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   JOGOS CLÁSSICOS

Tabuleiro xadrez-damas em madeira
Fabricado em madeira de alta qualidade. 
Medidas: 40 x 40 cm.

Ábaco de madeira
Ábaco fabricado em madeira com 100 bolinhas de 
cores, com 10 bolinhas em cada fila. Ideal para aprender 
a contar. Não aconselhável para menores de 3 anos. 
Medidas: 210 mm x 175 mm x 50 mm.

CÓD.

47474

CÓD.

07743

Figuras xadrez em plástico
Figuras de xadrez em plástico Stawton. Caixa em plástico. 
Medidas da caixa: 14,5x7,5x5,5 cm.

CÓD. Nº ALTURA REI

00338 3 6 cm
00339 4 7,5 cm

Tabuleiro xadrez-damas em madeira
Fabricado em madeira de alta qualidade. Medidas: 40 x 40 cm.

CÓD.

07738

   BARALHOS E JOGOS DE PÓKER

Texas Hold’em
Jogo de mesa Texas Hold’em de plástico. 55 cartas. 
Medidas da carta: 63 x 88 mm.

CÓD. VERSO

52238 PRETO
52239 VERMELHO

Baralho de póker inglês e bridge
55 cartas. Em estojo de cartão. Medidas carta: 62,5 x 88 mm. 
Cartão de 300 g/m2. Com índices standard.

CÓD.

00580

CÓD.

00579

CÓD.

18615

Com índice Jumbo, o que 
torna melhor para jogar 
em mesas grandes de 
póker.

ESTOJO DE
CARTÃO

CÓD. REF.

00579 18
00580 818
18615 18-00
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CÓD.

43760

   BARALHOS E JOGOS DE PÓKER

Fichas de Póker
Fichas de póker profissionais 4 cores. 
Apresentadas em caixa de plástico. Estojo 
de 100 unidades. Fichas de 13 g.

CÓD.

52235

Tapete de Póker
Tapete póker profissional para 8 jogadores. Fabricado em 
plástico e forrado em feltro. Medidas: 630 x 630 x 90 mm.

Mala alumínio Póker 300 fichas
Mala de alumínio. 300 fichas de 11,5 g. 2 baralhos póker, 5 dados e 1 dealer. Para adultos. Para 
dois ou mais jogadores. Medidas da carta: 63 x 88 mm. Medidas da mala: 80 x 400 x 230 mm.

CÓD.

54701

CÓD.

52237

   DOMINÓS

Dominó Júnior
Caixa em madeira. 
Medida da peça: 20 x 40 mm.

CÓD.

02799

Dominó Chamelo
Caixa de plástico. 
Medida da peça: 21 x 42 mm.

CÓD.

02802

Dominó profissional Chamelo
Caixa em madeira. 
Medida da peça: 21 x 42 mm.

CÓD.

02801
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Dominó master profissional
Caixa em madeira. Medida da peça: 23 x 47 mm.

CÓD.

21829

Dominó Marfim
Peças de dominó em marfim, com cantos redondos. 
Caixa de plástico. Medidas da peça: 21 x 42 mm.

CÓD.

52240

Dominó Profissional
Peças de dominó profissional com cantos retos. 
Caixa de madeira. Medidas da peça: 22 x 44 mm.

CÓD.

52241

Dominó Master
Caixa em madeira. Medida da peça: 22 x 44 mm.

CÓD.

02800

DOMINÓS

   JOGOS DIDÁTICOS

Pack arquitetura
25 peças de madeira. Arquitetura serigrafada por ambos os lados 
de cada peça. Contém ainda um carro em madeira. A partir de 1 
ano. 1 ou mais jogadores.  
Medidas: 15 x 14,5 x 14,5 cm.

CÓD.

46488

Pack arquitetura 41 peças
Jogo de 41 peças de arquitetura de madeira marcadas pelos dois 
lados inclui um carro com rodas. Formas originais e cores muito 
vivas. Inclui embalagem de cartão para guardar as peças. A partir 
de 1 ano. 1 ou mais jogadores. Medidas: 19 x 18,5 x 18,5 cm.

CÓD.

54859

Macro dominó madeira
Tradicional dominó de 28 peças de madeira de 12 x 6 cm. 
Serigrafadas. Caixa com janela e bolsa para guardar as peças. 
A partir de 1 ano. 1 ou mais jogadores.  

CÓD.

