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CATÁLOGO / EVENTOS 

 
ITEM DESCRIÇÃO IMAGEM VALOR 

1 

 
Paraquedas  
Produzido em  Nylon com 4 m de 
diâmetro. O Paraquedas é ideal para 
atividades cooperativas e competitivas 
em grupo e estimular habilidades 
motoras, cognitivas e de percepção. 
Existem várias possibilidades que podem 
ser trabalhadas com o paraquedas, 
dependendo apenas do foco que se 
procura para a atividade. 
 

 

R$ 490,00 

2 

 
Aldeia 
Composto por um disco de madeira de 12 
cm de diâmetro por 2 de espessura com 
24 cordas de 1,5 m cada, fixas na sua 
lateral e uma peça de metal semelhante 
a um estribo, pendurada por uma 
corrente no centro do disco. Além disso, 
mais 8 blocos de madeira de 15 cm de 
altura e 8 cm de espessura, sendo 4  com 
cortes em ângulo de 90 graus e mais 4 
com cortes em ângulo de 11,5 graus. 
Todos os 8 blocos apresentam uma fissura 
em sentido horizontal com distância de 5 
cm do topo do bloco. 
O desafio para o grupo consiste em, de 
forma cooperativa, içar e  empilhar os 8 
blocos de madeira de forma que a torre 
consiga se manter estável mesmo após a 
colocação do último bloco. 
 

 

R$ 420,00 
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3 

Sustentado por nós 
Composto por uma corda de 10 mm, com 
10 metros de comprimento e nós a cada 
50 cm formando alças. 
O desafio consiste em um grupo de 
participantes conseguir sustentar a corda 
enquanto outros integrantes percorram 
toda a sua extensão caminhando sobre a 
corda. 

 

R$ 132,00 

4 

Havaiana Cooperativa 
Composto de duas peças de madeira de 
reflorestamento medindo 170x10x2cm. 
Possui ainda quatro pegadores com 
empunhadura de madeira fixados às 
havaianas por cordas. 
O objetivo desse desafio é a sincronização 
de movimentos de braços e pernas em 
conjunto com os quatro participantes. 

 

R$ 165,00 

5 

 
Kubb 
Afirma-se frequentemente que o jogo 
remonta à Idade Viking e tem sobrevivido 
desde então em Gotland, embora não 
haja nenhuma prova disso. A primeira 
menção de um jogo kubb-like vem da 
segunda edição do sueco Encyclopedia 
"Nordisk familjebok" (o familybook 
Nordic) em 1911. 
Composto por 10 peças de 7X7X15cm, 
uma de 9x9x30 cm e seis bastões de 30cm 
de comprimento por 4,5 de diâmetro. 
O objetivo do jogo consiste na derrubada 
das peças do adversário e por fim a 
derubada da peça maior, considerada o 
rei e que é colocado no centro do campo. 
 

 

 

R$ 330,00 
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6 

 
Pula Tábua 
Confeccionado em prancha de angelim, 
com medidas de 2,20 de comprimento, 
0,50 de largura e 0,03m de espessura.                      
Possui dispositivo de balança 
confeccionado em madeira de demolição. 
Uso infantil e adulto. 
 
Sincronização perfeita de movimentos... 
eis o desafio! 
 

 

R$ 680,00 

7 

Hélice 
Base em compensado naval com haste de 
madeira nobre. Hélice e pegador 
produzidos com madeira nobre. Cordão 
de algodão. 
 
Imprimindo movimentos circulares na 
hélice, fazê-la encaixar no pino da base! 
Facil? 

 

 

 
 

R$ 132,00 

8 

 
Slack Line 
Confeccionado em vigas 4x9cm em 
madeira de demolição, decks de apoio em 
madeira de reflorestamento e slack line 
com catraca ultra resistente em metal. 
Dimensões: 3,00m comprimento, 0,50m 
largura e 0,30m altura. 
Barra de apoio lateral direito com altura 
de 75cm, confeccionada em madeira. 

Imagem indisponível R$ 1.340,00 
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9 

 
Barra Móvel 
Confeccionado em vigas 4x9cm em 
madeira de demolição, decks de apoio em 
madeira de reflorestamento e Barra 
Central suspensa por cordas de nylon 
10mm. 
Dimensões: 3,00m comprimento, 0,50m 
largura e 0,30m altura. 
Barra de apoio lateral direito com altura 
de 75cm, confeccionada em madeira. 

