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Puzzle à Descoberta de Portugal.

Prepara-te para uma viagem inesquecível, à descoberta de 
Portugal, enquanto exploras e conheces geografia, monu-
mentos, fauna, flora, tradições e curiosidades de todas as re-
giões de Portugal Continental e Ilhas!

Constrói o puzzle de 108 peças e coloca as 25 figuras em 3D 
nos lugares respetivos!

Ref. 1311112
Marca: Headu

IDADE: 5-10 anos

Puzzle à Descoberta do Mundo.

Estás preparado para uma fantástica aventura entre as mara-
vilhas do Mundo?

Primeiro constrói o puzzle gigante de 108 peças, depois colo-
ca os 25 animais 3D nos territórios onde eles vivem!

Ref. 1311113
Marca: Headu
IDADE: 5-10 anos

Os jogos para o desenvolvimento da
linguagem estimulam as aprendizagens

e expandem a capacidade de
comunicação das crianças.

Linguagem



Autoditado de Substantivos.

O reconhecimento da imagem, a associação da mesma com a 
respectiva grafia (palavra) e com a respectiva expressão fonética 
(som) constituem uma prática fundamental para ampliar o vo-
cabulário da criança de uma forma natural, sendo também um 
excelente exercício de leitura que favorece a evolução da lingua-
gem da criança.

Ref. 1711020
Marca: akros
IDADE: 5-8 anos

Autoditado de Verbos.

O reconhecimento das acções, a associação das mesmas com 
a respectiva grafia (neste caso: verbos) e com a respectiva ex-
pressão fonética (som) constituem uma prática fundamental 
para ampliar o vocabulário da criança de uma forma natural, 
sendo também um excelente exercício de leitura que favorece 
a evolução da linguagem da criança.

Ref. 1711021
Marca: akros
IDADE: 3-8 anos

ABC Aprender o Abecedário.

Alfabeto com fotografias. Para juntar cada imagem à sua letra 
correspondente e colocar o alfabeto em ordem.

Ref. 1711070
Marca: akros
IDADE: 3-6 anos



Foto Formar Palavras.

Um jogo multilingue com fotografias e letras para construir 32 
palavras em português e mais 10 idiomas. Estimula a pré-leitura 
e a pré-escrita.

Contém 32 cartas com fotografias + 88 letras + 1 CD multimédia 
interactivo em diferentes idiomas, palavras relacionadas com 
imagens para imprimir em papel auto-colante e cartas para im-
primir e colorir.

Ref. 1711072
Marca: akros
IDADE: 4-8 anos

Jogo de associação para aprender a separar e classificar os diferentes tipos de 
resíduos: orgânicos, plásticos, latas, papel, vidro, baterias, etc.

Incluí 5 contentores, 35 fichas com fotografias que representam os diferentes 
tipos de resíduos, autocolantes com imagens para colocar nos respectivos con-
tentores e guia pedagógica.

Ref. 1711013
Marca: akros
IDADE: 3-8 anos

Separar e Reciclar.

O nosso Planeta e a sua Energia.

Descubra a origem da energia e como ela se transforma para chegar às nossas casas e cidades. Saiba mais sobre as diferentes 
fontes de energia, renováveis e não renováveis, no nosso planeta.

Ref. 1711181
Marca: akros
IDADE: 4-8 anos



Laboratório de Escrita. Método Montessori.

Um jogo super original que ajuda na aprendizagem da leitura e 
da escrita, de forma divertida e envolvente! Com bases especiais 
em forma de casa, as crianças constroem os puzzles das palavras, 
escrevem com as letras soltas e praticam a escrita livre, graças ao 
marcador especial.

Ref. 1711169
Marca: Headu
IDADE: 3-6 anos

As minhas Primeiras Palavras.

Conjunto de 12 Puzzles com animais para aprender a ler e a 
escrever as primeiras palavras! Inclui olhos adesivos para colar 
nos animais e torná-los ainda mais divertidos.

Ref. 1711170
Marca: Headu
IDADE: 3-6 anos

Flashcards Aprender a Ler e a Escrever.