46484

Comboio de madeira
Comboio de madeira de cores muito vivas para crianças. Contém três 
animais, que se encaixam nos vagões. Desenvolve a habilidade manual 
e a coordenação. A partir de 1 ano. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 36 x 12,5 x 11 cm.

CÓD.

54882
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   JOGOS DIDÁTICOS

Dominó Quinta/Farm 
Dominó de madeira de faia e serigrafado, peças de 7 x 3,5 cm.  
Aprendizagem duas diferentes animais e objetos de uma quinta. 
Contém saco de tela para guardar o produto. A partir de 1 ano. 
1 ou mais jogadores. Medidas: 21 x 17 x 7,5 cm.

CÓD.

54861

Dominó Topycolor 
Dominó de madeira de faia e serigrafado, peças de 7 x 3,5 cm. 
Iniciação aos números de 1 a 6. Contém saco de tela para guardar 
o produto. A partir de 1 ano. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 21 x 17 x 7,5 cm.

CÓD.

54860

CÓD.

71745
CÓD.

71746

Cubos empilháveis 1-10 
Diverte-te a empilhar estes dez cubos ilustrados nas 
diferentes faces. Poderás encontrar os animais, objetos e 
números. Deverá colocar os ursos em metades na horizontal  
em sequência. Aprende os números de 1 a 10. Jogo 
equilíbrio. Desenvolve destreza e coordenação olho / mão. 
A partir de 1 ano. Medidas: 19 x 16 x 16 cm.

Cubos empilháveis Bosque  
Diverte-te a empilhar estes dez cubos ilustrados com as 
diferentes faces. Poderás encontrar tanto animais, números, e 
outros desenhos relacionados com o bosque. Se os colocares 
na horizontal encontrarás uma sequência de animais dentro 
do comboio. Jogo de equilíbrio. Aprende os números de 1 a 10. 
Desenvolve destreza e coordenação olho / mão. 
A partir de 1 ano. Medidas: 19 x 16 x 16 cm.

Quinta de formas geométricas
Casa de madeira serigrafada em forma de quinta. Telhado 
desmontável. Leva 12 peças de diferentes formas arquiteturas de 
cores. Desenvolve a motricidade e coordenação olho/mão.  
Destreza manual. A partir de 1 ano. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 21 x 21 x 18 cm.

CÓD.

54883

Cubos empilháveis carro 
Cubos empilháveis ilustrados em 5 faces, 
para aprender a contar de 1 a 10. Inclui um 
carro com rodas. A partir de 1 ano. 1 ou mais 
jogadores. Medidas: 16 x 31 x 16 cm.

CÓD.

54880

Formas geométricas empilháveis
Encaixa e joga! Relaciona as peças pela sua forma e diferença de 
cor. Podes encaixar no tabuleiro ou realizar diferentes construções 
empilháveis. A partir de 1 ano. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 23,5 x 12,5 x 10 cm.

CÓD.

54884

Galinha empilhável
O primeiro brinquedo empilhável para o 
bebé. Desenvolve a habilidade manual e a 
coordenação olho-mão. A partir de 1 ano. 1 ou 
mais jogadores. Medidas: 10 x 18,5 x 10,5 cm.

CÓD.

54881

I I 
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9 Cubos Animais Bosque
Monta com estes 9 cubos os diferentes animais do bosque. Na base 
da caixa encontrarás as ilustrações dos 6 animais para facilitar a 
montagem. Desenvolve a destreza manual e a coordenação olho/
mão. Desenvolve a perceção visual. Aprendizagem de diferentes cores 
fortes e quentes. A partir de 3 anos. Medidas: 6,80 x 20,50 x 20,50 
cm.

   JOGOS DIDÁTICOS

CÓD.

71741
CÓD.

71742

CÓD.

71744
CÓD.

71736

Entrelaçar formas 
Aprende as diferentes formas geométricas com este jogo de 
entrelaçar. Formas mais difíceis que as básicas. Agrupa as peças 
por cores ou formas. Desenvolve a coordenação olho /mão. 
Contém um saco para guardar as peças. A partir de 3 anos. 
Medidas: 44,5x35,5x45 cm.

Entrelaçar mamãs e bebés 
Contém 16 animais de madeira serigrafados pelas duas faces. 
Relaciona as mamãs com seus bebés entrelaçando-as. Estimula 
habilidade olho/mão. Contém um saco de tela para guardar o 
jogo. A partir de 3 anos. 2 ou mais jogadores. 
Medidas: 26x21x7,5 cm.