 

Imagem indisponível R$ 1.170,00 

10 

 
Barras Paralelas 
Cavalete confeccionado com vigas 4x9cm 
em madeira de demolição e tres barras 
com bastões de alta densidade. 
Dimensões: 1,00m comprimento, 0,50m 
largura e 1,00m altura. 
Seis boleadeiras confeccionadas com 
cordão de nylon 6mm e 2 bolas em 
madeira de demolição com 45mm. 
 

 
Imagem Ilustrativa 

R$ 328,00 

11 

Passa Bolinhas 
Produzido em madeira de demolição. 
Composto de 5 canaletas de 50x5cm e 
duas bolas com diâmetro de 4,0 cm. 
 
Resgate de antiga brincadeira de grupo, 
onde cada participante passa a bolinha 
adiante e corre para o fim da fila pra 
receber novamente. 

 

R$ 97,50 
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12 

 
Torremoto Gigante 
Jogo de estratégia, concentração e muito 
equilíbrio. 
Objetivo: atingir a altura máxima possível 
da torre (é possível triplicar a sua altura). 
Pode-se jogar individualmente ou com um 
número variado de participantes. De 
forma cooperativa ou competitiva. 
O(s) jogador(es) deve(m) retirar uma 
peça de qualquer lugar da torre e 
recolocá-la no topo, sempre cruzando as 
camadas, sem derrubar a estrutura. 
Peças: 54 peças de madeira em pinus. 
Medida da Embalagem: 38x35x21 cm 
Sacola para acondicionar em tecido 
nylon. 
 

 

R$ 420,00 

13 

 
Travessia Gigante 
Base em MDF laminado de 15mm com 
revestimento melamínico branco. Laterais 
e obstáculos em madeira de demolição 
com 20 mm de espessura. 8 discos em 
madeira de demolição. Elásticos que 
possibilitam o lançamento dos discos. 
Dimensões: 100 x 50 x 6 cm 
 

Sem Imagem R$ 470,00 

14 

 
Labirinto Gigante 
Tabuleiro em compensado de 10 mm com 
estrutura em madeira de 
reflorestamento. Cavalete embutido 
produzido em madeira de 
reflorestamento. Cordões fixados em anel 
de madeira de demolição. Bolas em 
madeira para o desafio. Dimensões: 65 x 
150 cm 
Desafio: conduzir a bolinha pelo percurso 
escolhido, evitando a queda pelas 
aberturas no tabuleiro, até chegar ao 
ponto final no topo. 
 

 

R$ 970,00 
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15 

4 em linha Gigante 
Produzido em madeira de 
reflorestamento de 20 mm para a base e 
laterais. Prancha de visualização em 
compensado naval de 10mm e peças em 
compensado de 10 mm. 
Dimensões: 120 x 7 x 130 cm 
Peças em duas cores com pintura atóxica. 

 

R$ 1.760,00 

16 

 
Quatro direções 
Composto por quatro bastões 
quadrangulares de madeira de demolição 
com 40 cm de altura, transpassados por 
um cordão que está ligado a um dos 
quatro cantos de uma base quadrada de 
madeira com 40 x 40 cm. A base é 
composta por uma lateral de 2,5 cm e a 
parte plana possui 10 furos de 2 cm de 
diâmetro. Além disso, mais 10 bolas 
confeccionadas em madeira de 
demolição. 
O objetivo do desafio consiste no encaixe 
das 10 bolas nos seus respectivos locais. 
Sem o trabalho em equipe será impossível 
a conquista do objetivo. 
 

 

R$ 250,00 

17 

Kalkuli Gigante 
Produzido em madeira de demolição e 
haste de metal. Laterais em formato 
triangular. Dados em madeira de 40mm 
Medidas: 69x15x9 cm 
Jogo que envolve cálculo para alcançar 
objetivo de virar todas as peças para o 
lado oposto.  

R$ 353,80 
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18 

Códice Gigante 
Material: Tabuleiro em MDF laminado, 11 
bolas de madeira e cartas plastificadas. 
Medidas: 69x7,1x9 cm 
Sacola para acondicionar em tecido de 
algodão. 

 

R$ 262,50 

19 

 
Sorte Calculada Gigante 
Tabuleiro-caixa, 1 dado e 33 bolinhas. 
Todo material confeccionado em madeira 
de demolição. 
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 madeira. Caso o 
local já esteja ocupado por uma outra 
bolinha, o jogador deverá pega-la. A casa 
seis permite livrar-se da bolinha 
definitivamente. 
Quem descartar todas as bolinhas 
primeiro ganhará o jogo. 
Dimensões: 40x8x10 cm 
 

 

Imagem Ilustrativa 

R$ 290,00 

20 

 
Kojo Gigante 
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 pinus com serigrafia e 
embalagem para guardar as peças. 
Dimensões da embalagem: 37x25x16 cm. 
Lógica dedutiva está em jogo! 
 