Com estas cartas grandes, onde se escreve e apaga, as crianças 
aprendem a ler e a escrever as primeiras palavras! De um lado da 
carta, percebem a ligação entre a letra, o som respetivo e a palavra.

Do outro lado, treinam a escrita, pas-
sando por cima do tracejado com a 
caneta apagável.

Ref. 1711176
Marca: Headu

IDADE: 3-6 anos



SuperTmatik Cartas Didáticas. Ref. 1711138

SuperTmatik, cartas didáticas com diversos temas relacionados com a área da Linguagem: Língua Portuguesa, Sons, Dislexia, Orto-
grafía, Sinónimos, Antónimos, entre outros.

1. Quiz Língua Portuguesa Ref. 1711138-700 IDADE: 9+ / 2. Cartas de Sons B e P Ref. 1711138-701 IDADE: 4+ / 3. Cartas de Sons L 
e R Ref. 1711138-702 IDADE: 4+ / 4. Cartas de Sons S e Z Ref. 1711138-703 IDADE: 4+ / 5. Dislexia Disortografia Ref. 1711138-704 
IDADE: 6+ / 6. Quiz História de Portugal Ref. 1711138-705 IDADE: 9+ / 7. Sinónimos Ref. 1711138-706 IDADE: 6+ / 8. Antónimos  Ref. 
1711138-707 IDADE: 6+ / 9. SuperPack Campeonatos Vocabulário Ref. 1711138-708 IDADE: 6+ / 10. Inglês-Português Ref. 1711138-
709 IDADE: 6+ / 11. Quiz Educação Alimentar Ref. 1711138-710 IDADE: 9+ / 12. Educação para a Saúde, vol. 01 Ref. 1711137-711 
IDADE: 9+

Cabeça de Ferro - Ortografía.

Irresistível jogo didático que reúne um extenso e inédito 
conjunto de desafios ortográficos, organizados em 3 ní-
veis de dificuldade: acentuação gráfica, erros por omissão 
e troca de letras, erros por apoio na oralidade, inversões, 
confusões do tipo ão/ am, e/ i, s/ z, x/ ch, etc...

Ref. 1711170
Marca: Headu
IDADE : 3-6 anos

Descobrir a História da Humanidade.

Jogo de associação com ilustrações divertidas que nos ajudam a descobrir os grandes passos da humanidade, de uma forma 
simples, desde as suas origens até aos dias de hoje.

Ref. 1711189
Marca: akros
IDADE: 3-8 anos

Ref. 2011130
Marca: Eudactica

IDADE: 8+
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Ciências
Os jogos interativos estimulam o pen-
samento científico desde pequenos e 
ajudam a uma melhor compreensão 
das ciências.

Lupa Microscópica com cabo USB.

Lupa digital com cabo USB para ligar a um PC e ver os objetos 
ampliados diretamente no ecrã. Aumenta até 54x.
Inclui 2 adaptadores de lentes.

Ref. 1604208
Marca: Learning Resources

IDADE: 4+

Microscópio colorido com acessórios.

Ref. 1604220
Marca: Betzold
IDADE: 6-14 anos

O microscópio ideal para aprendizagem, devido às 
diferentes partes coloridas, as diversas funções são 
mais fáceis de distinguir.

Lupa bifocal.

Ref. 1604030

Grau de ampliação: 2x e 4x

Como Escovar os Dentes.

Para demonstrar uma boa higiene oral para crianças. Os dentes 
estão ligados ao grande fio flexível permitindo que a escova de 
dentes gigante aceda às áreas de difícil alcance.

Ref. 1604090
Marca: Betzold
IDADE: 3+



Torso Humano.

Torso desmontável em 11 partes. 
Ideal para as primeiras experiências 
no estudo do corpo humano.

Ref. 1604012
Dimensões: 50cm.

Modelo do Coração.

Modelo detalhado e muito rea-
lista do coração próximo à escala 
real. Divisível em 2 partes.

Ref. 1604218
Dimensões: 10cm.