4 Cubos Quinta
Diverte-te com este jogo de 4 cubos de animais de uma quinta, 
as mamãs com seus bebés. A cor de fundo da ilustração ajudará a 
montar as diferentes faces. Encontrarás as diferentes ilustrações na 
caixa para facilitar a montagem ao menino. Desenvolve a destreza 
manual a coordenação olho/mão. Desenvolve a perceção visual. 
Tons de cores quentes. A partir de 3 anos. Medidas: 6,50 x 13,50 x 
13,50cm.

Dominó em madeira com figuras
As pedras são fabricadas em madeira, pintadas com cores alegres 
e atrativos desenhos. A partir duas 3 anos. De 2 a 4 jogadores. 
Medidas: 36 x 17,5 x 4 cm.

CÓD.

27550

Barras
Barras de madeira de diferentes medidas. 
Compreensão do conceito e decomposição do número e operações 
matemáticas básicas. Caixa de madeira para guardar as barras de 
cores. Desenvolvimento da memória. Desenvolve a criatividade e 
experimentação. Alto nivel educativo.

CÓD.

54862

Formas e figuras         
Jogo progressivo que ajuda a desenvolver a intercomunicação e 
a linguagem matemática através das formas e figuras sobre um 
tabuleiro magnético. 36 peças. Recomendado para maiores de 3 anos. 
Medidas: 340 x 235 x 60 mm.           

CÓD.

58702

I I 

I I 

I I 
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Contar até 10
Jogo educativo com o objetivo de aprender os algarismos 
até 10. De 3 a 5 anos. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 27,7 x 5,3 x 20 cm.

CÓD.

34463

Esponjas para pintura 
Contém 8 folhas para pintar, 8 figuras de esponja, 4 tubos de guache, 
base, toalha e guia didático. De 3 a 6 anos. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 27,7 x 20 x 5,3 cm.

CÓD.

34468

   JOGOS DIDÁTICOS

Jogo da pesca 
Divertido jogo de pesca. Consegue ser o melhor pescador. Jogo de 
ação e habilidade. A partir de 3 anos. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 22 x 22 x 8,5 cm.

CÓD.

54874

CÓD.

58701

Jogo de observação          
Jogo que ajuda ao descobrimento do relacionamento natural, 
social e cultural. Inclui os elementos próprios de 4 divisões da casa. 
Auto corretivo. Caixa de 36 peças. Recomendado para maiores de 
3 anos. Medidas: 225 x 225 x 45 mm.       

I 

Expressões magnéticas 
Jogo magnético educativo para todas as crianças. Consiste em 
combinar as diferentes peças magnéticas para fazer diferentes caras e 
expressões. Os meninos aprendem a que coincidam as diferentes partes 
da cara e colocam-nas no lugar correto, assim como os diferentes 
estados de ânimo. A partir de 3 anos. Medidas: 33,2 x 26,2 x 5,2 cm.

CÓD.

58625

Memo Photo Animais
Jogo educativo que ajuda a memória. De 3 a 6 anos. 
1 ou mais jogadores. Medidas: 27,7 x 5,3 x 20 cm.

CÓD.

36249

I 

Jogo Magnético vestidos de princesa
Jogo magnético para simular vestidos de princesa. 
A partir de 3 anos. 1 ou mais jogadores.  
Medidas: 33 x 26,5 x 5,3 cm.

CÓD.

46472

Magnetics muda o look de Sara 
Jogo magnético que consiste em combinar as diferentes peças 
para criar diferentes caras e penteados para Sara. A partir de 3 
anos. 1 ou mais jogadores. Medidas: 33,2 x 26,2 x 5,2 cm.

CÓD.

54850
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   JOGOS DIDÁTICOS

Esferográfica falante 
É um jogo que ajuda a desenvolver a memória, a 
linguagem, a atenção, etc. do menino. A partir de 
4 anos. 1 ou mais jogadores. Medidas: 39 x 27 x 5 
cm. (Som em Espanhol).

CÓD.

26121
Quadro mágico números e 
letras
O quadro mágico é de simples 
utilização, já que segura as peças 
com uma leve pressão. A partir dos 
4 anos. 1 ou mais jogadores. Medidas: 
39 x 27 x 5 cm.

CÓD.

26122

Aprendo inglês 
Aprende inglês combinando letras. 
Contém 8 dados com letras, 1 unidade 
de jogo e 36 cartas. A partir de 4 
anos. Para dois ou mais jogadores. 
Medidas: 60 x 26,5 x 26,5 cm.

CÓD.

