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Orçamento: 

 
ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM VALOR 

1 

 
Tchuka – Desafio sequencial com o objetivo 
de levar as oito sementes a cumbuca maior. 
Tabuleiro: em formato pentagonal em MDF. 
Cinco cumbucas em madeira. Dimensões: 15 x 
14,5 x 3 cm 
Peça: 8 sementes naturais de origem 
brasileira 
Embalagem no formato pentagonal de tecido 
cru com estampa e fechamento em zíper. 
Palavras-chave: Sequencial, Foco no 
objetivo, Memória de trabalho 
 

 

R$ 39,20 

2 

4 T – Desafio de encaixe que consiste em 
encaixar 4 peças em formato de T no 
quadrado. 
Confeccionado em madeira de demolição e 
compensado de madeira natural. 
Peças: 4 peças em formato de Todo mesmo 
material do tabuleiro. 
Dimensões 10x10x1,2 cm 
Embalagem em TNT com cordão para fechar. 

 

R$ 43,90 

3 

Esconde Formas – Desafio onde o desafiado 
precisa encontrar um número específico de 
formas que são definidas previamente como o 
desafio. 
Confeccionado em MDF branco de 3mm com 8 
peças. Cada peça possui um recorte 
específico. 
Dimensões: 12x12x2,4 cm 
Acompanha encarte de desafios. 
Embalagem em tecido cru. Fecho em velcro 
Palavras-chave: Múltiplo, Lateralidade, 
Organização 

 

R$ 33,60 
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4 

 
Inversão – Desafio de sequência onde o 
jogador precisa inverter de posição os sapos, 
seguindo algumas regras. 
Tabuleiro - confeccionado em MDF laminado 
com arte a laser. Dimensões tabuleiro: 
25x11x0,6 cm 
Peças - seis peças verticalizada em MDF 6mm 
com duas cores e arte em formato de sapo. 
Dimensões peça: 6x3x2,5 cm 
Palavras-chave: Sequencial, Foco no 
objetivo, Análise 
 

 

R$ 43,90 

5 

 
Q. C. Quadrado – Desafio de encaixe com o 
objetivo de formar um quarado com as cinco 
peças. 
Confeccionado em MDF 6mm laminado dupla 
face. Composto de 5 peças. 
Dimensões do desafio montado: 10x10x0,6 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Estratégia 
concreta, Atenção 
 

 

R$ 18,30 

6 

 
Caixa de Pandora – Desafio cujo objetivo é o 
encaixe das quatro peças dentro da caixa. 
Confeccionado em madeira natural. Composto 
pode caixa de encaixe 4 peças com diferentes 
encaixes. 
Dimensões da caixa: 6x6x4,5 cm 
Dimensões da peça: 6x2x2 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Espaço restrito, 
Visão espacial 
 

 

R$ 51,50 
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7 

Anéis – desafio com o objetivo de deixar as 
fichas de cada cor juntas. 
Confeccionado com base em MDF 15mm 
laminado com tom natural. Rebaixo para as 
peças. 
Dimensões da base: 23x15x1,5 cm 
Peças: 34 pastilhas plásticas em 4 cores 
diferentes. Em formato circular de 2x0,3 cm 
Palavras-chave: Sequencial, Estratégia 
concreta, Persistência 

 

R$ 71,90 

8 

Barras – Desafio com o objetivo e colocar as 
oito barras dentro da caixa. 
Confeccionado em madeira natural com base 
em madeira nas dimensões de 20x7,5x3 cm 
Peças: 8 peças em madeira natural em 
formato quadrado com 2 cm de lateral. 

 

R$ 42,00 

9 

Q. C. Números – Desafio de encaixe com o 
objetivo de encaixar os números de 0 a 9 no 
espaço. 
Base em MDF laminado dupla face com tom 
de madeira natural e números de 0 a 9 para 
encaixar em MDF 6mm. 
Dimensões Base: 15x12x1,2 cm. 
Embalagem em tecido cru com fecho em 
velcro. 
Palavras-chave: Encaixe, Flexibilidade, 
Resiliência 

 

R$ 47,50 
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10 

 
Triangulo Mágico – Desafio matemático cujo 
objetivo consiste em conseguir a mesmo 
resultado com a soma de cada um dos lados 
do triângulo. 
Confeccionado em MDF laminado. 
Base em MDF laminado no formato triangular 
com 9 espaços para as peças: Dimensões 
15x17x0,6 cm 
Peças: nove peças em formato circular em 
MDF 6mm   laminado dupla face com gravação 
a laser dos números de 1 a 9 
Embalagem em tecido cru com feche em 
velcro 
Palavras-chave: Cálculo, Controle de 
recursos, Planejamento 
 

 

