


É a partir dessa afirmação que nossa empresa produz 
brinquedos educativos de espuma desenvolvidos por 
profissionais da área, que trabalham diretamente com as 
crianças, especialistas educacionais.

Este catálogo apresenta nossos produtos com potencial 
pedagógico que proporcionam situações diversificadas de 
aprendizagem.

A empresa é pioneira no desenvolvimento de brinquedos 
de espuma e por isso possui experiência de produção, 
o que garante qualidade e certificação de todos os 
produtos no inmetro. Na fabricação utiliza matéria prima 
de alta qualidade que proporciona maior durabilidade do 
produto, se utilizado de maneira correta.

A criança precisa brincar e nossos 
brinquedos educativos oferecem essa 
oportunidade!

Conheça nossos produtos.

A criança se 
desenvolve 
brincando!



Quando a escola possui ambientes adequados para o 

desenvolvimento integral da criança as atividades possibilitam 

a aquisição dos padrões fundamentais do movimento, tais como 

a locomoção que permite a exploração de todo o ambiente por 

meio do andar, correr, saltar e suas variações, além de todos os 

movimentos que deslocam o corpo no espaço.

Os ambientes de aprendizagem organizados a partir dos 

brinquedos espumados são ideais para o desenvolvimento 

psicomotor da criança porque apresentam uma diversidade de 

situações e vivências onde ocorre permanente estimulação e 

interação entre as crianças e o educador.

Postura, equilibrio, lateralidade, espaço, controle corporal, esquema 

corporal, estrutura temporal, criatividade, percepção, diálogo, empatia, 

liderança, expressão emocional, medo, aceitação e coragem.

BENEFÍCIOS PARA O 
EDUCADOR E A CRIANÇA:

Para maior durabilidade dos produtos de espuma 
não utilizar calçados como sapatos, tênis, chinelos 

etc. Somente descalço ou com meias

 COM OS NOSSOS PRODUTOS TRABALHAMOS

COORDENAÇÃO 
MOTORA

COORDENAÇÃO
COGNITIVA

COORDENAÇÃO
 PSICOMOTORA
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Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 
3,60 x 2,40 x 0,75cm, contendo 11 peças 

fixadas com velcro. 

CIRCUITO DE MOTRICIDADE 1

e-10
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Confeccionado em espuma de alta performance 
revestido em bagum emborrachado antialérgico, 

impermeável e lavável, colorido e resistente, 
medindo  4,10 x 2,40 x 1,20cm, contendo 22 

peças fixadas com velcro. 

ESPUMADO
22 peças

Confeccionada em espuma de alta performance 
revestida em bagum emborrachado antialérgico, 

impermeável e lavável, colorido e resistente, 
contendo 6 peças medindo 0,28 x 0,28 x 0,05cm, 

cada peça. 

ALMOFADA INFANTIL

e-11

e-12
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Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 
2,90 x 1,80 x 0,35cm, contendo 9 peças 

fixadas com velcro. 

CENTRO DE ATIVIDADES 2

Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 1,72 x 
1,52 x 0,57cm contendo 8 
peças fixadas em velcro. 

MASTER TÚNEL 
8 PEÇAS

e-13

e-14
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Confeccionado em espuma 
de alta performance 
revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 

medindo 2,40 x 2,40 x 
0,30cm, contendo 14 peças 

fixadas com velcro. 

ACTIVItY 
MASTER 2

Confeccionado em espuma 
de alta performance 
revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 

medindo 1,50 x 0,60 x 
0,57cm, contendo 5 peças 

fixadas em velcro. 

MASTER TÚNEL

opção de montagem

e-15

e-16
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Confeccionado em espuma 
de alta performance revestido 

em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável e 

lavável, colorido e resistente, 
medindo 3,60 x 1,50 x 1,50cm, 

contendo 11 peças fixadas 
com velcro, possibilitando 

várias configurações. 

Circuito 
Ginasta

e-17

opções de montagem
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Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 
2,00 x 2,00 x 0,50cm contendo 9 peças 

fixadas em velcro.

CIRCUITO baby 
1º desafio

Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 
2,10 x 2,10 x 0,90cm, contendo 11 peças 

fixadas com velcro.

PLAYGROUND 
INTERNO I

e-18

e-19
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Confeccionada em espuma 
de alta performance 
revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 

medindo 2,40 x 0,40 x 
0,50cm, contendo 7 peças 

fixadas com velcro.