54696
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   JOGOS DE MESA

Torre do riso + Pica pirata
Torre do riso: Vai colocando as tuas peças na torre com cuidado, 
porque se derrubas a torre, perdes. Pica pirata: Enfia as tuas 
espadas no pirata até que consigas levantá-lo e ganharás a partida! 
A partir dos 3 anos. 2 ou mais jogadores. Medidas: 40 x 27 x 14 cm.

CÓD.

26119

Dominó em Madeira e a Cores
Este dominó em madeira macia é o mais indicado para os mais 
pequenos. O tamanho das fichas permite que estas se mantenham em 
pé. Este jogo desenvolve a atenção e estimula o pensamento lógico. A 
partir de 3 anos. 2 ou mais jogadores. Medidas: 36 x 17 x 4 cm.

CÓD.

27551

Tangram 
O famoso jogo de origem chinesa com o qual se pode formar mais 
de 200 figuras combinando só 7 peças. Contém um livro com 
exemplos. A partir dos 3 anos. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 43,5 x 6,5 x 30 cm.
 

CÓD.

34496

Tangram competition 
Uma variação do famoso jogo de origem chinesa que permite 
competir com outra pessoa e ver quem é a mais rápida. A partir 
dos 3 anos. 1 ou mais jogadores. Medidas: 33,4 x 5,3 x 26,5 cm.

CÓD.

34497

Mikado Mini 
Jogo de destreza que se baseia na habilidade de controlar o 
movimiento da mão e a coordenação entre olho e mão; portanto, 
ajuda ao desenvolvimento da motricidade. Palitos de 19 cm.

CÓD.

57348

I 

Inglês básico
Jogo educativo de descriminação auditiva e perceção visual. 
Inclui um CD. De 4 a 7 anos. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 33,4 x 5,4 x 26,5 cm.

CÓD.

34480

Crazy pizza 
Faz uma saborosa pizza sem que caiam os ingredientes. 
A partir de 4 anos. Para 2 ou mais jogadores.  
Medidas: 10 x 28 x 25 cm.

CÓD.

54687

Stray Cat 
Extrai os tijolos sem que o gato caia. A partir de 4 anos.
Para dois ou mais jogadores. Medidas: 27 x 27 x 6,5 cm.

CÓD.

54694

I 
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   JOGOS DE MESA

200 jogos reunidos 
Contém acessórios para os 200 
jogos. A partir de 6 anos. 1 ou 
mais jogadores.
Medidas: 43 x 30 x 6 cm.

CÓD.

26136

400 jogos reunidos 
Contém acessórios para os 400 jogos. 
A partir de 6 anos. 1 ou mais jogadores.
Medidas: 50 x 35 x 8 cm.

CÓD.

27556

100 jogos reunidos 
Contém acessórios para  
os 100 jogos. A partir de 
6 anos. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 37 x 27 x 5 cm.

CÓD.

38213

Human tower 
Faz uma torre humana com os acrobatas 
sem que caiam. A partir de 4 anos. 
Para 2 ou mais jogadores. Medidas: 8 x 26 x 26 cm.

CÓD.

54688

Jungle banana 
Demonstra o teu equilibrio e leva o macaco de uma palmeira para outra. A 
partir de 4 anos. Para 2 ou mais jogadores. Medidas: 15 x 27 x 33 cm.

CÓD.

54692

Iceberg of penguins 
Os pinguins buscam o seu sítio no iceberg, 
mas cuidado para que não caiam. A partir de 
4 anos. Para 2 ou mais jogadores. 
Medidas: 11 x 26,5 x 27 cm.

CÓD.

54689

Tatuagens mágicas
Passarás momentos fantásticos desenhando as tuas próprias 
tatuagens para ti ou para oferecer aos teus amigos. A partir dos 6 
anos. 1 ou mais jogadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.

26126

Quem é quem
Oferece grandes possibilidades de jogos devido à inclusão de 
lâminas intercambiáveis com distintas personagens. A partir dos 6 
anos. 2 jogadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.

26129

Quatro em linha
Coloca 4 fichas em linha. 
A partir de 4 anos. Para dois ou mais jogadores. 

CÓD.

54695



Rummy Junior
Rummy Junior, um emocionante jogo de rapidez mental, em que 
cada jogador deve tratar de combinar as suas fichas em grupos de 
três ou mais para conseguir 100 pontos o antes possivel.
A partir de 8 anos. De 2 a 4 jogadores. Medidas: 39 x 27 x 4 cm.

CÓD.

70020

Quatro em linha + Quem é quem  
A partir dos 6 anos. 2 jogadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm. 