R$ 31,70 

11 

Cubo Anguis – Desafio 
Confeccionado em madeira natural. São 27 
cubos interligados por um elástico com o 
objetivo de montar um cubo maior. 
Dimensões: 5,5x5,5x5,5 cm 

 

R$ 53,80 

12 

 
Pirâmide de Ermida – Desafio com o objetivo 
de montar uma pirâmide de base triangular. 
Confeccionado em madeira natural. Uma 
pirâmide de base triangular composta por 
duas peças. 
Dimensão da aresta 9cm, altura 7,1 cm e 
apótema de 7,3 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Flexibilidade, 
Insight 
 

 

R$ 24,30 

13 

Torre de Hannoy – Desafio com o objetivo de 
transferir todos os discos para um dos outros 
pinos, porém deve se escolher qual pino antes 
de começar e respeitar algumas regras para 
sua resolução. 
Confeccionado em madeira natural e 
composto por base de formato triangular com 
dimensões de 16 x 15,5 x 9 cm e 7 discos de 
cores e tamanhos diferentes. 
Palavras-chave: Sequencial, Conquista de 
longo prazo, Planejamento  

R$ 64,40 
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14 

 
Caixote – Desafio cujo objetivo é encaixar as 
nove peças sem que sobre espaço e sem que 
as peças passem para cima do nível da caixa. 
Confeccionado em madeira natural. 
Caixa com dimensões de 7,5x7,5x6,5 cm 
Peças: 9 peças em madeira com dois 
tamanhos diferentes. 2x2x2 cm e 4x4x2 cm. 
Palavras-chave: Encaixe, Estratégia 
concreta, Visão espacial 
 

 

R$ 44,00 

15 

 
Obelisco – Desafio com o objetivo de retirar a 
argola que se encontra encaixada no bastão. 
Confeccionado em madeira de demolição. 
Composto de uma haste de madeira de 19,5 
cm de altura, base de 10,5 cm. Um cordão, 
duas bolinhas de madeira e três argolas de 
madeira. 
Palavras-chave: Desenlace, Flexibilidade, 
Visão espacial 
 

 

R$ 33,60 

16 

Pentacubos – Desafio de montagem com 
múltiplas possibilidades. Com as 12 peças 
poderão ser montados diversos desafios, 
tanto planos quanto tridimensionais. 
Composto de 12 peças confeccionadas em 
madeira natural. 
Dimensões da Caixa: 9 x 8 x 7 cm 
Acompanha caderno de desafios. 
Palavras-chave: Múltiplo, Conquista de longo 
prazo, Organização 

 

R$ 77,10 
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17 

Q. C. Triângulos – Desafio com o objetivo de 
encaixar os 9 triângulos de diferentes 
tamanhos para formaro retângulo. 
Desafio de encaixe de 9 triângulos. 
Base: em MDF laminado dupla face com 
dimensões de 15X8X1,2 cm 
Peças: 9 triângulos de diferentes tamanhos 
em MDF 6mm laminado dupla face. 
Embalagem em tecido cru com fecho em 
velcro. 
Palavras-chave: Encaixe, Visão sistêmica, 
Análise 

 

R$ 41,20 

18 

Solitare – Desafio que consiste na captura 
sequenciada de peças com o objetivo de 
restar somente uma no final. Também 
conhecido como resta um. 
Confeccionado em madeira de demolição e 
compensado. Peças em madeira nobre 
Dimensões: 24 x 1,5 cm 
Estojo em nylon com fecho em ziper  

R$ 64,90 

19 

Paradoxo – O desafio consiste em organizar 9 
peças em formatos distintos dentro de uma 
caixa. Caixa e peças em madeira. 
Dimensões:11,5x8x5,7 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Espaço restrito, 
Análise 

 

R$ 42,00 

20 

Torre – Consiste na organização de peças de 
diferentes organizações, as peças são 
compostas por diversos cubos. Peças e base 
em madeira. 
Dimensões: 11x11x25 cm 
Palavras-chave: Sequencial, Visão sistêmica, 
Organização 

 

R$ 70,60 
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21 

T Chines – Desafio que consiste na 
organização de peças para formar além da 
letra “T” outros modelos. Formado por 4 
peças de diferentes cortes, em madeira de 
MDF. 
Palavras-chave: Sequencial, Flexibilidade, 
Insight 

 

R$ 18,50 

22 

 
Dominó das 4 cores - Qual o número ideal de 
cores para se pintar um mapa? A resposta a 
esta questão intriga os matemáticos. O Jogo 
Dominó das 4 cores propõe um interessante 
desafio, que consiste em compor um 
quadrado usando as peças, de modo que as 
cores iguais não sejam vizinhas, nem mesmo 
nos cantos. 
Material: MDF – nº  de peças: 18 – 90x30x3 
mm (peça maior) 
Embalagem: madeira – 167x98x46 mm 
Palavras-chave: Sequencial, Controle de 
recursos, Atenção 
 