PONTE DE 
EQUILÍBRIO

Confeccionado em espuma 
de alta performance 
revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 
medindo 3,70 x 1,78 x 

0,36cm, contendo 14 peças 
fixadas com velcro.

CIRCUITO DE 
ATIVIDADES I

e-20

e-21
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Confeccionado em espuma 
de alta performance 
revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 
medindo 1,20 x 1,20 x 

0,25cm, fixado com velcro 
entre 3 peças sendo parede 

de 20cm de espessura 
contendo 6 orifícios 

revestido em nylon macio 
antialérgico, e 2 peças em 
plástico PVC transparente 

para inclusão de atividades.

ESPAÇO BABY

Confeccionado em espuma de alta performance revestido 
em bagum emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 2,90 x 1,80 x 
0,60cm, fixado com velcro contendo 9 peças com 4 

orifícios revestido em nylon macio antialérgico, e 2 peças 
em plástico PVC transparente para inclusão de atividades. 

ESPAÇO BABY 2

e-22

e-23
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Confeccionada em espuma 
de alta performance 
revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 
medindo 1,40 x 1,50 x 

0,40cm, contendo 10 peças 
fixadas com velcro.

PONTE 
ARCO-ÍRIS

Confeccionada em espuma de alta 
performance revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 
2,70 x 2,20 x 0,45cm, contendo 8 peças 

fixadas com velcro.

PONTE DE ATIVIDADES

e-24

e-25
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Confeccionada em espuma 
de alta performance 
revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 

medindo 2,50 x 0,60 x 
0,60cm, contendo 7 peças 

fixadas com velcro.

PASSA MINHOCA

Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 
2,70 x 2,30 x 0,70cm, contendo 10 peças 

fixadas com velcro.

CIRCUITO BABY 2º DESAFIO

e-26

e-27
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Confeccionado em espuma 
de alta performance 
revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 
medindo 1,80 x 1,80 x 
0,30cm, contendo 09 

peças fixadas com velcro.

ACTIVITY 
master

e-28

e-29

Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 1,20 x 
1,20 x 0,30cm contendo 4 
peças fixadas com velcro.

MASTER 
ATIVIDADES BABY
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Confeccionado em espuma 
de alta performance 
revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 
medindo 1,80 x 1,80 x 

0,90cm, contendo 14 peças 
fixadas com velcro.

MASTER PLAY

e-30

e-31

Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 1,62 x 
1,62 x 0,20cm, contendo 11 
peças fixadas com velcro.

ACTIVITY CENTER 
BABY
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Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, conjunto 

medindo 1,50 x 0,60 x 
0,20cm.   

espumado 
geométrico

12 peças

 Confeccionado 
em espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, conjunto 

medindo 0,70 x 0,45 x 
0,20cm.

espumado 
geométrico

9 peças

e-32

e-33
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Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 0,60 

x 0,10cm.

deita bebê

Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 0,70 x 

0,50 x 0,10cm.

troca bebê

Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 0,60 

x 0,50 x 0,15cm.

senta bebê

e-34

e-36

e-35
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NÃO DEIXAR 
ULTILIZAR O PRODUTO 

CALÇADO COM 
SAPATOS, TÊNIS, 

CHINELOS, BOTAS, ETC. 
SOMENTE DESCALÇO 

OU COM MEIAS. 

Confeccionado em espuma 
de alta performance revestido 

em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável e 

lavável, colorido e resistente, 
composto por 9 peças medindo:  

3 – 0,40 x 0,20 x 0,20cm.  
3 – 0,68 x 0,30 x 0,20cm. 
3 – 0,80 x 0,40 x 0,40cm.

conjunto de 
pneus de espuma

Confeccionado em espuma 
de alta performance 
revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 

composto por 18 peças 
medindo: 

conjunto de
cilindros de espuma

3 – 0,40 x 0,20cm. 
3 – 0,60 x 0,20cm. 
3 – 1,00 x 0,20cm. 
3 – 0,30 x 0,60cm. 
3 – 1,20 x 0,30cm. 
3 – 0,60 x 0,60cm.

e-37

e-38
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Confeccionado em espuma 
de alta performance revestido 

em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável e 

lavável, colorido e resistente, 
composto por 1 rampa, 2 

retângulos, 1 ponte, 4 bases, 1 
escada, e 1 cilindro, conjunto 

medindo 5,40 X 0,60 X 0,60cm.

conjunto de 
módulos

e-39

ESPUMADOS QUE 
POSSIBILITEM 

BRINCADEIRAS 
DE SUBIR, PULAR, 
ESCORREGAR E 

SALTAR.
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Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, conjunto 
medindo 1,20 x 1,20 x 0,60cm, contendo 

12 peças fixadas com velcro.

