
 

 

 

 

Lista de jogos e materiais 

 

Desde a sua Criação, em Setembro de 1986, que uma das vertentes da actividade da 

 Associação de Professores de Matemática (APM) tem sido a criação de materiais e 

 novos fornecedores de materiais próprios para a matemática,  

com o propósito de promover a Educação Matemática.  

É grande a variedade de materiais disponíveis desta listagem que estamos a divulgar.  

Assim torna-se mais fácil a consulta dos mesmos. 

Tal como indicamos o preço de sócio tem um desconto superior ao preço de não sócio. 

 Esta é mais uma das vantagens de ser sócio da Associação de Professores de Matemática. 

Qualquer assunto relacionado contacte para o mail encomenda@apm.pt ou consulte a nossa lojaonline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação de Professores de Matemática 

Rua Dr. João Couto nº 27, A | 1500 – 236 Lisboa 

Telf: 21 716 36 90  

Email Encomendas: encomenda@apm.pt 

URL: www.apm.pt 
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AR020072 

 

JOGO - ROLIT 

Rolit é um jogo de origem chinesa, chamado "Wai Chi" 

A finalidade deste jogo é: 
Bloquear e capturar as bolinhas dos seus adversários. Para fazer isso, 
deve-se rolar as mesmas de maneira a que a sua própria cor apareça. 

Ganha quem ficar com mais bolinhas da sua própria cor. 
Idade: A partir dos 7 anos 

Número de participantes: 1 a 4 
Duração: 20 Minutos aproximadamente 

Conteúdo: 1 Tabuleiro, 64 Bolinhas Rolit e Regras do Jogo 

GIGAMIC APM 28.70 € 23.50 € geral 

3421271302
810 

 

JOGO - ECLIPSE Contém regras em português GIGAMIC APM 26.50 € 22.50 € geral 

AR020241 

 

JOGO - INSIDE 
Um jogo para 2 jogadores a partir dos 8 anos - com estas peças constroi 

uma piramide. Blocos em Madeira. 
www.gigamic.com 

GIGAMIC APM 26.50 € 22.50 € geral 

3421271300
830 

 

JOGO - QUIXO Contém regras em português GIGAMIC APM 26.50 € 22.50 € geral 

AR020108 

 

Jogo - AVALAM Contém regras em português GIGAMIC APM 22.00 € 19.00 € geral 

RG02006 

 

Dados Redondos de 
Pintas 

 Royal Games APM 4.00 € 3.50 € geral 
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AR020122 

 

JOGO BALLAST EM 

MADEIRA 
 Gigamic APM 22.50 € 20.50 € geral 

RG02008 

 

Dado Poliédrico 30 faces 
Dado com 30 faces - Triacontaedro rômbico. 

 
À unidade. 

Royal Games- APM 3.80 € 3.20 € Geral 

RG02003 

 

Saco com 7 dados 
poliédricos - cores 

variadas 
Saco com 7 dados poliédricos  Royal Games- APM 7.00 € 5.50 € Geral 

TB020235 

 

Jogo Solitário de Madeira 
- Goki 

Jogo Solitário de Madeira - Goki Goki APM 16.20 € 13.80 € Geral 

AR020081 

 

Jogo - Sputnik 
Jogo de Estratégia. 

2 a 6 jogadores / maiores de 7 anos 
Gigamic 

 
APM 18.55 € 16.30 € geral 

SIG02007 

 

JOGO - Cliko - Jogo de 
Lógica 

Um Jogo de Lógica com peças em madeira SigToys APM 20.00 € 17.00 € geral 
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3421271201

120 

 

Jogo Bataclan J Gigamic APM 18.55 € 16.30 € Geral 

3421271302
711 

 

JOGO - TRAX 
O jogo trax é um jogo simples de Estratégia, é composto com 64 peças - 

para 2 jogadores dos 6 anos aos 99. 
APM APM 22.50 € 20.50 € geral 

8412553116
848 

 

Desafio - Sudoku Ras - 
jogo de Lógica 

 APM APM 8.90 € 7.55 € Geral 

8422878707

119 

 

RUMMI CLASIC EM 

PLÁSTICO  

Um Jogo simples e apaixonante, em que cada jogador deve tentar 
combinar as suas fichas, fazendo grupos de um mesmo número, em 

diferentes cores ou escadas da mesma cor e conseguir ficar sem fichas. 
Versão para 4 jogadores 

AREAL APM 15.40 € 13.90 € Geral 

TB020109 

 

Dominó Triangular 
Um dominó com 3 lados. Quando se  coloca um bloco na mesa, os 

números devem coincidir em todos os lados. O jogo pode tomar qualquer 

forma na mesa. Atenção é o aspecto mais importante deste jogo. 

AREAL APM 17.80 € 16.00 € geral 

RG020004 

 

Jogo - Penkamino 

Jogo de tabelas de multiplicação) 

36 fichas de plástico com os fatores da tabuada 
36 fichas de plástico num quadrado com todos os resultados 

2 abas com as tabelas de multiplicação 
Folha de instruções do jogo 

Royal Games APM 18.00 € 15.00 € Geral 
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3421271301
813 

 

JOGO - Dingomino - Jogo 
de Lógica 

Um jogo domino especial Gigamic APM 20.00 € 17.00 € geral 

TB020306 

 

CLEMENTONI - Jogos 
Duplos - Temas Variados 

 Clementoni APM 10.00 € 8.50 € 1º anos 

ME02006 

 

Robot Doc. 