 

R$ 36,20 

23 

Tangram - Trabalha noção de área, 
perímetro, orientação espacial e visual. 
Descrição:  70 peças coloridas, 
acondicionadas em caixa tipo estojo, 
tamanho 177mm x 177mm x 56mm e manual 
de instrução. 
Palavras-chave: Múltiplo, Flexibilidade, 
Insight 

 

R$ 83,40 

24 

Disco – O desafio consiste em retirar a argola 
da placa de ferro. 
Material: base em Metal e argola em metal 
cromado 
Dimensões: Base 6,5 cm de circunferência 
Argola 3,5 de circunferência 
Palavras-chave: Desenlace,  Espaço restrito, 
Solução de problema 

 

R$ 49,20 
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25 

Roseta – Confeccionado em metal com duas 
peças giratórias em formato de uma estrela 
pentagonal com ranhuras e uma argola 
transpassando as duas estrelas. 
Dimensões: Base 6,5 cm de circunferência 
Argola 3,5 de circunferência 
Palavras-chave: Desenlace, Espaço restrito, 
Autocontrole 

 

R$ 56,70 

26 

Pirâmide Finlandesa – Objetivo juntar as 4 
peças para formar uma pirâmide. 
Dimensões: 8 x 8 x 7,5 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Flexibilidade, Visão 
espacial 

 

R$ 35,20 

27 

Falso Elo – Desafio consiste em separar as 
duas peças que estão unidas pelo cordão. 
 
Dimensões: 11 x 2 x 4 cm 
Palavras-chave: Desenlace, Estratégia 
concreta, Atenção 

 

R$ 18,00 

28 

Lenheiro – O desafio consiste em empilhar as 
doze peças em formato de fogueira. 
 
Dimensões: 10 x 10 x 6 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Estratégia 
concreta, Organização 

 R$ 47,10 

29 

Senha – O desafio consiste em colocar as seis 
peças como o segredo de uma senha. 
 
Dimensões: 7 x 7 x 2,5 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Lateralidade, 
Resiliência 

 

R$ 42,00 
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30 

Cubo Soma - Este quebra-cabeça feito em 
madeira nobre, e caixa feita em MDF, é um 
cubo dividido em 7 peças no estilo Tetris. O 
objetivo deste puzzle é encaixar todas as 
peças de modo a formar um cubo perfeito. 
Dimensões: aprox. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Estratégia 
concreta, Organização 

 

R$ 58,80 

31 

Tio Peixe – Solte o fio que prende o peixe. 
 
Dimensões: 2 x 8,5 x 17 cm 
Palavras-chave: Desenlace, Flexibilidade, 
Insight 

 

R$ 24,70 

32 

Cavalo Marinho - Este quebra-cabeça 
desenvolve a percepção visual e estimula a 
concentração, desafiando os jogadores a 
encontrarem a solução. 
Material: MDF – nº de peças: 9 – 90x90x3 mm 
(cada) 
Embalagem: madeira 210x112x40 mm 
Palavras-chave: Sequencial, Visão sistêmica, 
Planejamento 
  

R$ 45,10 

33 

Queijo - Um desafio da categoria de encaixe 
em que consiste em conseguir colocar os 4 
pedaços de queijo dentro do quadrado. 
 
Material: MDF 
Dimensões: 13x13x0,6 cm 
Palavras-chave: Encaixe, Espaço restrito, 
Solução de problema 

 

R$ 27,70 



www.oficinadoaprendiz.com.br     oficinadoaprendiz@gmail.com    (48) 3237-3429 
 

          
 

 

“Criando condições favoráveis para aprendizagem” 
 

Oficina do Aprendiz Ltda. - EPP         Fantasia: Oficina do Aprendiz 

Endereço: Rodovia SC 405, 1120 

Bairro: Campeche         Florianópolis/SC           CEP: 88065-000 

CNPJ: 05.697.183/0001-60           I.E.: 254.795.374           Insc. Municipal:   428284-1 
  

 

34 

Chave Misteriosa - O desafio consiste em o 
jogador conseguir juntar a porca e o parafuso 
do mesmo lado do cordão. 
 
Material: Madeira, cordão, porca e parafuso 
Dimensões do produto com embalagem: 20 x 
5 x 3,5 cm 
Palavras-chave: Desenlace, Lateralidade, 
Insight 

 

R$ 46,30 

35 

Caminho do Desafio - O desafio consiste em o 
jogador conseguir retirar a argola de madeira 
das cruzes. Como fazer isso? Seria fácil se 
entortasse o metal, mas isso não é permitido. 
 