TRIO TÚNEL

Confeccionada em espuma 
de alta performance 
revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 

conjunto medindo 1,30 x 
0,70 x 0,25cm, contendo 5 
peças fixadas com velcro.

CAMINHA 
DE ESPUMA 

e-41

e-40
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Confeccionada em espuma 
de alta performance 
revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 

conjunto medindo 1,40 x 
1,40 x 0,40cm, com parede 
de 20cm, contendo 5 peças 

fixadas com velcro. 

PISCINA 
QUADRADA

não acompanha
bolinhas

Confeccionado em espuma 
de alta performance 
revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 

conjunto medindo 2,17 x 1,90 
x 0,40cm, contendo 8 peças 

fixadas com velcro. 

cercadinho 
baby

e-44

e-42

 Confeccionada em espuma 
de alta performance 
revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, 
colorido e resistente, 
medindo 1,30cm de 

diâmetro x 0,40cm de 
altura. 

piscina
circular

não acompanha
bolinhas

e-43
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Com opção de montagem e transformação 
em uma linda piscina de bolinhas. 

OBS: Bolinhas não inclusas

Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, conjunto 
medindo 2,40 x 1,00 x 0,03cm, contendo 

6 peças com imagens fixadas com fita 
dupla face. 

PAINEL  DECORAR

Confeccionada em espuma de alta 
performance revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 
1,25 x 1,25 x 1,45cm, contendo 14 peças 

fixadas com velcro.

CASINHA MASTER 
14 peças

e-46

e-45
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1,30 x 0,60 x 0,10cm.

1,20 x 0,60 x 0,05cm.

1,00 x 0,60 x 0,03cm.

Confeccionado em espuma de 
alta performance revestido em 

bagum emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, colorido e 

resistente, medindo: 

COLCHONETES

e-47b

e-47a e-47C

Confeccionado em espuma de alta performance revestido 
em bagum emborrachado antialérgico, impermeável e 

lavável, colorido e resistente, conjunto medindo 1,50 x 1,40 
x 0,50cm, contendo 7 peças fixadas com velcro.

MASTER SOBE E 
DESCE

e-48

Também fazemos sobe medida consulte-nos 
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Confeccionada em espuma de alta performance revestida 
em bagum emborrachado antialérgico, impermeável e 
lavável, colorido e resistente, medindo 2,40 X 0,70cm, 

contendo 2 peças. Acondicionada em sacola PVC 
transparente com zíper e alça. 

Confeccionado em espuma de alta performance 
revestido em bagum emborrachado antialérgico, 

impermeável e lavável, colorido e resistente contendo 
28 peças medindo 0,35 x 0,20 x 0,03cm, cada. 

Acondicionado em sacola de TNT. 

amarelinha

Dominó gigante
DE ESPUMA

e-49

e-50

Confeccionada em 
espuma de alta 

performance revestida 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 

2,00 x 2,00 x 0,50cm, 
contendo 5 peças.

sala de 
leitura

e-51
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Confeccionado em 
flocos de espuma 
em alta densidade 

revestido em bagum 
impermeável colorido 
e resistente, medindo 
0,80 x 0,70 x 0,70cm.

PUFF 
INFANTIL

e-54

Confeccionada em espuma de alta 
performance revestida em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, medindo 

4,00 x 0,50cm. Acondicionada em 
embalagem plástica.

centopéia

Confeccionado em espuma de alta 
performance revestido em bagum 

emborrachado antialérgico, impermeável 
e lavável, colorido e resistente, contendo 3 

peças medindo:  0,60 x 0,30cm. 
0,60 x 0,22cm. 0,60 x 0,15cm.

rolos de 
estimulação

e-53

e-52
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Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 2,00 

x 2,00cm.