"• O novo Super DOC, com os seus grandes olhos brilhantes, introduz os 
conceitos básicos do coding às crianças, de maneira criativa, gradual e 

divertida.• No primeiro modo de jogo, o robô pode ser programado 
livremente ou com o apoio das cartas de jogo, que sugerem associações 
lógicas simples, para desafios divertidos com dois jogadores.• O Super 
DOC também pode interpretar quatro personagens diferentes. Ao vestir 
as roupas de cartão, o robot pode transformar-se em dragão, mágico, 

fada e cavaleiro, cada um com a sua própria personalidade e missão a 
cumprir.• O novo robô da gama Coding Lab ajuda a desenvolver as 

habilidades lógicas e de resolução de problemas, estimulando a 
imaginação e a criatividade." 

Clementoni APM 40.00€ 35.00 € 1º Ciclo 

AE02036 

 

Descobre Os Números  

Descobre ao números é um jogo original e divertido sobre o fantástico 

mundo dos números pensado para crianças em idade escolar. Roda a 
seta, move a seta, move o peão no tabuleiro e responde às diversas 
perguntas. Mas o jogo não acaba aqui! Joga com os números e as 4 

operações para chegares primeiro à meta, ultrapassando os obstáculos 
que vais encontrar ao logo do caminho e diverte-te muito! 

Estimula a curiosidade e desenvolvem o raciocínio com atividades lúdicas 
baseadas na Ciência Tecnologia, Engenharia e Matemática. Jogo para + 

de 6 anos! 

Clementoni Areal 12.00 € 10.20€ 6 + anos 

TB020019 

 

Jogo Acerta no 24 Baseado no jogo do 24 
TB – Suportes Pedagógicos 

(Dist.) 
APM 7.20 € 5.90 € geral 

TB020124 

 

Jogo Acerta no 100 

Regras do Jogo: 
 

Jogo de cálculo, em que o objectivo é construir dois números de 2 

algarismos cada, de modo que a sua soma seja o mais aproximada 
possível do número 100. 

TB – Suportes Pedagógicos 

(Dist.) 
APM 2.55 € 2.15 € 1º Ciclo 
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TB020033 

 

Esferas de Enfiamento 20 
mm 100 Unidades 

Balde com 100 esferas coloridas de enfiamento (20 mm).  
Inclui fios coloridos. 

Miniland APM 16.40€ 14.90 € 
Pré-escolar 

1º ciclo 

TB020300 

 

Jogo 1 - 10 - Em Madeira 

95 peças 
+ de 3 anos  Goula APM 25.00 € 20.00 € 

Pré-escolar 

1º ciclo 

TB020301  

 

JOGO - Mecaniko 
Atividades 

Jogo Mecaniko Atividades Contém 191 peças 
idades dos 3 aos 7 anos 

Miniland APM  20.00 € 17.00 € 
Pré-escolar 

1º ciclo 

AE02030 

 

Balde de Paus em 
Plástico Geometria 

(Geostix) 
 Geostix APM 12.60 € 11.40 € 

Pré-escolar 
1º ciclo 

8016780005
106 

 

AREAL - Blocos Lógicos - 
48 peças (Maleta 

vermelha ) 
Maleta em plástico que contém 48 peças plásticas. AREAL APM 13.80 € 11.70 € 

Pré-escolar 
1º ciclo 

AE02007 

 

AREAL - maleta cuisinaire 
200 peças 

Maleta Cuisenaire – com 200 peças em plástico Miniland APM 8.30 € 7.50 € 
Pré-escolar 

1º ciclo 

javascript:
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AE02026 

 

AREAL - Caixa com 
Conjunto de Abacos 

Multibase 
Conjunto e Abacos Multibase Coloridos Areal APM 9.80 € 8.80 € 

Pré-escolar 
1º ciclo 

AE02018 

 

AREAL - Saco Cubos de 

Encaixe 2cm - 100 peças 
coloridas 

Saco com cubos de encaixe coloridos - 2cm 

100 peças 
Areal APM 7.30€ 6.60 € 

Pré-escolar 

1º ciclo 

AE02014 

 

AREAL - Saco com  
Blocos Padrão 250 Peças 

Saco de Plástico com 250 peças de blocos padrão. Areal APM 10.00 € 9.00 € 
Pré-escolar 

1º ciclo 

AL02001 

 

Jogo Multipli -  Cartas 
daTabuada 

Jogo de Cartas da Tabuada Multipli APM 14.00 € 12.50 € 1º e 2º ciclos 

AE02037 

 

AREAL - Balança de 
sólidos e líquidos 

Balança de sólidos e líquidos com capacidade de 1 litro 
Balança de sólidos e líquidos com capacidade de 1 litro, especialmente 
projetada para a aprendizagem do peso e medição. Os baldes graduados 
claros são fáceis para a utilização por parte das crianças. Fabricada em 
material plástico de alta resistência. Os seus baldes são antiderrapantes e 

fáceis de despejar. 