Material: madeira e metal 
Dimensões do produto com embalagem:  13 
x 13,5 x  2,5 cm 
Palavras-chave: Desenlace, Flexibilidade, 
Atenção 

 

R$ 43,80 

36 

 
Porteira - O desafio consiste em conseguir 
retirar a argola com o cavalo do desafio. O 
desafio apresenta um falso elo de ligação. 
Como descobrir a forma de solta-lo? 
 
Material: Madeira, cordão e metal 
Dimensões: 1,5 x 6 x 11 cm 
Palavras-chave: Desenlace, Foco no objetivo, 
Solução de problema 
 

 

R$ 26,20 

37 

 
Cadeado Cigano - Esse desafio resgata uma 
prática dos antigos ciganos. Se o prisioneiro 
conseguisse soltar o cadeado ele estaria livre. 
O objetivo consiste em conseguir soltar as 
duas peças de metal que estão entrelaçadas. 
Material: Metal 
Dimensões: 5 cm 
Palavras-chave: Desenlace, Interativo, 
Insight 
 

 

R$ 21,20 
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38 

Escape - Objetivo: Remover o quadrado maior 
(vermelho) pela fenda lateral da caixa. 
São 17 movimentos para que as fichas azuis e 
verdes se movimentem dentro da caixa, 
deixando apenas que a ficha vermelha 
(quadrado maior) saia da caixa por uma fenda 
lateral. Caixa com tampa. 
Produzido em madeira de reflorestamento. 
Palavras-chave: Sequencial, Conquista de 
longo prazo, Resiliência  

R$ 51,30 

39 

 
Hora do Rush - O seu carro é o vermelho e 
você só tem uma saída. Tente escapar desse 
trânsito maluco! 
Veja se você é capaz de sair do 
congestionamento. Através de cartas desafio 
e com movimentos limitados pelos demais 
carros, o objetivo é retirar seu carro do meio 
da confusão. 
 
Material: 40 cartas desafios em (iniciante, 
intermediário, avançado e expert), 1 
tabuleiro e 16 peças 
Palavras-chave: Múltiplos, Conquista de 
longo prazo, Planejamento 
 

 

R$ 48,70 

40 

Esganadinho – jogo com apenas um dado que 
consiste no cálculo mental realizando testes 
de probabilidade durante cada jogada. 
Confeccionada em espuma e tecido 
serigrafado com embalagem em TNT com 
fecho em cordão. 
Dimensões do dado: 15x15x15 cm 
Palavras-chave: Cálculo, Simplicidade de 
regras, Autocontrole 

 

R$ 36,00 

41 

Kalkuli 
Produzido em madeira de demolição e haste 
de metal. Laterais em formato triangular. 2 
Dados. Medidas: 24,6x8,5x6 cm 

 

R$ 63,40 
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42 

Adji – Jogo de origem africana que consiste 
no plantio e colheita de sementes. É um jogo 
que busca a antecipação de jogadas e a 
visualização de consequências das próprias 
ações. Um jogo que ensina não somente 
cálculo, mas o saber observar, o saber plantar 
e aguardar a hora certa de colher. 
Confeccionado em madeira natural. Com uma 
base, 12 cumbucas pequenas e duas 
cumbucas grandes. 
Peças: 48 sementes naturais brasileiras 
Dimensões tabuleiro:  40x20x4 cm 
Embalagem no formato retangular de tecido 
nylon com estampa e fechamento em zíper. 
 

 

R$ 91,50 

43 

Bug - Jogo inglês com uma forma única de 
jogo, pois, não possui um tabuleiro fixo, ele 
irá sendo montado à medida que cada peça é 
incluída ou movimentada em jogo. O objetivo 
é cercar a abelha rainha do outro jogador. 
Confeccionado em MDF e nokuck com arte em 
serigrafia. O jogo é composto por 26 peças 
em formato hexagonal com duas cores de 
peças com a serigrafia de insetos. 
Embalagem em nobuck em formato de tubo 
com fechamento em cordão.  

R$ 72,90 

44 

Bao e Oweso 
Dois jogos diferentes, que utilizam o mesmo 
tabuleiro. Fazem parte da família das 
Mancalas, considerados os jogos mais antigos 
do mundo, com cerca de 7 mil anos de 
cultura. Possuem a característica particular 
das peças serem comuns aos dois jogadores, 
representando o ato de semear e colher. O 
vencedor da partida é aquele que mais juntar 
sementes ou que consiga impedir seu 
adversário de continuar a jogar. Possui a 
característica de poder mudar drasticamente 
uma situação no tabuleiro com um único 
movimento. As mudanças rápidas dificultam 
e, ao mesmo tempo, estimulam o 
planejamento antecipado das jogadas. O 
objetivo é a colheita do maior númeor de 
sementes. 
Tabuleiro confeccionado em MDF 15mm cru 
com serigrafia sobre a madeira. 
Dimensões do tabuleiro fechado: 21x26x3 cm 

 

R$ 76,80 
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Peças: 64 sementes naturais 
Embalagem em papel craft grosso com 
identificação do jogo. 