CÓD.

26124Quatro em linha + Quem é quem 
+ batalha Naval
A partir dos 6 anos. 2 jogadores. 
Medidas: 50 x 35 x 6 cm.

CÓD.

27563

Quatro em linha 
Tenta colocar quatro fichas em linha sem deixar que o 
faça o teu adversário. A partir dos 6 anos. 2 jogadores. 
Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.

26130

Quatro em linha + Batalha Naval
A partir dos 6 anos. 2 jogadores. 
Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.

26123

Batalha Naval 
Com habilidade e engenho, poderás afundar todos os barcos do 
teu adversário antes que ele afunde os teus. A partir dos 6 anos. 
2 jogadores. Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.

26125

Enforcado
Descobre a palavra do teu adversário antes que ele adivinhe a tua, 
senão podes ser enforcado. A partir dos 7 anos. 2 jogadores. 
Medidas: 39 x 27 x 5 cm.

CÓD.

26127

Masterman  
Um jogo de génio e lógica entre dois jogadores para descobrir 
o código secreto. Até 59.000 combinações, 5 furos e 8 
cores. A partir de 8 anos. 2 ou mais jogadores. 

CÓD.

70024

Xadrez-Damas madeira
Clássico jogo de xadrez e damas com tabuleiro, figuras e fichas em 
madeira maciça. Elegante e económico. A partir de 7 anos. 
2 jogadores. Medidas: 31 x 31 x 5 cm.

CÓD.

70023

I 

I 

I 

   JOGOS DE MESA

ENTRETENIMENTO E OFERTAS 593



ENTRETENIMENTO E OFERTAS594
   JOGOS DE MESA

Rapid Fire
Lança os discos com precisão.
A partir de 8 anos. Para dois jogadores.
Medidas: 34,5 x 21 x 6,5 cm.

CÓD.

54698
Sudoku 
Combina números do 1 ao 9,
sem repetir. A partir de 8 anos. 
Para dois jogadores.
Medidas: 29 x 23 x 3 cm.

CÓD.

54700

Puzzle de madeira silhueta quinta 
Puzzle de 12 peças para a aprendizagem de animais, 
personagens e objetos de uma quinta. A partir de 1 ano. 1 ou 
mais jogadores. Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

CÓD.

54865

Best seller Kataka Tapa 6
Best Seller, a coleção que está na moda. Tenta tapar todos os 
números; parece fácil, mas verás que é muito dificil. A sorte e a 
estratégia unem-se para por os nervos à prova. A partir de 8 anos. 
De 4 a 8 jogadores. Medidas: 27 x 14 x 6 cm.

CÓD.

70025

Tangram madeira 
Interessante e lendário quebra cabeças. Devem utilizar-se as 7 
peças fornecidas para criar formas sem colocar as peças em pé ou 
sobrepostas. A partir de 8 anos. Medidas: 25 x 17,5 x 3 cm.

CÓD.

43779

Color mind 
Jogo de lógica. 
Procura a combinação correta de 4 cores. A partir de 
8 anos. Para 2 ou mais jogadores.  
Medidas: 9 x 26,5 x 27 cm.

CÓD.

54693

I 

I 

I 

   PUZZLES
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PUZZLES

Puzzle de madeira galinha
Puzzle de três níveis. 3 diferentes fases da gestação e nascimento 
de um pinto. Puzzle de 7 peças no total. A partir de 1 ano. 1 ou mais 
jogadores. Medidas: 19 x 19 x 1,5 cm.

CÓD.

54866

Puzzle de madeira vaca 
Puzzle de três níveis. 3 processos da vaca para fazer o 
queijo. Puzzle de 6 peças no total. A partir de 1 ano. 1 ou 
mais jogadores. Medidas: 19 x 19 x 1,5 cm.

CÓD.

54867

Puzzle de madeira banho 
Encaixe de oito peças. Fundo duplo ilustrado. Ambiente quarto 
de banho. Relação dos elementos com a sua ação. Aprendizagem 
dos hábitos básicos da higiene pessoal. A partir de 1 ano. 1 ou mais 
jogadores. Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

CÓD.

54868

Puzzle de madeira escola 
Encaixe de sete peças. Fundo duplo ilustrado. Ambiente de classe 
escolar. Iniciação ao mundo escolar. Elementos básicos de uma 
classe. A partir de 1 ano. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 28 x 28 x 1,5 cm.

CÓD.