AREAL APM 21.30 € 18.10 € 1º e 2º ciclos 

PM0200057 

 

Jogo Atari Go - Peças em 
plástico  CNJM 

Este jogo faz parte do Campeonato Nacional de Jogos de Matemática  
Tabuleiro e regras plastificados 

http://ludicum.org/cnjm/ 
APM APM 6.50 € 5.00€ geral 
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PM020068 

 

Jogo DOMINÓRIO - 
peças em plástico 

Este jogo faz parte do Campeonato Nacional de Jogos de Matemática  
Tabuleiro e regras plastificados 

http://ludicum.org/cnjm/ 
APM APM 6.50 € 5.00€ geral 

PM0200044 

 

Jogo Produto 

Este jogo faz parte do  Campeonato Nacional de Jogos de Matemática a 

realizar em Março  
 

http://ludicum.org/cnjm/ 

APM APM 6.50 € 5.00 € geral 

PM020009 

 

Jogos Gatos & Cães 

Este jogo faz parte do  Campeonato Nacional de Jogos de Matemática a 
realizar em Março  

 
http://ludicum.org/cnjm/ 

APM APM 6.50 € 5.00 € 1º anos 

PM020013 

 

Jogo SEMÁFORO - 
peças em Plástico 

Este jogo faz parte do  Campeonato Nacional de Jogos de Matemática a 
realizar em Março  

 

http://ludicum.org/cnjm/ 

APM APM 6.50 € 5.00 € 1º anos 

PM020038 

 

Jogo Rastros 

Este jogo faz parte do  Campeonato Nacional de Jogos de Matemática a 

realizar em Março  
 

http://ludicum.org/cnjm/ 

APM APM 6.50 € 5.00 € 1º anos 

SIG02016 

 

Jogo - TipOver 

Derruba as caixas para criar um caminho desde o início até ao final, sem 
nunca tocar o chão. 

Seleccionar uma das 40cartas desafio e colocar as caixas e o saltador 
nas posições certas 

Mais de 8 anos 

Inclui: 1 base de jogo, 17 caixas, 40 cartas desafio, 1 saltador, 1 saco 
para transporte, instruções, soluções. 

Smart Game SigToys  17.90 € 15.00 € Geral 
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SIG02017 

 

Jogo Top This! 

 
 
 

 

SigToys APM 16.90 € 14.35 € geral 

SIG02031 

 

JOGO - Math Dice Junior 

Um jogo de dados que faz o divertimento da matemática! 
Math Dice Jr. é o jogo de dados perfeito para introduzir ou reforçar as 

habilidades matemáticas iniciais em crianças. 
Role o dado alvo de 12 lados para obter seu número de destino e depois 

jogue os cinco dados de pontuação de 6 lados. 

Adicionar, subtrair ou adicionar e subtrair - use qualquer equação 
necessária para atingir o número de destino. 

Para cada dado de pontuação usado, mova um espaço na trilha de 
pontuação. 

Primeiro a linha de chegada vence! 

Smart Game SigToys  11.90 € 10.00 € Geral 

SIG02056 

 

JOGO - Oops! Jogo de Magia e outros desafios Smart Game SigToys  17.90 € 15.00 € Geral 

SIG02072 

 

Esferas com Puzzle - 
Descobre o Planeta 100 

peças 

Puzzles com as seguintes temáticas: Europa. 
Idade: 6 - 99 anos 

Dimensão do puzzle: 25cm x 35cm 
Peças: 100 

SigToys APM 11.95 € 10.00 € Geral 

SIG02130 

 

TRAVEL GAMES 

MAGNÉTICOS - Arca de 
Noé (Noah´s Ark) 

 
Coloca todos os animais na arca, em pares, os animais sentem-se mais 
seguros com a sua espécie! Um jogo de encaixe ideal para levar para 

todo o lado, com as peças magnéticas é fácil jogar fora de casa. Desafia 
os adultos também, o jogo é para todas as idades! 

Inclui: 10 peças magnéticas, 1 tabuleiro/livro com 48 desafios 
progressivos e soluções                                                       Idade: + 5 anos 

SigToys APM 11.95 € 10.00 € Geral 

SIG02184 

 

TRAVEL GAMES 
MAGNÉTICO - Coral 

Reef 

Uma aventura subaquática! Coloca as 4 peças de corais para que apenas 

os peixinhos que o desafio pede fiquem à mostra. Um conceito clássico 
Hide & Seek agora com um novo tema. Ideal para levar para todo o lado, 
com as peças magnéticas é fácil jogar fora de casa. Desafia os adultos 

também, o jogo é para todas as idades! 
Inclui: 4 peças magnéticas, 1 tabuleiro/livro com 48 desafios progressivos 

e soluções                                                        
Idade: + 4 anos 

SigToys APM 11.95 € 10.00 € Geral 
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SIG02108 

 

TRAVEL GAMES 

MAGNETICO - Ordena os 
Pinguins! 

 SigToys APM 11.95 € 10.00 € Geral 

SIG02117 

 

JOGO - Pinguins Pool 
Party 

o jogo dos pinguins - encaixa o gelo à volta dos pinguins. jogo com 60 
desafios dos 6 aos 99 anos. 

SigToys APM 17.90 € 15.00 € Geral 

SIG02120 

 

JOGO - Estaciona os 
Carros na Linha Correta! 

"Parking Puzzle" 

Consegues encontrar todos os lugares certos? Testa as tuas habilidades 

de estacionamento com este jogo cheio de desafios divertidos e muito 
portátil! Um jogo de dedução único e muito divertido à medida que fores 

perdendo as referências para concluíres o desafio. Não é permitido o 
estacionamento ilegal! Os carros estacionados na faixa de rodagem, ou 

ocupando 2 lugares não têm licença para passar para o desafio seguinte! 

Inclui: 1 tabuleiro que serve de caixa portátil, 6 peças transparentes com  

SigToys APM 17.90 € 15.00 € Geral 

SIG02121 

 

JOGO - Navega pelos 
Mares! Encontra o 

Tesouro! "Pirates Jr." 