45 

Códice – Jogo de origem desconhecida, mas 
que, no entanto, retrata a característica de 
alinhamento de jogos orientais. Consiste em o 
jogador consiga formar o código que possui 
em mãos (na carta) no centro do jogo, onde 
estão as cinco bolas. O vencedor é o jogador 
que conseguir fechar o maior número de 
combinações. 
Confeccionado em MDF 6mm laminado com 
tom de madeira natural e peças em madeira. 
Dimensões do tabuleiro: 40,5x7x7,5 cm 
Peças: 11 bolas em madeira. Sendo 5 bolas 
em tom natural e 6 em tingimento preto.  
Dimensões: 2,5 cm de diâmetro 

 

R$ 113,70 

46 

Pirâmide - Jogo de alinhamento inventado 
em 1994 por David G. Royffe cujo objetivo é 
conseguir colocar a bola no topo da pirâmide, 
para isso, porém, existem algumas regras que 
permitem ao jogador da vez economizar bolas 
durante o jogo. O objetivo é ser o jogador a 
colocar a ultima bola em cima da piramide. 
Confeccionado em MDF 6mm laminado com 
tom de madeira natural e peças em madeira. 
Tabuleiro em formato de caixa para guardar 
as peças (bolas) 
Dimensões do tabueiro/caixa: 18,5x15,7x4,2 
cm 
Peças: 30 bolas em madeira. Sendo 15 bolas 
em tom natural e 15 em tingimento preto.  
Dimensões da bola: 2,5 cm de diâmetro 

 

R$ 103,20 

47 

Oda – Jogo de origem francesa, tem como 
objetivo conseguir perceber qual 
característica é comum entre um grupo de 
quatro peças na horizontal, vertical ou 
diagonal. O jogador que conseguir perceber 
qual característica as peças têm em comum 
será o vitorioso. 
Tabuleiro confeccionado em compensado e 
nobuck com arte em serigrafia, 16 peças em 
madeira natural com duas cores. 
Dimensões tabuleiro: 33x24x0,6 cm 
Peças: 16 pçs em madeira, sendo 8 claras e 8 
escuras; 8 baixas e 8 altas; 8 quadradas e 8 
cilindrcas; 8 com furo no topo e 8 lisas. 

 

R$ 85,30 
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Embalagem: duas embalagens em tecido cru, 
uma para peças com fecho em cordão e uma 
para tabuleiro com fecho em velcro. 

48 

Hex – Criado pelo dinamarquês Piet Hein, em 
1942, foi batizado inicialmente como “Con-
Tac-Tix e introduzido pelo Instituto Niels 
Bohr, ficou popular na Dinamarca com o nome 
de Polygon.  Objetivo é formar uma linha 
contínua entre uma lateral e sua lateral 
oposta com o seu conjunto de peças. Neste 
jogo o mais interessante é a falta de captura, 
sendo necessária muita observação para a 
colocação das peças em pontos estratégicos. 
Tabuleiro confeccionado em MDF 15mm cru 
com serigrafia sobre a madeira. 
Dimensões do tabuleiro fechado: 21x26x3 cm 
Peças: 80 peças em madeira natural sendo 40 
naturais e 40 tingidas em preto. 
Embalagem em papel craft grosso com 
identificação do jogo. 

 
 
 

R$ 101,60 

49 

Go – Jogo de origem chinesa que tem por 
objetivo, com apenas a colocação de uma 
peça por jogada, conquistar o maior 
território. 
Tabuleiro confeccionado em MDF 15mm cru 
com serigrafia sobre a madeira. 
Dimensões do tabuleiro fechado: 21x26x3 cm 
Peças:  169 peças em madeira natural sendo 
84 naturais e tingidas 85 em preto. 
Embalagem em papel craft grosso com 
identificação do jogo. 