Torso Humano.

Pequeno torso humano com 8 
partes dissecáveis.

Ref. 1604219
Dimensões: 27cm.

Esqueleto médio.

Esqueleto ideal para as primeiras 
experiências na sala de aulas.

Ref. 1604102
Dimensões: 80cm.

Kit de Anatomia.

Conjunto de 4 modelos de pequenas dimensões: Co-
ração com 12,7cm (29 peças), cérebro com 9,7 cm (31 
peças), torso com 11,4 cm (31 peças), esqueleto com 
23,4 cm (41 peças).

Ref. 1604009



Anatomia Humana.

Esqueleto e órgãos divisível em 45 peças.
Com exterior em pvc transparente para proteger 
o esqueleto e órgãos.

Ref. 1604055
Dimensões: 58cm.

Kit Purificador da Água.

Uma experiência de destilação que ilustra o conceito de evapo-
ração, o ciclo da água e estados da matéria.

Três experiências levam as crianças através dos passos da filtragem de água através 
de cascalho/pedras, areia,carvão activado e filtro de papel.

Ref. 1604113

Coleção de Rochas.

Autênticas rochas, fósseis e minerais para estudar de uma forma divertida. 
Cada conjunto contém uma tabela com 4 cores de identificação.

Rochas vulcânicas 12 un. Ref. 1609002-700
Sedimentares 12 un. Ref. 1609002-701
Minerais 12 un. Ref. 1609002-702
Metamórficas 12 un. Ref. 1609002-703
Fósseis 9 un. Ref. 1609002-704
Pack de 5 coleções. Ref. 1609002-651



Robótica
Inicia as crianças, de forma simples,
no mundo aliciante da programação
e codificação.

Iniciação ao Digital Codificar Pixels.

Jogo didático que mostra como um 
computador converte instruções em 
imagens coloridas na ecrá, de forma 
simples e lógica.

Ref. 1511080
Marca: HABA

IDADE: 4+

Iniciação ao Digital Compor Pixels.

As crianças aprendem o que são 
os pixels e como um código pode 
ser usado para criar uma imagem 
grande a partir de informações de 
cores individuais.

Ref. 1511081
Marca: HABA
IDADE: 4+

Iniciação ao Digital Algoritmo.

Ref. 1511082
Marca: HABA
IDADE: 5+

O que nossa rotina matinal tem a ver com um algoritmo? Cody e Pixi mostram que 
todas as sequências de ação levantar da cama, vestir-se, correr para a escola - são 
realizadas de acordo com um padrão lógico, assim como com um computador.



Iniciação ao Digital Procura e Classifica.

As crianças descobrem como os computadores, ao contrário de 
nós, humanos, classificam as coisas e as encontram novamente 
em resposta a um comando de pesquisa.

Ref. 1511083
Marca: HABA
IDADE: 5+

Ref. 1604171
Marca: Learning Resources
IDADE: 4+

A corrida está preparada para desenvolver habilidades práticas de codificação! Crie o seu labirinto e use os
cartões de codificação para criar um caminho passo a passo para o rato robô programável Colby.

STEM Code & Go Rato Robô. Conjunto de Atividades.

Iniciação ao Digital Arquiteto de Codificação.

Pixi construiu um grande castelo com blocos co-
loridos. Mas não só isso, ela decifrou um código 
misterioso e trabalhou passo a passo - como um 
computador seguindo um algoritmo!

Os códigos aqui não consistem em comandos de 
texto complicados, mas mostram blocos de cons-
trução coloridos e suas coordenadas.

Ref. 1511084
Marca: HABA
IDADE: 5+

Programe a sequência de 
etapas, e depois assista à 
corrida de Colby para encon-
trar o queijo!

Ref. 1604172
Marca: Learning Resources
IDADE: 4+

STEM Code & Go Rato Robô.

Jack, o rato robô totalmente programável, está pronto para 
seguir os comandos para ensinar conceitos práticos de codifi-
cação!