TAPETE MULTI 
COLORIDO COM 

IMAGENS

Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 1,50 

x 1,50cm.

tapete 
quebra-cabeça 

Confeccionado em 
espuma de alta 

performance revestido 
em bagum emborrachado 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente, medindo 2,00 

X 2,00cm.

tapete 
multicolorido

e-57

e-56

e-55
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Confeccionada 
em espuma de 

alta performance 
revestida em lona 

kp500 emborrachada 
antialérgico, impermeável 

e lavável, colorido e 
resistente.

roda de 
HAMSTER

Confeccionado em 
Nylon paraquedas 

medindo: 

A-2,00 x 2,00cm. 
B- 4,00 x 4,00cm.

paraquedas 
infantil

e-58

e-59
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lateral

medo

animado

feliz surpreso

zangado

triste

chorando cansado

verso versofrente frente lateral

Conjunto confeccionado em tecido e espuma 
contendo 6 personagens expressando emoções 
frente e verso medindo aproximadamente 26 x 
23cm acondicionado em embalagem plástica.

Confeccionada em tecido com 
enchimento de fibra siliconada, 

contendo 8 peças, a menor medindo 
13cm e a maior 18cm. Acompanha sacola 

confeccionada em algodão cru.

fantoches de emoções

sacola de vegetais
8 peças

t-60

t-61
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Confeccionado em tecido 
100% poliéster dublado com 

imagens dos órgãos humanos 
estampados pelo sistema 

transfer, as partes dos órgãos 
humanos são fixadas ao 

avental através de um velcro. 
Medidas do avental 60 x 

40cm contendo 10 peças.

avental corpo 
humano
10 peças

Confeccionado em 
tecido 100% poliéster 

dublado com imagens dos 
personagens estampados 

pelo sistema transfer, 
contendo 7 peças. Medidas 

do avental 60 x 40cm.

Confeccionado em tecido 
100% poliéster dublado

com imagens dos personagens 
estampadospelo sistema 

transfer, contendo 5 peças. 
Medidas do avental 

60 x 40cm.

avental 
patinho feio

avental os três 
porquinhos

Confeccionada em tecido com enchimento em fibra siliconada, medindo 
0,50 x 0,25cm Acondicionados em embalagem plásticas.

Boneco menino 
negro

Boneca menina 
negra

Boneca menina 
branca

Boneco menino  
branco

t-64

t-62

t-63

t-65 t-66 t-67 t-68
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TRADICIONAL

ANIMAIS

frutas e legumes

p-69c

p-69B

p-69A

Confeccionados em plástico 
rígido, colorido e atóxico, 
encaixe macho e fêmea, 

contendo 28 peças laváveis 
medindo 25,5x13,7x3cm cada 
peça, estampado pelo sistema 

SILK SCREEN. Acondicionado em 
sacola de PVC com zíper e alça.

DOMINÓ COM 
ENCAIXE
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PUFF 
INFANTIL

Confeccionado em plástico 
rígido atóxico de alto brilho 
contendo 80 peças medindo

6cm de diâmetro com 1,5cm de 
espessura com 6 encaixes cada 
peça. Acondicionado em sacola 

PVC cristal transparente

Confeccionado em plástico 
rígido atóxico de alto brilho 

contendo 500 peças medindo 
4cm de diâmetro com 8 

cavidades para encaixe entre as 
peças. Acondicionado em sacola 

PVC cristal transparente.

SACOLA CRIATIVA
SUPER STAR

SACOLA CRIATIVA
Discos Mágicos

p-70

p-71
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Confeccionado em plástico rígido atóxico de alto brilho contendo 500 peças 
para formar várias figuras, peças nos formatos: barras com três encaixes macho 

e fêmea medindo15x2cm, barras com dois encaixes macho e fêmea medindo 
5x2cm, barras com três encaixes macho e fêmea medindo 8x2cm, barras com três 

encaixes macho e fêmea medindo 11x2cm, meia lua com três encaixes macho e 
fêmea medindo 15x2cm e peça no formato U medindo 8,5x2cm. Acondicionados 

em sacola de PVC, com zíper e alça.

Confeccionado em plástico rígido atóxico, de alto brilho contendo 150 
peças com formatos para 1, 2 e 3 encaixes, encaixe em L e encaixe em curva, 

peça maior medindo 6 x 4 x 2cm. Acondicionado em sacola PVC cristal 
transparente com zíper e alça.