 

R$ 139,10 

50 

Kojo – Jogo de origem japonesa em que os 
jogadores precisam unir as informações em 
jogo com as informações das peças que possui 
em mãos e conseguir deduzir quais peças os 
jogadores tem em suas mãos. 
Confeccionado em MDF 15 mm cru com 
gravação em laser com caixa para guardar as 
peça. 
Dimensões da caixa: 20,5x7,5x6 cm com 
gravação a laser no tampo. 
Peças: 24 peças em MDF cru de 15mm. Sendo 
12 com gravação preenchida e 12 com 
gravação a laser vazada. 
Dimensões da peça: 3,4x3x1,5 cm 
 

 

R$ 76,50 
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51 

 
Sorte Calculada 
O Sorte Calculada é um brinquedo que 
acompanha 1 dado e 30 bolinhas de gude, 
podendo participar até 6 jogadores. 
As bolinhas deverão ser divididas igualmente 
entre os jogadores. 
Em seguida, define-se quem começará o jogo 
e a ordem das respectivas jogadas. 
Deve-se jogar o dado, e o número que sair 
corresponde ao local onde deverá ser 
colocada a bolinha de gude. Caso o local já 
esteja ocupado por uma outra bolinha, o 
jogador não poderá descartar a sua bolinha e 
ainda deverá pegar a bolinha que está encima 
da caixa. 
Quem descartar todas as bolinhas primeiro 
ganhará o jogo. 
Material: MDF e bolas de vidro 
Dimensões: 17x6,5x4 cm 
Palavras-chave: Cálculo, Estratégia concreta, 
Planejamento 
 

 

R$ 58,90 

52 

 
Pitagórica 
Resgate da tábua de pitagoras, utilizada para 
o ensino e aprendizagem da multiplicação. 
Nesta versão transformada em um jogo de 
ráciocinio. 
Dimensões: 59x41x4,5 cm 
Palavras-chave: Cálculo, Interatividade, 
Organização 

 

R$ 191,20 

53 

 
Tridominó – Jogo de Mesa que trabalha 
noções de cálculo e operações matemáticas, 
neste jogo não basta ter sorte com as peças é 
preciso saber fazer cálculos para conseguir o 
maior número de pontos. 
Confeccionado em MDF laminado dupla face 
de 6mm com números gravados a laser na 
superfície. 
Número de peças: 60 peças 
Embalagem: caixa de MDF laminado com 
dimensões de 13,5x10x5,5 cm identificação 
do jogo na tampa gravada a laser 
Palavras-chave: Cálculo, Interatividade, 
Atenção 

 
R$ 62,50 
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54 

 
Logico – de origem brasileira é um jogo que 
tem como objetivo de montar a sequência dos 
números, desenvolvendo desde habilidades 
simples, como reconhecimento, nomeação e 
ordem dos números em uma tabela de 1 a 
100. 
Dimensões: 59x41x4,5 cm 
Palavras-chave: Cálculo, Interatividade, 
Organização 
 

 

R$ 149,40 

55 

Halli Galli 
O Halli Galli funciona assim: você tem uma 
grande salada de frutas com bananas, 
morangos, limões e ameixas. Cada jogador 
altera essa mistura a cada turno e, assim que 
cinco frutas iguais se encontram em cima da 
mesa, alguém precisa tocar o sino. O mais 
rápido vence a partida! 
 
Com 57 cartas, Halli Galli acompanha também 
um sino, pode ser jogado por até seis pessoas 
e é indicado para maiores de 6 anos.  

R$ 65,80 

56 

Domino de Tabuada Iniciante 
 
O Dominó Tabuada além da diversão, trabalha 
o estudo da tabuada (multiplicação) atenção 
e a concentração! 
Dimensões: 67,5 mm X 33,5 mm X 15 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Controle de 
recursos, Memória  

R$ 92,20 

57 

Domino de Tabuada Avançado 
 
O Dominó Tabuada além da diversão, trabalha 
o estudo da tabuada (multiplicação) atenção 
e a concentração! 
Dimensões: 67,5 mm X 33,5 mm X 15 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Controle de 
recursos, Memória 

 

R$ 92,20 
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58 

Ábaco do aluno 
Trabalha noção de classe, ordem e efetuar 
operações. 
Descrição: 01 peça medindo 348mm x 244mm 
x 20mm com 40 argolas coloridas. 
Palavras-chave: Cálculo, Expositivo, 
Organização 

 

R$ 53,90 

59 

Material Dourado Individual 
Descrição:  62 peças, sendo 02 placas de 
centena, 10 palitos de dezenas e 50 cubinhos 
de unidades, acondicionados em caixa tipo 
estojo, medindo 130mm x 130mm x 65mm. 
Especificações: Trabalha o ensino 
fundamental das operações fundamentais. 
Palavras-chave: Pedagógico, Estratégia 
concreta, Organização  

R$ 23,10 

60 

 
Escala Cuisinare 
Para trabalhar as 04 operações, crescente e 
decrescente, frações, igualdade e 
desigualdade. 
Descrição:  294 peças, acondicionadas em 
caixa de madeira, tipo estojo, medindo 
332mm x 210mm x 55mm e manual de 
instrução. 
Palavras-chave: Pedagógico, Estratégia 
concreta, Organização 
 