Navega pelos mares! Encontra o Tesouro! 
Regras do jogo incluído no interior 

6 jogadores 

60 Desafios 

SigToys APM 17.90 € 15.00 € Geral 

SIG02138 

 

PUZZLE GAME - Desliza 

as Galinhas "Chicken 
Shuffle" 

Faz deslizar as galinhas para cobrirem os ovos! 

Jogo com 48 desafios -  dos 6 anos até adultos. 
Estimula a resolução de problemas, visualização, concentração. 

Regras em português no interior 

SigToys APM 17.90 € 15.00 € Geral 

SIG02173 

 

Puzzle Game Atlantis 
Escape 

Você pode escapar da Atlântida antes que a linda cidade desapareça 
debaixo d`água? Navegue pelas escadas para encontrar o caminho mais 

curto da torre alta até o porto, onde um barco para a segurança está 
esperando por você. Quantas escadas faltam ir? Você pode fazer isso? 

"Atlantis Escape" é um jogo de quebra-cabeça amigo da viagem com 60 
desafios 3D, do fácil ao especialista. 

SigToys APM 17.90 € 15.00 € Geral 
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SIG02174 

 

Puzzle Game Colour 
Catch 

Combine as cores, pegue os bugs! 

Ajude os animais a pegar o jantar! Coloque as peças do quebra-cabeça 
no tabuleiro de jogo para que os sapos e as salamandras combinem com 

as cores mostradas nos desafios. Mas cuidado! Os animais são 
transparentes e as suas cores mudam em diferentes partes do tabuleiro. 

SigToys APM 17.90 € 15.00 € Geral 

SIG02167 

 

Jogo Asteroid Escape 
Navega a tua nave espacial através do campo de asteróides. 

Regras incluídas. 
SigToys APM 17.90 € 15.00 € geral 

SIG02129 

 

IQ - Puzzler Pro 

120 desafios em três modos de jogo! Consegues encaixar todas as peças 
no tabuleiro? Desafia as tuas habilidades cerebrais e encaixa todas as 
peças neste jogo portátil fantástico! Tens desafios 2D nos dois lados do 
tabuleiro, um mais difícil que o outro, e ao centro do tabuleiro, tens uma 
grelha para os desafios em pirâmide! Tudo no mesmo estojo, resolve os 

120 desafios progressivos para todas as idades! Inclui: 12 peças 
coloridas, 1 tabuleiro/caixa e 1 livreto com 120 desafios                                                        

 

Smart Game SigToys  11.95€ 10.00 € Geral 

SIG02171 

 

IQ - Stars 

Consegues encaixar todas as peças no tabuleiro? Desafia as tuas 

habilidades cerebrais e encaixa todas as estrelas neste jogo portátil 
fantástico! Alcança as estrelas e resolve os 120 desafios progressivos 
para todas as idades! Convida os adultos a experimentar também, vão-se 
surpreender. Inclui: 7 peças coloridas, 1 tabuleiro/caixa e 1 livreto com 
120 desafios progressivos e soluções                                                     

Idade: + 6 anos 

Smart Game SigToys 11.95 € 10.00 € geral 

SIG02132 

 

IQ - Blox 120 desafios - manual de instruções no interior - maiores 6 anos Smart Game SigToys  11.95 € 10.00 € Geral 
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SIG02133 

 

IQ - Fit 

Mantém o teu cérebro em forma. Consegues encaixar todas as peças 3D 

no tabuleiro? Desafia as tuas habilidades cerebrais e encaixa todas as 
peças tridimensionais num padrão plano neste jogo portátil fantástico! 

Repara como as peças podem ter 2 formas, duplicando assim o número 
de hipóteses em cada uma, e tens de descobrir qual é! Resolve os 120 

desafios progressivos para todas as idades! Convida os adultos a 

experimentar também, vão-se surpreender. 
Inclui: 10 peças coloridas 3D, 1 tabuleiro/caixa e 1 livreto com 120 
desafios progressivos e soluções     Idade: + 6 anos 

Smart Game SigToys  11.95 € 10.00 € Geral 

SIG02134 

 

IQ - Xoxo 

Abraços e beijos para o teu cérebro...Consegues encaixar todas as peças 

no tabuleiro? Desafia as tuas habilidades cerebrais e encaixa todas as 
peças dupla face neste jogo portátil fantástico! Mas atenção! Tens de 

deixar o XO em sequência! Resolve os 120 desafios progressivos para 
todas as idades! Convida os adultos a experimentar também, vão-se 

surpreender. 

Inclui: 10 peças coloridas, 1 tabuleiro/caixa e 1 livreto com 120 desafios 
progressivos e soluções Idade: + 6 anos 

Smart Game SigToys  11.95 € 10.00 € Geral 

SIG02135 

 

IQ - Focus 

Concentra-te no quadrado central! Cada desafio mostra como deve ser a 
área de "foco", o quadrado ao centro do tabuleiro. Desafia as tuas 

habilidades cerebrais e encaixa todas as peças neste jogo portátil 
fantástico! Resolve os 120 desafios progressivos para todas as idades! 

Convida os adultos a experimentar também, vão-se surpreender. 
 