54869

Puzzle de madeira números 
Puzzle de 10 peças. Aprende a contar de 1 a 10 associando o 
número com a quantidade de animais. Desenvolve a capacidade 
visual e de raciocínio. Para crianças de 2 anos. A partir de 1 ano. 
1 ou mais jogadores. Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

CÓD.

54870

Puzzle 4 cores 
Puzzle de madeira para a aprendizagem das 4 cores primárias 
básicas. Puzzle progressivo 1,2,3,4 peças. A partir de 1 ano. 1 ou 
mais jogadores. Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.

CÓD.

54873

Cubo animais da selva 
Cubo de madeira onde se encaixam diferentes animais. A partir de 1 
ano. 1 ou mais jogadores. Medidas: 50,5 x 34,5 x 34,5 cm.

CÓD.

54878

Puzzle Animais Domésticos
O primeiro puzzle de quatro peças de madeira para os mais pequenos. 
Aprende quatro animais domésticos, como são o gato, o cão, um 
passaro e um peixe. Associa a peça com o seu encaixe. Desenvolve 
a coordenação olho/ mão. Destreza manual. Aprendizagem de 
diferentes cores. A partir de 1 ano. Medidas: 4 x 22 x 22 cm.

CÓD.

71737
CÓD.

71738

Puzzle Mar
Diverte-te com este puzzle de 4 peças de animais do mar. 
Associa a peça com o seu encaixe ou cor. Aprende os diferentes 
animais e cores. Destreza manual. Desenvolve a coordenação 
olho / mão. Pivots grandes para facilitar o manuseamento. 
A partir de 1 ano. Medidas: 4 x 22 x 22 cm.

I I 
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PUZZLES

Puzzle castelo 
Puzzle de 16 peças. Corte de puzzle. Desenhos de um castelo de 
conto. Cores muito vivas. Fundo natural sem pistas, para que a 
criança aprenda a encaixar sem ajuda. Estimula a habilidade da 
criança tanto visual como manual.  A partir de 3 anos. 1 ou mais 
jogadores. Medidas: 28 x 28 x 0,7 cm.

CÓD.

54871

CÓD.

71740

Puzzles substituíveis
Diverte-te montando estas peças de puzzle de madeira em qualquer 
posição. Podes fazer multiplas combinações. Contém uma bolsa de tela 
para guardar as peças. Associa as peças pequenas do puzzle com a sua 
silhueta. Desenvolve a habilidade manual e a coordenação olho/mão. 
Aprendizagem de diferentes coisas e animais. Caixa com janela 
onde pode ver uma peça real do jogo. A partir de 2 anos.
Medidas: 49,50 x 61,50 x 28 cm.

CÓD.

71743

Puzzle Galinha 24 peças
Monta este puzzle gigante (50x60cm) da Mamã Galinha com 
seus pintos. As peças são gigantes para facilitar a montagem do 
puzzle. No exterior da caixa encontrarás uma peça a tamanho real. 
Também a caixa te serve como guia para montar. Desenvolve a 
habilidade manual e a coordenação olho/mão. As cores são muito 
vivas. A partir de 3 anos. Medidas: 16 x 16 x 16 cm.

CÓD.

58700

CÓD.

71739

Puzzle Silhuetas Campo
Diverte-te montando estas peças de puzzle de madeira em 
qualquer posição. Podes fazer multiplas combinações. Contém uma 
bolsa de tela para guardar as peças. Associa as peças pequenas 
do puzzle com a sua silhueta. Desenvolve a habilidade manual e 
a coordenação olho/mão. Aprendizagem de diferentes objetos e 
animais. Caixa com janela onde pode ver uma peça real do jogo. 
A partir de 2 anos. Medidas: 49,50 x 61,50 x 28 cm.

Puzzle de molduras
Puzzle de madeira para relacionar objetos e animais com as suas 
correspondentes texturas. 14 peças. Recomendado para maiores de 
2 anos. Medidas: 280 x 280 x 7 mm.

Naturin Baby Rato
Puzzles progressivos de cartão reforçado,
especialmente concebidos para os bebés.
De ilustrações ternas e afetivas de animais.
De grandes peças, fáceis de manipular pelas mãos dos mais 
pequenos. Desenvolve a capacidade de observação e organização 
espacial. A partir de 24 meses. Medidas: 20,50 x 5 x 23,50 cm.

CÓD.

71731

CÓD.