 

R$ 84,60 

61 

Bloco de Encaixe 
Trabalha a agilidade de montagem s                   
em ultrapassar as bases, trabalho em equipe. 
Descrição:  25 peças coloridas, 
acondicionadas em 01 base medindo 320mm x 
65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar 
as peças. 
Palavras-chave: Encaixe, Controle de 
recursos, Planejamento  

R$ 93,50 

62 

Blocos Lógicos 
Trabalha as formas geométricas, espessura, 
tamanho, cores e associações. 
Descrição:  48 peças, acondicionado em 
caixa tipo estojo, medindo 330mm x 200mm x 
55mm e manual de instrução. 
 Palavras-chave: Pedagógico, Expositivo, 
Organização  

R$ 85,00 
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63 

Sólidos Geométricos 
Trabalha figuras geométricas, tamanho e 
forma. 
Descrição:  11 peças de formas 
geométricas, base 45mm, altura de 80mm, 
acondicionadas em caixa tipo estojo medindo 
240mm x 185mm x 65mm. 
Palavras-chave: Pedagógico, Expositivo, 
Organização  

R$ 89,60 

64 

 
Matemágica 
Descrição:  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. 
Especificações: Trabalha as operações 
matemáticas do ensino fundamental, 
habilidades com raciocínio rápido e lógico. 
Palavras-chave: Cálculo, Interatividade, 
Análise 
 

 

R$ 123,60 

65 

Cubomática 
O Cubomática é a maneira mais divertida de 
aprender as operações matemáticas. 
O Cubomática vem com um tabuleiro em 
forma de lousa, as réguas indicam o traçar 
dos lápis e os cubos que representam os 
números que podem ser tocados. 
Dimensões: 335mm X 305mm X 50mm 
Palavras-chave: Pedagógico, Expositivo, 
Insight  

R$ 142,80 

66 

Loto Aritmética 
 
O jogo Loto Aritmético estimula as operações 
mentais e facilita a compreensão da soma e 
da subtração, nos estágios iniciais do 
aprendizado da matemática. 
Material: MDF – nº de peças: 40 – 150x150x3 
mm (peça maior) 
Embalagem: madeira – 183x183x53 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Expositivo, Memória 
 

 

R$ 53,70 
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67 

 
Dominó de Frações 
Este é um jogo que estimula a compreensão 
da relação entre as partes e o todo e o 
raciocínio lógico, são peças divididas ao meio, 
com representação numérica de fração de um 
lado e figura do outro. Este dominó pode ser 
usado em casa ou na sala de aula com 
crianças que estejam no processo de 
aprendizagem de Matemática. 
Material: MDF – nº de peças: 28 – 70x35x3 mm 
(cada) 
Embalagem: madeira – 167x98x46 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Expositivo, Atenção 
 

 

R$ 27,70 

68 

 
Dominó de Adição 
Este é um jogo que estimula o cálculo mental 
e raciocínio lógico, com operações de um 
lado e números até 9 do outro. Este dominó 
pode ser usado em casa ou na sala de aula 
com crianças que estejam no processo inicial 
da aprendizagem de Matemática. 
Material: MDF – nº de peças: 28 – 70x35x3 mm 
(cada) 
Embalagem: madeira – 167x98x46 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Expositivo, Atenção 
 

 

R$ 27,70 

69 

 
Dominó de Multiplicação 
Um jogo que estimula a percepção visual e a 
capacidade de observação e raciocínio são 
peças divididas ao meio, tendo de um lado 
um resultado de uma multiplicação e de outro 
uma operação. 
Material: MDF – nº de peças: 28 – 70x35x3 mm 
(cada) 
Embalagem: madeira – 167x98x46 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Expositivo, Atenção  

R$ 27,70 
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70 

 
Dominó de Subtração 
Um jogo que estimula o cálculo mental e 
raciocínio lógico-matemático, auxiliando a 
tarefa de pais e professores. A operação de 
um lado e resultados do outro. Este dominó 
pode ser usado em casa ou na sala de aula 
com crianças que estejam na fase inicial do 
aprendizado. 
 