Crie um caminho passo a passo para Jack usando os 30 cartões 
de codificação de dupla face para fornecer a introdução perfeita 
aos conceitos de codificação.



Coordenadas e Codificação Básica.

Permite aprender a localizar elementos num plano de coordenadas 
e desenvolve o pensamento computacional, elaborando sequências 
de passos criativas que permitam alcançar o objetivo.

Ref. 1511096
Marca: akros
IDADE: 4-8 anos

STEM Code & Go. Conjunto de Atividades de Codificação.

As crianças vão divertir-se ao adquirir habilidades de motrici-
dade, pisando, saltando e girando. Este conjunto apresenta às 
crianças à codificação precoce e ideias de programação sem 
eletrónica.

O guia colorido inclui labirintos de exemplo e uma visão geral 
da codificação.

Ref. 1604173
Marca: Learning Resources
IDADE: 5+

STEM Controlo Remoto de Robôs.

Ref. 1604179
Marca: Betzold
IDADE: 4+

O “Capacitive Touch Sense” patenteado é uma novidade para 
controlo remoto com efeitos de som e luz. Três movimentos di-
ferentes podem ser construídos com o modelo ao mesmo tem-
po. Com motor, recetor, suporte de bateria e alguns blocos de 
refrigeração.

Desenvolve conceitos mecânicos, pensamento independente e 
coordenação olho-mão.



Jogos que permitem criar as bases 
para uma melhor aprendizagem da 

aritmética e matemática.

Matemática

Lógico Máximo Matemática. 6 Títulos.

Tem como propósito ser um auxiliador de atividades e consoli-
dar o conhecimento adquirido em sala de aula.

Para trabalhar com o Lógico Máximo.
Pode ser adquirido individualmente, permitindo trabalhar com 
várias crianças em simultâneo.

Suporte Lógico Máximo.

Ref. 1511086
Ref. 1511087

1. Suporte para Lógico Piccolo Ref. 1504034
2. Lógico Piccolo Box Matemática Iniciação Ref. 1511030
3. Lógico Piccolo Matemática Fichas Ref. 1511011

Outros Títulos Lógico Piccolo.

5

4. Lógico Piccolo Português Ref. 1711051
5. Set Desenvolvimento da Inteligência Fichas Ref. 1511067
6. Lógico Piccolo Estudo do Meio Ref. 1511031

1

2
4

Colar de Contas.

Colar para contar até 100.
A cor muda a cada 10 contas.

Ref. 1503076
Marca: Betzold
IDADE: 4+

Ábaco Horizontal.

Compreensão do conceito de número e de realização de ope-
rações matemáticas elementares.

Ref. 1503098
Marca: Betzold
IDADE: 4+



Ábaco Vertical.

Jogo para compreensão do conceito de número e de realização 
de operações matemáticas básicas.

Ref. 1503001
Marca: Goula
IDADE: 3-9 anos

Somar e Subtrair.

Aprender a somar e subtrair ao mesmo tempo. Relação do con-
ceito de número e quantidade.

Ref. 1503005
Marca: Goula
IDADE: 3-9 anos

Caixa de Cálculo.

Uma caixa muito completa para trabalhar os números e reali-
zar operações matemáticas: Soma, subtração, divisão, multipli-
cação, igualdades, maior e menor.

Ref. 1511012
Marca: akros
IDADE: 5-9 anos

Tabelas de Multiplicar.

Para jogar, aprender, compreender e memorizar tabelas de mul-
tiplicação.

Ref. 1511091
Marca: akros
IDADE: 4+

Cartas de Multiplicação.

Conjunto 1 Ref. 1511094
Conjunto 2 Ref. 1511095
Marca: Betzold

Jogos de cartas para aprender a multiplicação de uma forma 
lúdica. Conjunto 1 multiplicação com 2, 3, 4, 5, 10 e conjunto 2 
multiplicação com 6, 7, 8, 9.

Cartas de Divisão.

Jogos de cartas para aprender a divisão de uma forma lúdica. 
Conjunto 1 divisão com 2, 3, 4, 5, 10 e conjunto 2 divisão com 
6, 7, 8, 9.