58626

Puzzle infantil Naturin Quinta                       
4 puzzles progressivos, de 4, 6, 9 e 12 peças, representando os 
animais e ações da quinta. Ilustrações doces e muito infantís. Peças 
grandes, fáceis de manipular pelas mãos dos mais pequenos. 
Desenvolve a capacidade de observação e organização espacial. 
Medidas: 20,5 x 23,5 x 5 cm.

Puzzle de madeira Quinta 
Puzzle de 4 peças de madeira serigrafadas com fundo de tela, 
para imitar a pele do animal. A partir de 1 ano. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 22 x 22 x 2 cm. 

CÓD.

46485

Puzzle de madeira Borboleta 
Puzzle de 4 peças grandes de madeira serigrafada. A partir de 1 
ano. 1 ou mais jogadores. Medidas: 22 x 22 x 2,5 cm. 

CÓD.

46486

Puzzle de madeira Galinha
Puzzle de 4 peças grandes de madeira serigrafada. A partir de 1 ano. 
1 ou mais jogadores. Medidas: 22 x 22 x 2,5 cm. 

CÓD.

46487
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PUZZLES

Puzzle barco pirata 
Puzzle de 25 peças. Corte de puzzle. Desenhos de um barco pirata. 
Cores muito vivas. Fundo natural sem pistas, para que a criança  
aprenda a encaixar sem ajuda. Estimula a habilidade da criança tanto 
visual como manual. A partir de 3 anos. 1 ou mais jogadores. 
Medidas: 28 x 28 x 0,7 cm.

CÓD.

54872

Puzzle Quebra-cabeça 2 x 20 capuchinho vermelho
2 puzzles de 20 peças, do conto clássico Capuchinho vermelho. 
As ilustrações representam as cenas principais do conto, com os 
personagens conhecidos por todos os pequenos. Desenvolve a 
capacidade de observação e organização espacial. A partir de 3 
anos. Medidas: 20,50 x 5 x 23,50 cm.

Puzzle Conto 2 x 20 Os três porquinhos
2 puzzles de 20 peças, do conto clássico Os três porquinhos.  
Ilustrações representando as cenas principais do conto, com os 
personagens conhecidos por os mais pequenos. Desenvolve a 
capacidade de observação e organização espacial. A partir de 3 anos. 
Medidas: 20,50 x 5 x 23,50 cm.

CÓD.

71732

CÓD.

71733

2x

2x

Puzzle Conto 2 x 20 A casa de Chocolate
2 puzzles de 20 peças, do conto clássico de A casa de Chocolate. 
As ilustrações representam as cenas principais do conto, com os 
personagens conhecidos por todos os pequenos. Desenvolve a 
capacidade de observação e organização espacial. A partir de 3 anos. 
Medidas: 20,50 x 5 x 23,50 cm.

CÓD.

71734

Form Vaca
4 puzles infantís silhuetados 
progressivos, de 2, 3, 4 e 5 peças, 
representando a diferentes animais. 
Ilustrações doces e muito infantís. 
Grandes peças, fáceis de manipular pelas mãos dos mais pequenos. 
Desenvolve a capacidade de observação e organização espacial. A 
partir de 3 anos. Medidas: 20,50 x 5 x 23,50 cm.

Form Tartaruga 
4 puzzles infantís silhuetados 
progressivos, de 2, 3, 4 e 5 peças, 
representando a diferentes animais. 
Ilustrações doces e muito infantís. 
Grandes peças, fáceis de manipular pelas mãos dos mais pequenos. 
Desenvolve a capacidade de observação e organização espacial. 
A partir de 3 anos. Medidas: 20,50 x 5 x 23,50 cm.

CÓD.

71729 CÓD.

71730
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   VELAS
CÓD. NÚM.

23391 0
23392 1
23393 2
23394 3
23395 4
23396 5
23397 6
23398 7
23399 8
23400 9

Velas aniversário
Com suporte. Blister de 24 unidades. 
12 suportes.

CÓD.

08148

Velas numeradas
Apresentação em blister.

   ESTOJOS ESCOLARES

Estojo escolar
Estojo para lápis, escolar, estreito. Preto. 
Medidas: 200 x 60 mm.

Estojo escolar 
Estojo escolar com duplo fecho duplo. Fabricado em polipropileno. 
Cores sortidas. Medidas: 220 x 80 x 25 mm.

CÓD.

21083

CÓD.

51724
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As Papelarias têm jogos
 Falomir...

Descobre muito mais em:
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   ESTOJOS DE PINTURA

Estojo de pintura Gallery 
Studio
Estojo de 82 peças: 24 lápis 
de aguarela. 24 barras de oil 
pastel, 24 aguarelas, 2 lápis 
de desenho, 2 pincéis,  apara-
lápis, papel mata borrão, 
borracha, 3 paletas. Fabricado 
em madeira.
Medidas: 388 x 275 x 55 mm.