SACOLÃO CRIATIVO
MULTI FORMAS

SACOLÃO CRIATIVO
MACRO PLUG IN

p-72

p-73
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Confeccionado em espuma de 
alta performance revestido em 

bagum emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, colorido e 

resistente, contendo 4 peças medindo 
200 x 100 x 100mm, com estampas 
de tijolos e elementos construtivos 
tipo  porta, janela e árvore, 2 peças 

em forma triangular simulando o 
telhado medindo 200 x 100 x 100mm

Confeccionado em espuma de 
alta performance revestido em 

bagum emborrachado antialérgico, 
impermeável e lavável, colorido e 

resistente, contendo 4 peças medindo 
400 x 200mm com estampas de 

tijolos e elementos construtivos tipo  
porta, janela e árvore, 2 peças em 

forma triangular simulando o telhado 
medindo 380 x 200 x 200mm.

kit de módulos
para construção I

KIT DE MÓDULOS PARA
CONSTRUÇÃO iI

Confeccionado em plástico rígido atóxico de alto brilho contendo 250 peças com 
quatro pinos de encaixes vazadas em diferentes formatos: cruzeta 4 encaixes 
sendo 2 machos e 2 fêmeas medindo 65x65x20mm, cotovelo com 2 encaixes 

macho e fêmea medindo 50x40x20mm, cilindro com 2 encaixes macho e fêmea 
medindo 65x20mm e formato T com 3 encaixes sendo 2 fêmeas

e 1 macho. Acondicionado em sacola PVC cristal transparente com zíper e alça.

SACOLÃO CRIATIVO
TUBET’S

E-61

E-60

p-74
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torre de equilíbrio TORRE INTELIGENTE

Confeccionado em madeira MDF contendo 
54 peças coloridas medindo 0,10cm. 
Acondicionado em caixa de madeira.

Confeccionado em madeira MDF 63 peças 
coloridas, sendo 15 placas e 48 cilindros. 

Acondicionado em caixa de madeira. 

M-77

m-79

m-78

m-80

NUMERAL E QUANTIDADE GIGANTE QUEBRA - CABEÇA VERTICAL  

CASINHA DE PRAIA

Confeccionado em madeira MDF 
contendo 54 peças, sendo 9 placas 

medindo 0,13 x 0,13cm. Acondicionado 
em caixa de madeira. 

 

Confeccionado em madeira MDF medindo 
0,34 x 0,21 x 0,06cm, contendo 26 peças. 
Acondicionado em embalagem plástica.

Confeccionada em madeira contendo, 1 
casinha, jogo de cozinha, sala de jantar, 

sala de estar, jogo de quarto casal, jogo de 
quarto solteiro e 1 banheiro, casinha montada 

medindo 0,73 x 0,54 x 0,60cm.

CASTELINHO MEDIEVAL 

Confeccionado em madeira MDF 
contendo 50 peças. Acondicionado em 

caixa de madeira.

m-81

m-82
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ALINHAVOS DE PINOS  CUBRA E BRINQUE  

Confeccionado em MDF sendo uma 
base medindo 0,22 x 0,06 x 0,06cm 5 

pinos coloridos e um cadarço com pino. 
Acondicionado em embalagem plástica. 

Confeccionado em madeira, contendo 200 
cubos coloridos, 8 placas em mdf medindo 
0,21 x 0,21cm, e 4 placas medindo 0,09 x 

0,06cm. Acondicionado em caixa de madeira 
medindo 0,48 x 0,24 x 0,08cm.

m-83

m-84

m-86

Triangular: 0,12 x 0,12 x 0,08cm. 
Cilíndrica: 0,12 x 0,12 x 0,08cm. 

Quadrada: 0,12 x 0,12 x 0,08cm. 
Retangular: 0,12 x 0,09 x 0,08cm.

Confeccionadas em MDF contendo 24 peças acondicionados em 
caixa de madeira.

Conjunto Pirâmides

Confeccionado em MDF 
contendo 10 placas 
recortadas medindo 

0,22 x 0,10cm, 1 suporte 
medindo 0,31 x 0,15 x 
0,08cm e 1 bobina de 
papel. Acondicionado 
em caixa de madeira.

INICIANDO A 
ESCRITA NO PAPEl

m-85