1 2

Conjunto 1 Ref. 1511092
Conjunto 2 Ref. 1511093
Marca: Betzold

1 2

Divisor EUROS sem Decimais.

Vamos descobrir como compor uma certa quantia. Cada carta 
apresenta um valor, é só descobrir as notas e moedas corretas 
correspondente a esse valor.

Ref. 1511089
Marca: Betzold

Inventar e Resolver Problemas Matemáticos.

Ajuda a entender como os problemas são estruturados e a des-
cobrir como eles são resolvidos, de acordo com o nível de con-
hecimento de cada criança.

Ref. 1511072
Marca: Betzold
IDADE: 6-14 anos



Vamos Medir Conjunto de Atividades.

Com este conjunto, as crianças aprenderão a medir a altura e 
o comprimento, aprenderão o vocabulário de medição e muito 
mais! É ótimo para iniciantes e alunos avançados.

Ref. 1504233
Marca: Learning Resources
IDADE: 3+

Balança de Precisão + Pesos.

Ajuda os alunos a explorar, desenvolver e ampliar a sua com-
preensão dos conceitos matemáticos e científicos. Capacidade 
de pesar até 2Kg. Capacidade de precisão de 0,5g.

Ref. 1504042
Marca: Learning Resources
IDADE: 8+

Barras de Cuisenaire em madeira.

Excelente auxiliar para a compreensão do conceito e decompo-
sição de números e operações matemáticas básicas.

Ref. 1503099
Marca: Andreu Toys
IDADE: 4+

MAB Base 10 em madeira.

Um dos melhores recursos para compreender e relacionar a uni-
dade, a dezena, a centena e o milhar, bem como o conceito de 
área e volume.

Ref. 1503091
Marca: Betzold

MAB Base 10. 4 Cores.

Um dos melhores recursos para compreender e relacionar a uni-
dade, a dezena, a centena e o milhar, bem como o conceito de 
área e volume.

Ref. 1504115
Marca: Betzold

Carimbos MAB Base 10.

Conjunto de 4 carimbos; unidade, dezena, centena e milhar.
Excelente auxiliar para a compreensão do conceito e decompo-
sição de números e operações matemáticas básicas.

Ref. 1503157
Marca: Betzold

MAB Base 10 Magnético sem tabuleiro.

A versão do MAB Base 10 para quadro magnético. Para com-
preender facilmente o sistema decimal.

As diferentes potências são produzidas de uma forma tridimen-
sional e em diferentes cores. Não inclui tabuleiro.

Ref. 1513029
Marca: Betzold



MAB Base 10 Magnético Gigante.

Conjunto de demonstração “Um Milhão” visualiza o número 
com os 6 zeros.

Os alunos compreenderão facilmente a quantidade, pois os um 
milhão de cubos individuais são estruturados e divididos em 
milhares, dez mil, cem mil e um milhão.

Ref. 1513034
Marca: Betzold

Carimbos de Frações.

Para praticar operações aritméticas com frações, 1/2, 1/3, 1/4, 
1/6, 1/8, 1/9. Conjunto de 9 carimbos em madeira e borracha.

Ref. 1040122
Marca: Betzold

Dados de Frações.

Para praticar operações aritméticas com frações, 1/2, 1/3, 1/4, 
1/6, 1/8, 1/9. Conjunto de 8 dados.

Ref. 1504156

Frações em Círculos.

Um círculo completo e a sua divisão em frações, o número da 
fração está impressa. Cada fração tem uma cor diferente.

Ref. 1504097
IDADE: 5+

Frações em Círculos. Magnético.

Círculo impresso em ambos os lados. De um lado as decimais e 
do outro a equivalência em percentagens.

Ref. 1513026
Marca: Betzold

Frações Pizza Magnética.

Representa 1 valor inteiro, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 e 1/8 em 6 pizzas 
(24 peças no total) que aderem a qualquer superfície magnética 
para demonstração nas atividades escolares.