CÓD.

33645

Estojo de pintura Gallery 
Artistic
Estojo de 134 peças: 52 
marcadores, 24 lápis de cores, 
24 barras oil pastel, 24 aguarelas, 
3 paletas, 2 lápis de desenho, 2 
pincéis, apara-lápis, borracha, 
papel mata borrão. Fabricado em 
madeira. Medidas: 395 x 300 x 
165 mm.

CÓD.

33647

Estojo de madeira.
Casa
Estojo de 62 peças: 12 aguarelas, 12 marcadores, 12 lápis de cores, 
12 pasteis, 3 clips, 2 grampos, 1 agrafador,  1 pincel, apara-lápis, 1 
lápis HB, 1 paleta, 1 tesoura, 1 régua e 1 cola lápis.
Medidas: 270 x 260 x 280 mm.

CÓD.

52309

Estojo de pintura de 
madeira. Mala
Estojo de 119 peças: 10 aguarelas, 24 marcadores, 28 lápis de cores, 
18 pasteis, 20 ceras suaves, 4 clips, 2 pinceis, 1 apara-lápis, 2 lápis 
HB, 1 cola lápis, 1 paleta, 1 borracha, 1 agrafador, 1 régua 2 grampos, 
1 garrafa para água, 1 esponja e 1 cavalete.
Medidas: 345 x 270 x 95 mm.

CÓD.

52308

Estojo de pintura de madeira. Mala
Estojo de 86 peças: 12 aguarelas, 24 marcadores, 24 lápis de cores, 
12 pasteis Jumbo, 1 clip, 2 pinceis, 1 apara-lápis, 2 lápis, 3 paletas, 1 
borracha, 1 régua e 1 garrafa para água e 1 esponja.
Medidas: 320 x 380 x 50 mm.

CÓD.

52311

Estojo de pintura de madeira. Mala
Estojo de 134 peças: 12 aguarelas, 30 marcadores, 28 lápis de cores, 
24 pasteis Jumbo, 26 ceras suaves Jumbo, 4 clips, 2 pinceis, 1 apara-
lápis, 2 lápis HB, 1 cola lápis, 4 paletas, 1 borracha, 1 garrafa para 
água, 1 esponja e 1 recipiente para água. Medidas: 250 x 352 x 80mm.

CÓD.

52310

Estojo de pintura de plástico
Estojo de 68 peças: 12 aguarelas, 12 marcadores, 12 lápis de cores, 
12 pasteis, 12 ceras suaves, 1 pincel, apara-lápis, 1 lápis HB, 1 paleta, 1 
borracha, 1 régua e 1 cola lápis.
Medidas: 310 x 210 x 40 mm.

CÓD.

52312

Estojo de pintura de madeira. Mala
Estojo de 180 peças: 12 aguarelas, 36 marcadores, 20 marcadores 
mini, 20 lápis de cores, 40 pasteis, 26 ceras suaves, 1 pincel, 1 
apara-lápis, 1 lápis HB, 1 cola lápis, 1 paleta, 1 borracha, 1 régua e 4 
clips. Medidas: 508 x 300 x 72 mm.

CÓD.

52307

peçaspeças
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A Arte de aprender



inapa tecno uma referência em papel de escritório:

A nossa gama de produtos -
a sua vantagem competitiva

inapa tecno
colour laser
Papel especial branco brilhante,
para fotocópias a cores e impressoras laser.
 Garante impressões de alto contraste 

e grande definição de cor e detalhe.
 Sem problemas durante o processo de 

impressão em impressões total e duas faces.
 A escolha ideal para aplicações múltiplas.

10 anos de êxito
Qualidade dos especialistas em papel.

A recomendação 
dos especialistas
na selecção
do papel

inapa tecno
superspeed
Imbatível em preço e performance
 Elevado índice de mão, fabricado numa das mais 

modernas fábricas de papel do mundo.
 Elevada performance técnica, a um preço competitivo.
 Facilidade de impressão e excelente maquinabilidade, mesmo em duplex.

No que respeita à qualidade, preço e performance, o nosso  
controlo de qualidade durante a fabricação do papel 
garantem a maior segurança na utilização e óptimos 
resultados . Desde papel laser de alto rendimento, a papel de 
escritório e papel reciclável amigo do ambiente.
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