.
Gramagem: 300 g.

Cartolina de dupla face com imagens 
muito reais para diversas decorações, 
com o mesmo motivo em ambos os 
lados.

Ref. 1030012
Coleção madeira, pedra e cortiça.

Ref. 1030024
Coleção natureza.

Bandeiras para pintar e decorar
REF. 1054079

Dimensões de cada bandeira: 19x16cm.

Pack com 2 conjuntos de 15 bandeiras de 3,8m cada. De cor branca, 
em papel sedoso e fita de nylon, ideal para escrever e decorar.

Fizemos uma pequena seleção de materiais do nosso catálogo. No Mundo Escolar vai 
encontrar todo o que precisa para personalizar e decorar a sala de aula de acordo com 
as datas comemorativas, como Halloween, Natal, Carnaval, Magusto, etc ...

Bolas de papel
REF. 1054244

Disponível em branco, verde menta e 
salmão. Diâmetros: 10cm ; 20cm ; 25cm.

Conjunto de 3 bolas de papel, de di-
ferentes tamanhos, para pendurar em 
decorações de festas e eventos.

Decoração da sala
Temos uma grande variedade de cartolinas com motivos para qualquer 
projeto escolar. Ideais para a construção de modelos e cenários. Esta é 
só uma pequena amostra, descubra-as todas no nosso site.