Inclui: 10 peças coloridas, 1 tabuleiro/caixa e 1 livreto com 120 desafios 

progressivos e soluções                                                        
 

Idade: + 8 anos 

Smart Game SigToys  11.95 € 10.00 € Geral 

SIG02166 

 

Jogo Go Go Gelato 

Vamos fazer gelados divertidos. 
Tens de ser o mais rápido a satisfazer os pedidos dos clientes. 
Usa a estratégia, a inteligência e a tua destreza manual para seres o mais 
rápido. Idade:+ 6 anos 23.20 - 20.80 Inclui: regras em português 

SigToys APM 23.20 € 20.80 € geral 

SIG02142 

 

Jogo Dr. Eureka  SigToys APM 23.20 € 20.80 €  geral 
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SIG02143 

 

JOGO - Dr. Microbe 

Ajuda a Dra. Microbe a concluir a sua pesquisa com as pinças, a placa de 
Petri e os micróbios coloridos. Usando a lógica, corre com os teus 
colegas cientistas para descobrir que micróbios faltam no cartão de 
desafio incompleto, pega-os rapidamente! Encontra a solução tendo em 
conta esta chave: a superbactéria deve ter sempre uma forma e cor 

diferentes dos outros 3 micróbios na tua placa. Sê o cientista mais rápido 
d laboratório para impressionar a Dra. Microbe! 
Inclui: 49 micróbios, 5 placas Petri, 4 pinças de laboratório, 54 cartões de  

SigToys APM 23.20 € 20.80 € geral 

SIG02144 

 

JOGO - Dr. Beaker 

 
Agita a emoção no laboratório do Dr. Beaker! Vira um cartão de desafio e 

corre contra os teus oponentes para combinar a fórmula. Usando a lógica 
e a tua vareta de agitação, move as 6 moléculas para os pontos certos do 
teu balão Erlenmeyer. Pensa à frente, a peça rotativa no fundo do frasco 
permite apenas que as moléculas se movam uma a um. Diverte-te como 
um cientista num laboratório maluco!Inclui: 4 frascos (balão Erlenmeyer), 

4 varetas de agitação, 24 bolas coloridas, 50 cartões  

SigToys APM 25.55 € 22.50 € geral 

SIG02146 

 

JOGO - Sherlok 

"No departamento de polícia era um mito. Nada escapou ao seu olhar 
atento e para todos era simplesmente ""SHERLOCK"", o investigador de 

capacidade de observação infalível. Consegues herdar o seu legado? 
Coloca duas imagens como indicado na ficha. Rápido!!! Conta as 

diferenças entre as duas imagens e pega no ""marcador de provas"" com 
o número correspondente, antes dos outros. Quando todos fizerem a sua 
escolha, vira as duas imagens e verifica a resposta correta. Quem acertar 

no número ou se aproximar mais, ganha pontos." 

Smart Game SigToys  22.30 € 20.00 € Geral 

SIG02162 

 

Jogo de Lógica Wave 
Breaker 

Navega elos mares para trazeres o navio de volta ao porto. 
Escolhe um desafio e coloca as peças conforme indicado! 

Move as ondas e os barcos bloqueadores para arranjares um caminho 
para o teu navio encantado 

Quando o barco encarnado chegar ao porto GANHASTE. 
Idade: 8-99 anos 

Smart Games SigToys  23.20 € 20.80 € 1ºs anos 

SIG02164 

 

Jogo Once Upom a 
Castle 

Era uma vez um Castelo...Adquire os teus recursos com um golpe de 
sorte, posiciona-os estrategicamente no teu tabuleiro para desenhares o 
teu fantástico castelo com os novos residentes e ganha pontos. Se fores 
principiante, usa o castelo delineado para te ajudar a começar, ou então 

usa as tuas habilidades artísticas para desenhar, colorir e decorar como 
desejares! A versão "Grande Arquitecto" acrescenta mais complexidade 

ao jogo para os mais experientes.  

SigToys APM 23.20 € 20.80 € Geral 

SIG02172 

 

Jogo Lunar Landing 

Ajuda a astronauta a reentrar na nave mãe. 
Escolhe uma carta de desafio e coloca os exploradores na zona de 
aterragem como indica a carta. Move os exploradores para cima, para 
baixo, para  a esquerda e para a direita até seres bloqueado por outro 

explorador.Quando o astronauta chegar à porta de entrada GANHAS! 
Idade: 8-99 anos 

Sigtoys APM 17.90 € 15.00 € Geral 
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SIG02178 

 

Puzzle Trio Logic Game 

Que instrumentos usa o pintor para realizar o seu trabalho? O que fabrica 

o pasteleiro? Associa cada profissão ou ocupação aos instrumentos 
correctos e o que cada um pode produzir usando o seu próprio talento 

especial! 
Inclui: 36 peças (12 puzzles de 3 peças)                                                                              
Habilidades: Pensamento lógico (Desenvolvimento do pensamento lógico, 

comparar e fazer conexões, desenvolvimento da memória visual) 
Idade: + 3 anos 

HEADU APM  8.90 € 7.50 € geral 

SIG02179 

 

Brain trainer Puzzle 
observation & 
concentration 

 Um puzzle grande para ser montado e, uma caneta especial 
escreve/apaga, para desenvolver as crianças através de exercícios 
divertidos, tais como memória, observação, classificação e orientação. 
108 peças 

HEADU APM 16.00 € 14.00 € 1º anos 

SIG02181 

 

123 Montessori touch 
Bingo 

Aprende os números e as quantidades com o nosso mercado super 

divertido! Um jogo cativante e táctil do Bingo, para jogares em familia ou 
sozinho. Aprende a fazer somas e a conhecer os números e as suas 
quantidades correspondentes. 
Inclui:6 Cartões de Bingo, 18 fichas numéricas, 18 fichas de quantidade e 
1 bolsa de algodão 100% orgânico                                                                              

Habilidades: Números e quantidades (Reconhecer números, comparar 
quantidades, associar números a quantidades, aprender a contar, 
reconhecer sequências numéricas, desenvolver sensibilidade táctil) 

HEADU APM  15.90 € 13.50 € geral 

SIG02187 

 

Jogo Brick By Brick 

Jogo de Construção Criativa. 