Introduz valores de fração em forma numé-
rica, comparações, equivalências e adição e 
subtração de frações.

Ref. 1504017
Marca: Learning Resources



Dominó de Frações e Percentagens.

O jogo de dominó de dois lados apresenta frações escritas, 
frações pictóricas e equivalentes percentuais.

Bingo de Frações.

O jogo de bingo frente e verso oferece dois níveis de jogo: Re-
conhecimento de frações e Equivalências de frações.

Ref. 1511059
Marca: Learning Resources

Ref. 1511056
Marca: Learning Resources

Iniciação às Frações no tabuleiro.

As diferentes cores das frações facilitam a aprendizagem de uma 
forma eficaz, as tiras ficam organizadas no tabuleiro, permintin-
do uma melhor visualização e organização
mental das frações.

Tiras Magnéticas com Frações.

Tiras coloridas de frações, 
para demonstração em 
quadro magnético.

Cada fração tem a sua cor.

Ref. 1504206
Marca: BetzoldRef. 1504277

Marca: Betzold

Cubos em Torres Equivalências de Frações.

Um excelente exercício para comparar frações, decimais e percen-
tagens. As crianças aprendem a construir facilmente gráficos mate-
máticos e verificarem as relações de uma forma mais objetiva.

Ref. 1504015
Marca: Learning Resources

Sólidos Geométricos em madeira.

Conjunto de 12 sólidos em madeira natural.

Blocos Lógicos em madeira.

Múltiplas possibilidades do tipo lógico-matemático, reconheci-
mento das formas, dimensão e tamanho. Para maior exploração 
existe o jogo dos atributos dos Blocos Lógicos (Ref. 1503010).

Ref. 1503009
Marca: Andreu Toys

Ref. 1503108
Marca: Betzold



Jogo Atributos dos Blocos Lógicos.

Jogo para trabalhar as propriedades dos blocos lógicos: cores, 
formas, tamanhos, espessura e negação de todas elas.

Blocos Lógicos Sensoriais.

Elemento pedagógico inclusivo que substitui a cor dos blocos 
por gravuras sensoriais.

Uma maneira diferente de usar este clássico jogo, para trabalhar 
as espessuras, tamanhos, formas geométricas e agora estimu-
lação sensorial.

Ref. 1503168
Marca: Andreu Toys

Ref. 1503010
Marca: Andreu Toys

Pentaminós.

Para actividades de selecção, associação, discriminação e com-
paração de formas e cores. Inclui guia de modelos.

Ref. 1504028
Marca: Miniland
IDADE: 5+

Cubos Coloridos Magnéticos.

Cubos coloridos magnéticos para diversas construções em 3D e 
para experiências com as propriedades do magnetismo.

Ref. 1513035
Marca: Amaya

Cubos Coloridos para Construções 3D.

Excelente exercício para o desenvolvimento da observação e da 
capacidade de criar, tendo por base conceitos matemáticos da 
construção em 3D.

Exercícios para Cubos Coloridos.

Cartões com exercícios para Cubos Coloridos (Ref. 1503122-700).

Ref. 1503122-701
Marca: Betzold

Ref. 1503122-700
Marca: Betzold

Ref. 1404278
Marca: Betzold
IDADE: 5+

Construções Geométricas.

Uma quantidade infinita de estruturas e formas podem ser cria-
das. Este grande conjunto de peças ensina padrões, reconheci-
mento de formas e cores, construção e habilidades motoras.

Tangram

Um jogo tradicional chinês, que consiste na criação e reconheci-
mento de 7 formas básicas. Ideal para estimular a criatividade e 
promover a estruturação espacial. Inclui cartões de orientação.

Ref. 1504026
Marca: Diset

Ref. 1504027
Marca: Miniland



Polidron.

1

2

3

Para explorar a geometria, construindo diferentes figuras 
geométricas. Inclui guia didáctico.

1. Ref. 1504058 - 150 peças
2. Ref. 1504059 - 236 peças
3. Ref. 1504060 - 84 peças
Marca: Miniland
IDADE: 5-9 anos

Cubo Magnético.