 

R$ 440,00 
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21 

 
O gato Comeu? Gigante 
É um jogo ágil e dinâmico, que requer 
muita concentração e agilidade, 
proporcionando partidas emocionantes. 
Estimula a coordenação motora, controle 
inibitório, planejamento e tomada de 
decisão. 
Objetivo: Segurar seu ratinho pela cauda 
e tentar fugir do gato "cesto"  quando 
este aparecer no dado e tentar lhe pegar. 
Dimensões do rato: 20 x 10 x 12 cm 
Dado em espuma e tecido com 
20x20x20cm. 
 

 
Imagem Ilustrativa 

R$ 634,40 

22 

 
Desafio dos 4 Ts Gigante 
Desafio composto de quatro peças de 
madeira em formato de “T” armazenados 
em embalagem também de madeira com 
20 x 20 x 4 cm e fecho de elástico. 
Objetivo: colocar as quatro peças em 
formato de T deitados dentro da caixa e 
fechar com a tampa. 
 

 

R$ 150,00 

23 

Desafio Haste Gigante 
Desafio de madeira cujo objetivo consiste 
na retirada da argola da base do desafio. 
Medidas: 9 x 12 x 30 cm 

 

R$ 150,00 

24 

 
Desafio Lenheiro Gigante 
Desafio composto por 12 peças 
retangulares de madeira com recortes em 
algumas delas que proporcionam o 
encaixe entre elas. Possui embalagem de 
madeira com tampa e fecho de elástico. 
Medidas: 20,5 x 30 x 6 cm 
Objetivo: Formar uma pilha com os 
bastões de forma que não sobre nenhum 

 

R$ 190,00 
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entalhe nem na parte superior nem na 
parte inferior. 
 

25 

 
Desafio Fechadura Gigante 
Desafio composto por seis peças 
retangulares de madeira com diferentes 
padrões de corte, e uma caixa com seis 
furos retangulares passantes, 
possibilitando o encaixe dessas peças de 
madeira. 
Medidas 20 x 20 x 5 cm. 
Objetivo: encaixar as seis peças dentro da 
caixa. 
 

 

R$ 190,00 

26 

 
Desafio T Chinês Gigante 
Desafio composto de quatro peças de 
recortes variados confeccionado em 
compensado de 18 mm, quando montado 
mede 40 x 40 cm. 
Objetivo: montar a letra “T” maiuscula 
com as 4 peças. 
 

 

R$ 135,00 

27 

 
Desafio QC quadrado Gigante 
Desafio composto de cinco peças de 
recortes variados confeccionado em 
compensado de 18 mm, quando montado 
mede 40 x 40 cm. 
Objetivo: Formar um quadrado com as 5 
peças. 
 

 

R$ 135,00 

28 

 
Desafio Torre de Hannoy Gigante 
Quebra cabeça inventado no ano de 1883, 
pelo matemático francês Edouard Lucas. 
Tabuleiro: em madeira de 
reflorestamento medindo 42x13,5x14 cm 
Peças: sete discos em madeira (pinus) 
coloridos de tamanhos diferentes. 
Sacola para acondicionar em TNT. 
Objetivo: transferir os sete discos do 

 

R$ 296,00 
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primeiro para o terceiro pino, seguindo as 
regras. 
 

29 

 
Desafio Portal Gigante 
É uma apresentação diferenciada do 
desafio clássico conhecido com anel 
africano. 
O seu objetivo consistem na junção das 
argolas do mesmo lado do desafio. 
Desafio composto de madeira de 
reflorestamento e cordões. 
Dimensões: 27x9x30,5 cm 
 

 

R$ 170,00 

30 

 
Esconde Formas Gigante 
Desafios com graus de dificuldade 
progressiva. 
Objetivo: esconder, com as placas, as 
formas geométricas das bases, deixando 
aparecer somente as que o desafio pede. 
Oito peças confeccionadas em 
compensado naval. Sendo quatro bases de 
15 mm e quatro placas de 10 mm com 
recortes diversos. 
Dimensões: 80x80x2,5 cm 
Acompanha encarte com 48 desafios. 
Embalagem em tecido. Fecho em ziper. 
 

 
Imagem Ilustrativa 

R$ 660,00 

 
Florianópolis, 2019. 

 

Observações: 

 Validade da proposta: 30 dias; 

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

 Forma de Pagamento: à combinar 

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

 