Este jogo é um puzzle de 5 peças que desenvolve o raciocínio espacial. 
Joga os 60 desafios, puxa pela cabeça e diverte-te! 

Objetivo: Combinar as 5 peças para fazer um dos 60 desenhos das cartas 
desafio. 

Idade + 8 anos 

SigToys APM 16.90 € 14.30 € geral 

SIG02158 

 

Desafios MINDO - Temas 
variados 

Desafios Mindo SigToys APM 10.00 € 8.00 € Geral 

SIG02192 

 

Jogo Clouds 

O Jogo Clouds, é um jogo muito divertido para toda a família e, rápido de 

jogar. É UM PÁSSARO, É UM PLANO, É UM… URSO? Deixa a 
imaginação falar por si! Vais ser rápido o suficiente para encontrar as 

metades da imagem certa, ou terás a cabeça nas nuvens? 

SigToys APM 11.90 € 10.00 € geral 
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SIG02195 

 

JOGO – Draw N´Roll 

Um jogo de detectives para desenhar imagens em dados! Desenha pistas 

nas faces do teu dado, de forma a que os outros jogadores adivinhem o 
teu tema. Lança o dado e tenta adivinhar os temas dos outros jogadores 

para conquistares o maior número de pontos. Mas tem cuidado, é 
proibido tocar nos dados! Tens de ser tu a girar a mesa ou a dar a volta 

para tentar desvendar as pistas visíveis de todos os ângulos!Inclui: 6 

dados grandes e apagáveis, 6 placas apagáveis, 6 
marcadores/apagadores, 1 ampulheta de 2 minutos e 50 cartões 

temáticos de dupla face (200 temas no total)  Tempo de jogo: 30 minutos                                                                                                 
Nº de jogadores: 2 - 6Idade: + 10 anos 

SigToys APM 26.90 € 21.50 € geral 

SIG02196 

 

Zig Zag Puzzler 

Constrói uma Pirâmide... ou um Zig Zag! Zigzag Puzzler é um jogo de 
lógica em 3D com duas formas de jogar. Constrói uma Pirâmide no lado 

azul da base ou um Zig Zag no lado branco! Inclui uma tampa 
transparente para transporte e arrumação fácil. Resolve os 80 desafios 

em qualquer lugar! 

SigToys APM 18.95 € 15.10 € geral 

SIG02197 

 

JOGO - Villageo 

Torna-te um planeador urbano famoso, criando as cidades mais bonitas 
de sempre! Tens que ter em conta as restrições, colocando lojas, casas, 
lagos e jardins nos locais respectivos, para respeitar os planos propostos 
e contruir a tua cidade ideal. As regras são simples: As cores das peças 

têm de corresponder ao mapa e duas peças da mesma cor não podem 
ficar ligadas, nem pelos ângulos. Vais conseguir completar os 60 

projectos de Villageo? 
Inclui: 16 peças em L (4 parques, 4 lagos, 4 empresas, 4 áreas 
residenciais), 60 cartas «mapa da cidade» e 1 molde de puzzle 

Nº de jogadores: 1 Idade: + 8 anos 

SigToys APM 14.90 € 12.00 € geral 

SIG02198 

 

JOGO – Dog Rush 

É hora de passear o teu cãozinho querido no parque! Só que muitos 
outros donos tiveram a mesma ideia...Ah não! Um coelho passa e todos 

os cães entram em alvoroço, agora estão com as trelas todas 

emaranhadas, quem vai resolver esta bagunça? 
Inclui: 6 cãezinhos de madeira com trela, 19 peças de ossinhos e regras 
ilustradas                    Nº de jogadores: 2 - 6  

Idade: + 4 anos 

SigToys APM 11.90 € 9.60 € geral 

SIG02199 

 

JOGO – Oh My Gold! 

Ahoy marujos! Estás pronto para embracar numa animada caça ao 
tesouro? Lança os dados da sorte para abrir baús de tesouro e pilhar 

outros piratas! Decide com cuidado as acções a tomar...ou perderás o teu 
tesouro! Este jogo rápido de estratégia, exige que tomes a melhor 

decisão no momento certo para não perderes tudo. 
Inclui: 4 dados 18 peças de baú, 4 peças de navios e regras ilustradas                    
Nº de jogadores: 2 - 4 Tempo de jogo: 10 minutosIdade: + 5 anos 

SigToys APM 11.90 € 9.60 € geral 
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SIG2183 

 

JOGO de MEMÓRIA – 

Dice Academy 

Neste divertido jogo de palavras, os jogadores lançam os 10 dados, 5 

com uma letra e 5 com um tópico ilustrado, despachem-se agora a 
encontrar palavras correspondentes. Cada palavra deve começar com 
uma das letras que saiu e deve pertencer a uma das categorias que 

calhou no lançamento, só que atenção! As cores têm de ser diferentes! 
Observa como o teu cérebro te quer enganar, tendado corresponder o 

dado da letra e categoria de cor igual. Tem vários temas como 
celebridades, programas de TV, peças de roupa, algo quadrado, um 
animal terrestre, algo líquido e muito mais! Este jogo puxa pela tua 

criatividade muitas gargalhadas, em familia ou amigos! 
Inclui: 49 micróbios, 5 placas Petri, 4 pinças de laboratório, 54 cartões de 

desafios e regras ilustradas  Nº de jogadores: 2 - 6  
Idade: + 8 anos 

SigToys APM 13.90 € 11.80 € geral 

SIG02200 

 

PUZZLE – Creature 
Robot 

PUZZLE CREETURE - ROBOT 
 

Um Robot que esconde um divertido puzzle de 48 peças. O puzzle 

perfeito para levar para todo o lado! Um pequeno boneco reutilizável com 
um puzzle divertido de ilustração detalhada, bem como um amiginho 3D 

para o dobro da diversão! Fácil de arrumar em embalagem muito original.  
 