Excelente para experiências com as propriedades do magnetis-
mo, atrair e repelir objetos. Para formar o cubo há que escolher 
o triângulo com a atração certa.

Formas Geométricas. 170 Peças.

Para construir formas geométricas com bolas e tubos retos e 
curvos. Para iniciação dos conceitos de 2D e 3D, como usar ele-
mentos em 2D e transformá-los em 3D.

Ref. 1504184
Marca: Learning Resources
IDADE: 5+

Ref. 1513014
Marca: Betzold

Formas Geométricas. 360 Peças.

Para construir formas geométricas com tubos e bolas. Disponí-
veis cartões com desafios para construir.

Ref. 1404129
Marca: Betzold
IDADE: 4+

Sólidos Geométricos com Planificações.

Demonstração de 8 formas geométricas em 3D e 8 planos em 
2D para ensinar dimensões, área, volume e superfícies.

Ref. 1504186
Marca: Learning Resources
IDADE: 7+



Formas Geométricas. 330 Peças.

Kit de Geometría, bolas e hastes para descobrir cubos, pirâmi-
des, prismas, etc.

Ref. 1504220
Marca: Betzold
IDADE: 4+

Metro Cúbico para Construir.

Para demonstrar 1 metro cúbi-
co no seu tamanho real.

Ref. 1504151
Marca: Betzold
IDADE: 4+

Sólidos Geométricos Gigantes.

Para construir sólidos geométricos gigantes, ou outras figuras, 
ligando tubos e uniões em formato de bola.

Ref. 1504180
Marca: Betzold
IDADE: 4+

Base com 2 Espelhos para Simetria.

Base em madeira com 2 espelhos para trabalhar as simetrias e 
similares.

Ref. 1503161
Marca: Betzold

Georeflector (MIRA).

Base de plástico transparente com cara-
terísticas reflexíveis, para trabalhar a geo-
metria e a simetria.

Ref. 1504261
Marca: Betzold
IDADE: 5+

Geomosaico em madeira.

Várias figuras geométricas em 6 diferentes cores e formas. Para 
conhecer as formas, criar padrões e desenvolver a criatividade.

Ref. 1503160
Marca: Betzold

Cartões Desafio para Geomosaico.

Cartões com vários desafios de perspetivas em 3D  para explorar 
os Geomosaicos (Ref. 1503160).

Ref. 1503162
Marca: Betzold
IDADE: 5+

Espelhos Refletores.

Ref. 1504239

Espelhos refletores para explorar a 
reflexão e simetrias dos objectos.

Geoplano Transparente.

Ref. 1504118
Quadrado

Geoplano transparente, o que permite 
colocar em cima de figuras coloridas.
Inclui elásticos coloridos.

Ref. 1504094
Circular



Ref. 3804018-701

Aprender Geografía passa pelo
conhecimento do mundo, identificando 

países, continentes, oceanos, mares...

Geografia

Mapa de Portugal Administrativo.

Mapas plastificados para pendurar, resistentes e com possibilidade 
de escrever com marcadores para quadro branco.

Disponíveis outros mapas por consulta:
Mapa Portugal Físico Ref. 3804018-700
Portugal Distribuição da Floresta Ref. 3804018-702
Região Autónoma dos Açores Físico/Administrativo Ref. 3804018-703
Região Autónoma da Madeira Físico/Administrativo Ref. 3804018-704
Rede Hidrográfica de Portugal (Rios) Ref. 3804018-705
Expansão Maritima Portuguesa Século XV Ref. 3804018-706

Ref. 3804019-704Mapa Planisfério Político.
Mapas plastificados para pendurar, resistentes e com possibilidade 
de escrever com marcadores para quadro branco.