Material: MDF – nº de peças: 28 – 70x35x3 mm 
(cada) 
Embalagem: madeira – 167x98x46 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Expositivo, Atenção 
 

 

R$ 27,70 

71 

 
Dominó de Divisão 
 
Este é um jogo que estimula o cálculo mental 
e raciocínio lógico, com operações de um 
lado e números até 6 do outro. Este dominó 
pode ser usado em casa ou na sala de aula 
com crianças que estejam no processo de 
aprendizagem de Matemática. 
Material: MDF – nº de peças: 28 – 70x35x3 mm 
(cada) 
Embalagem: madeira – 167x98x46 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Expositivo, Atenção 
 

 

R$ 27,70 

72 

 
Números com Pinos 
Desenvolvido para auxiliar as crianças em 
suas aprendizagens matemáticas, este 
material permite que a criança faça a 
correspondência numeral/quantidade, que é 
uma das primeiras noções do aprendizado da 
matemática. Além de auxiliar na contagem e 
correspondência este material estimula o 
reconhecimento e a escrita dos numerais. 
Material: MDF – nº de peças: 10 – 150x90x9 
mm (cada) 
Embalagem: madeira – 330x170x53 mm 
Palavras-chave: Pedagógico, Expositivo, 
Insight  
 

 

R$ 90,10 
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73 

 
Multiplicação e Cia 
Descrição: 01 tabuleiro em MDF ilustrativo 
para jogar multiplicação medindo 309 mm 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 
Especificações: Trabalha a memorização da 
tabuada, soma, subtração, dobro e triplo de 
1à 10. 
Palavras-chave: Cálculo, Foco no objetivo, 
Tomada de decisão 
 

 

R$ 101,10 

74 

 
Associação de Quantidades 
Trabalha a coordenação motora, 
alfabetização em braille, noção de 
quantidade, cor, forma e ordem. 
Descrição: Base medindo 390mm X 67mm X 
15mm, com 09 hastes em dimensões 
diferentes, 45 argolas em plástico colorido e 
09 peças em MDF com números de 1 a 9 
impressos e escritos em braille. 
Palavras-chave: Pedagógico, Expositivo, 
Insight 
 

 

R$ 73,70 

75 

Material Dourado 611peças 
 
Para trabalhar e efetuar operações básicas, 
sistema decimal, conceito de ordem e classe. 
Descrição:  611 peças, acondicionado em 
caixa tipo estojo, medindo 230mm x 230mm x 
130mm e manual de instrução. 
Palavras-chave: Pedagógico, Estratégia 
concreta, Organização 

 

R$ 76,50 
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76 

Escala Cuisenaire Individual 
Trabalha visualização numérica, dobro, 
metades, dezenas e as operações. 
Descrição:  62 peças, acondicionadas em 
caixa de madeira, tipo estojo, medindo 
130mm x 130mm x 55mm. 
Palavras-chave: Pedagógico, Estratégia 
concreta, Organização 

 

R$ 44,90 

77 

 
Árvore Pedagógica 
Um jogo atraente e divertido. Permite um 
trabalho com a identificação das cores, 
noções de quantidade, lateralidade, 
coordenação motora, operações matemáticas 
de soma e subtração, entre outras variações 
que a sua imaginação permitir. 
Material: plástico  - nº de peças: 84 – 
9,8×15,7 mm (cada) 
Embalagem: madeira – 350x320x38 mm 
Palavras-chave: Pedagógico, Interatividade, 
Atenção 
 

 

R$ 98,00 

78 

 
Algeplan 
Composto por 40 peças coloridas, em 
madeira, cujas dimensões dos lados 
representam a unidade ou as variáveis. 
O objetivo deste material é facilitar a 
compreensão das operações algébricas 
(expressões algébricas, produtos notáveis e 
fatoração) até duas variáveis. 
Material: MDF – nº de peças: 36 – 80x80x3 mm 
(peça maior) 
Embalagem: madeira – 185x140x50 mm 
Palavras-chave: Cálculo, Interatividade, 
Análise 
 

 

R$ 60,50 
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79 

 
Geoplano 
Este material possibilita a construção de 
figuras, suas classificações e definições; 
explorar conceitos de perímetro e área; 
diagonais; possibilitar o desenvolvimento de 
semelhança e congruência e das relações de 
Pitágoras e de Tales, entre outros. 
Material: MDF – nº de peças: 01 – 
420x300x15,5mm 
Embalagem: plástica 
Palavras-chave: Cálculo, Interatividade, 
Análise 
 

 

R$ 50,70 

80 

Tetracores 
Este intrigante quebra-cabeça desenvolve a 
percepção visual e estimula a concentração, 
desafiando os jogadores a encontrarem a 
solução. 
Material: MDF – nº de peças: 9 – 90x90x3 mm 
(cada) 
Embalagem: madeira – 208x118x43 mm 
Palavras-chave: Sequencial, Visão sistêmica, 
Planejamento  

R$ 46,50 

 
 

Florianópolis, 12 de dezembro de 2018 
 
Observações: 

 Validade da proposta: 30 dias; 

 Prazo de entrega: 30 dias, a partir da aprovação do pedido. 

 Os valores podem ser alterados sem aviso prévio. 

 Ao valor dos produtos deverá ser acrescentado o valor do frete. 