Nº de peças: 48    Dimensões: 23cm x 33 cm 

 
Idade: + 4 anos 

SigToys APM 9.90 € 7.90 € geral 

SIG02201 

 

JOGO MAGNÉTICO - 
Batalha Naval - ideal para 

viajar 

O tradicional jogo da Batalha Naval agora pode ser jogado e transportado 

para qualquer lado. A caixa magnética funciona como tabuleiro de jogo 
onde aderem as diferentes peças magnéticas! Vamos afundar navios 

nesta batalha!! Inclui: 5+5 navios de batalha e submarinos, 98 bombas 
magnéticas, 35 "tiros vermelhos" magnéticos e base de jogo (caixa).             

Nº de jogadores: 2 Idade : 5 a 99 anos 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 

SIG02202 

 

JOGO MAGNÉTICO - A 
Forca - ideal para viajar 

Este fantástico jogo da Forca agora pode ser jogado e transportado para 

qualquer lado. A caixa magnética funciona como tabuleiro de jogo onde 
aderem as diferentes peças magnéticas! Quem irá salvar a pobre zebra 
de um destino cruel?! Um jogador faz de carrasco e os outros tentam 

adivinhar a palavra. 
Inclui: 126 letras magnéticas, 11 peças da zebra magnéticas e base de 

jogo (caixa)      Nº de jogadores: 2+Idade : 6 a 99 anos 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 
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SIG02203 

 

JOGO MAGNÉTICO - 
Caça ao Tesouro - ideal 

para viajar 

O tradicional jogo da Caça ao Tesouro agora pode ser jogado e 
transportado para qualquer lado. A caixa magnética funciona como 

tabuleiro de jogo onde aderem as diferentes peças magnéticas! Vamos 
encontrar o tesouro! Ahoy! 

 
Nº de jogadores: 2 Idade : 3 a 99 anos 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 

SIG02204 

 

JOGO MAGNÉTICO - 
Missão Espacial - Ideal 

Para Viajar 

Este fantástico jogo da Missão Espacial pode ser jogado e transportado 
para qualquer lado. A caixa magnética funciona como tabuleiro de jogo 

onde aderem as diferentes peças magnéticas! Quem irá conseguir chegar 
ao SOL em primeiro lugar?! Viaja pelo Sistema Solar, através dos 
planetas e cometas e tenta ser o primeiro a terminar esta missão. 

Inclui: peças magnéticas, dado, base de jogo (caixa) e instruções                                                   
Nº de jogadores: 2+ Idade : 5 a 99 anos 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 

SIG02205 

 

JOGO MAGNÉTICO - 
Matemática Divertida - 

ideal para viajar 

Este fantástico jogo de Matemática Divertida pode ser jogado e 
transportado para qualquer lado. A caixa magnética funciona como 

tabuleiro de jogo onde aderem as diferentes peças magnéticas! Uma 
forma super divertida de fazer contas e treinar o cálculo mental, ao 

mesmo tempo que se joga com amigos ou família. 
 

Inclui: peças magnéticas, dados, base de jogo (caixa) e instruções                                                   
Nº de jogadores: 2+ 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 

SIG02206 

 

JOGO MAGNÉTICO - 
Doodle A Droodle - Ideal 

Para Viajar 

O Doodle a Droodle é um jogo super divertido, onde o desenho e a 
originalidade são determinantes. Escolhe um peça magnética, coloca-a 
na base de jogo e a partir daí desenha algo original e divertido! Vamos 

dar asas à imaginação? 

 
Inclui: peças magnéticas, caneta apagável, base de jogo (caixa) e 

instruções       Nº de jogadores: 2+ Idade : 5 a 99 anos 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 

SIG02207 

 

JOGO MAGNÉTICO - 

Stop - Ideal para Viajar 

Um jogo clássico e super divertido, em versão magnética e portátil! Esta 
versão do STOP pode ser jogada e transportada para qualquer lado. A 

caixa magnética funciona como tabuleiro de jogo onde aderem as 
diferentes peças magnéticas! Quem será o mais rápido a encontrar as 
palavras correspondentes às letras, dentro da categoria selecionada?! 

Quem primeiro adivinhar 10 palavras é o vencedor. 
Inclui: 1 roleta com categorias, 40 peças magnéticas de cores diferentes, 
1 base de jogo (caixa)                Nº de jogadores: 2+ 
Idade : 6 a 99 anos 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 
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SIG02208 

 

JOGO MAGNÉTICO - 
Galo + 4 em linha - ideal 

para viajar 

Jogo divertido, apresentado em caixa metálica impressa em ambos os 
lados, com peças e peões magnéticos.As regras do jogo estão impressas 

no verso da caixa de metal. 
SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 

SIG02209 

 

JOGO MAGNÉTICO - 
Palavras Mágicas - Ideal 

para Viajar 

Jogo ideal para viagem e para férias, com caixa em metal e peças 
magnéticas. Joga-se como o tradicional “Scrabble”. 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € geral 

SIG02210 

 

JOGO MAGNÉTICO – 
Bingo – Ideal para Viajar 

Jogo ideal para viagem e para férias, com caixa em metal e peças 
magnéticas. Joga-se como o tradicional 

SigToys APM 7.30 € 6.00 € Geral 

SP020001 

 

Cartas SuperTmatik 
 

Calculo Mental 2 

540 Expressões Numéricas. 
Cálculo Mental adequado para o desenvolvimento e destreza de cálculo 

Idade dos 6 aos 99 anos. 
5 Níveis de complexidade - 1 a 4 jogadores  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

SP020002 

 

Cartas SuperTmatik 

 
Inglês / Português 

Supertmatik Inglês-Português estimula a aquisição ampliação e 
consolidação de vocabulário da língua inglesa. 