Disponíveis outros mapas por consulta:
Mapa Europa Físico Ref. 3804019-700
Mapa Europa Político Ref. 3804019-701
Mapa Península Ibérica Político Ref. 3804019-702
Mapa Península Ibérica Físico Ref. 3804019-703
Mapa Mundo Físico Ref. 3804019-705
Mapa África Político Ref. 3804019-706
Mapa África Físico Ref. 3804019-707
Mapa Angola Físico/Administrativo Ref. 3804019-708
Mapa América Norte Político Ref. 3804019-709
Mapa Austrália e Oceânia Físico/Político Ref. 3804019-711

Agulha Magnética.

Ref. 1613014

Ótimo para estudar fenômenos magné-
ticos, como a operação de uma bússola, 
teste de pólos magnéticos e encontrar a 
direção da corrente elétrica.

SuperTmatik. Quiz.

Quiz Geografia. Jogo de cartas didáticas  
com 378 questões sobre países, cidades e 
capitais, rios e muito mais...

Globo Político.

Ref. 3804002

Globo luminoso com as informações em 
português.

Ref. 3811009



Equipamento
de Sala

Ter uma sala bem equipada, com os
necessários materiais de apoio ao ensino,
é meio caminho andado para motivar
os alunos para as diferentes aprendizagens.

Jardim/Horta Portátil para Escolas.

Facilita a aprendizagem ativa e cooperativa com base na solução 
planeada de problemas. Aumenta os valores de conservação e o 
desenvolvimento de atitudes e promove a conscientização am-
biental e o uso sustentável de recursos.

Ref. 2204038
Conjunto com acessórios

Suporte para Cartazes/Cartolinas.

Suporte para colocar papéis 
grandes, cartolina e outros.
Dimensões: 70x42x66 cm.

Ref. 2703137
Linha Marte

Quadros de Porcelana Magnética.

Ideal para trabalhar com materiais magnéticos e escrever com 
marcador para quadro branco. Diversas medidas disponíveis.

Ref. 1044058

Quadro Flipchart (3 pernas e recargas).

Quadro Flipchart de cor preta em aço lacado 
magnético. Dimensões do quadro branco: 
70x100cm.

Recargas: disponíveis blocos de folhas com 
20 ud. (Ref. 1044179-701) e 50 ud. (Ref. 
1044179-702).

Ref. 1044179-700
Linha Marte

Conjunto Geoliner Compasso Magnético.

Conjunto de 5 peças, ideal para usar em quadros de porcelana 
magnéticos. Também disponíveis à unidade.

O conjunto inclui:
1. Compasso magnético.
2. Esquadro geométrico 60 cm.
3. Régua 100 cm.
4. 1 ponteiro.
5. Painel de instalação.

Ref. 1044111



Conjunto Geoliner Compasso Ventosa.

Conjunto de 5 peças ideal para todas as salas de aula e especial-
mente para as aulas de geometria.
Também disponíveis à unidade.

Ref. 1044112

O conjunto inclui:
1. Compasso com ventosa.
2. Esquadro geométrico 80 cm com 
transferidor.
3. Régua 100 cm.
4. 1 ponteiro.
5. Painel de instalação.

Carimbos Matemáticos.

Conjunto de 15 carimbos, com base em madeira, de números e 
sinais matemáticos.

Ref. 1503089

Carimba a Letra.

Carimba as letras e cria palavras. Segue as letras com um lápis.
Desenvolve o conhecimento das letras e a motricidade fina.

Ref. 1703147
Marca: Toys for Life

IDADE: 3-7 anos

Set Artes Plásticas.

Caixa de materiais criativos que estimulam os sentidos por meio 
da exploração, a imaginação e a aprendizagem.

Ref. 4904109

Neste catálogo, apresentamos-lhe uma pequena seleção de materiais para o equipamento de 
sala. Para ver a oferta completa, consulte o nosso site www.mundoescolar.pt ou entre em contac-
to com o nosso Departamento Comercial.

Gaia | Rua 14 de Outubro, 627 | 4430-051 V. N. Gaia | (+351) 223 722 635 | comercial@mundoescolar.pt
Porto | Largo Ferreira Lapa, 68 | 4150-323 Boavista, Porto | (+351) 220 998 931 | boavista@mundoescolar.pt

FACEBOOK | INSTAGRAM