Traduz correctamente os vocábulos ingleses para Português e ganha 
Super-Letras e Super-Estrelas.Completa a palavra SUPERT e 

transforma-te num campeão supertmatik. 
Idade: 6-99 anos  

Eudática APM 8.30 € 7,14 € geral 
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SP020003 

 

Cartas SuperTmatik 
 

Língua Portuguesa 

Supertmatik Língua Portuguesa estimula a aquisição ampliação e 
consolidação de um vasto conjunto de conhecimentos de Língua 

Portuguesa (Sinónimos, antónimos, provérbios, ortografia,etc) 
Cada baralho inclui 54 cartas; 378 perguntas e respectivas respostas; 4 

graus de dificuldade.  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

SP020004 

 

Cartas SuperTmatik 
 

História de Portugal 

Supertmatik História de Portugal estimula a aquisição, ampliação e 
consolidação de um vasto conjunto de conhecimentos de História de 
Portugal (personalidades e factos históricos desde a presença dos 

Romanos na Península Ibérica até à actualidade) 
Cada baralho inclui 54 cartas; 378 perguntas e respectivas respostas 4 

graus de dificuldade.  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

SP020005 

 

Cartas SuperTmatik 

Geografia 
 

Supertmatik Geografia estimula a aquisição ampliação e consolidação de 
um vasto conjunto de conhecimentos de Geografia (Países, cidades, 

capitais, rios, etc) 
Cada baralho inclui 54 cartas; 378 perguntas e respectivas respostas; 4 

graus de dificuldade. 
Instruções em Português.  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

SP020007 

 

Cartas SuperTmatik 
 

Ciências Naturais 
 

Supertmatik Ciências Naturais estimula a aquisição ampliação e 

consolidação de um vasto conjunto de conhecimentos de Ciências 
Naturais (animais, plantas,corpo humano,ambiente e muito mais). 

 
Idade: 9-99 anos  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

SP020008 

 

Cartas SuperTmatik 
Sinónimos lingua 

portuguesa 

Todos os anos realiza-se um campeonato 
Mais informações em wwwsupertmatik.com  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 
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SP020010 

 

Cartas SuperTmatik 
Astronomia 

 

Todos os anos realiza-se um campeonato 
Mais informações em wwwsupertmatik.com  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

SP020012 

 

Cartas SuperTmatik 
 

Matemática 

Supertmatik Matemática estimula a aquisição ampliação e consolidação 
de um vasto conjunto de conhecimentos matemáticos(números romanos, 
geometria, fracções, percentagens, simbologia e linguagem matemática.  

Cada jogo inclui: 54 cartas de jogar (378 perguntas e respectivas 

respostas; 4 graus de dificuldade).Instruções em Português.Idade: 9-99 
anos Jogadores: 1-4  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

SP020014 

 

Cartas SuperTmatik 
 

Dislexia - Disortografia 

Supertmatik Dislexia estimula a aptidão intelectual através da exercitação 
da memória percepção e capacidade de concentração, estando 

especialmente indicado para a reeducação de crianças com disfunções 
ao nível da dislexia e disortografia (vocabulário, compreensão, 
consciência dos sons da nossa língua, racocínio lógico, etc.) 

Cada baralho inclui 54 cartas; 378 perguntas e respectivas respostas; 4 
graus de dificuldade.  

Eudática APM 8.30 € 7,80 € geral 

SP020015 

 

Cartas SuperTmatik 
 

Antónimos (Língua 

Portuguesa) 

Todos os anos realiza-se um campeonato 
Mais informações em  www.supertmatik.com  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

SP020016 

 

Cartas SuperTmatik 
Cidadania 

 

Todos os anos realiza-se um campeonato 
Mais informações em  www.supertmatik.com  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 
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SP020017 

 

Cartas SuperTmatik 
Física e Química 

Todos os anos realiza-se um campeonato 
Mais informações em wwwsupertmatik.com  

Eudática APM 8.30 € 7.80 € Geral 

TP020015 

 

Cartas Tio Papel  

 
Calculus 24 A 

Jogo para 2 a 6 jogadores, maiores de 9 anos. 
Objectivo: descobrir as três operações. 

Entre adição, subtração, multiplicação e divisão, o jogador deve descobrir, 
utilizando os 4 números em volta e 3 operações, a expressão numérica 

que tem por resultado 24 ou o nº ao centro. 

Tio Papel APM 9.25 € 8.20 € geral 

TP020016 

 

Cartas Tio Papel  
Calculus 24 B 

 

Jogo para 2 a 6 jogadores, maiores de 11 anos. 

Objectivo: Descobrir as três operações. 
Entre adição, subtração, multiplicação e divisão, o jogador deve descobrir, 

utilizando os 4 números em volta e 3 operações, a expressão numérica 
que tem por resultado 24 ou o nº ao centro. 

Tio Papel APM 9.25 € 8.20 € geral 

 


