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SOC.EQUIPAMENTOS ESCOLARES,LDA.

Referência

DESIGNAÇÃO

2212.99.01600

As caixas de som desenvolvem a discriminação auditiva através de exercícios de
ordenar e igualar uma série de sons. Constituído por dois conjuntos de cilindros
de madeira selados, graduados do muito baixo ao alto, com materiais que
emitem sons distintos quando agitados.

CAIXAS DE SONS

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.75150

Conjunto de 36 conchas ecológicas, produzidas a partir de desperdícios agrícolas.
3 tamanhos, 6 texturas diferentes.
40x47x54mm.

CONCHAS TÁCTEIS CONJ 36

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.09.72201

Conjunto de 4: 60, 80, 100 e 150 de diâmetro
Em aço inoxidável resistente
Idade recomendada: a partir dos 0 meses.

BOLA SENSORIAL REFLETORA

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.99.97315

1 bola grande e 4 pequenas com cores, diametros e texturas diferentes.
Em borracha naturas. As bolas pequenas cabem na grande.

BOLAS SENSORIAIS - CONJ 5

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.18.3004

Tabuleiro de luz LED com 3 configurações de luz, fácil de operar com função de
bloqueio para impedir que o painel seja desligado involuntariamente.

LEDs de baixa energia fornecem um fundo iluminado, limpo e brilhante ideal para
a investigação de luz, cor e forma. Design fino com bordas arredondadas, este
tabuleiro é leve e resistente, portátil e fácil de limpar. Fornecido com uma fonte
de alimentação de baixa tensão. O tempo de vida típico para a fonte de luz LED é
de cerca de 50.000 horas. Guia do painel de luz incluído.

TABULEIRO DE LUZ - A3 (460 x 340 x 8 MM)

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.09.72448

+ 10 meses

BOLAS TÁCTEIS CONJ 6 DIAM 11CM

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.09.73376

Blocos geométricos com espelho nas duas faces.
Tamanho do retangulo 140x70x40mm

BLOCOS CONSTRUÇÃO COM ESPELHO - CONJ 8

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.09.92098

BOLAS ARCO IRIS CONJ 7

Referência

DESIGNAÇÃO

2204.02.73277

6 pares de primas triangulares com sons, cada par um som diferente.

PRISMAS SONOROS EM MADEIRA C/12 P

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2203.99.75045

Bola transparente com  350mm de diãmetro com contas coloridas no interior.
Idade recomendada: a partir dos 0 meses

BOLA COM CONTAS COLORIDAS

Referência

DESIGNAÇÃO

2203.99.75041

Conjunto de 4 bolas macias coloridas 
250mm
Inclui adapatdor para bomba de encher bicicleta.
+ 0 meses

BOLAS FAVO DE MEL CONJ 4 CORES SORT 250MM

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.18.5544

Forma de plástico oco iluminada ultra-forte; objeto esteticamente agradável que
pode
 se colocado ao redor da sala ou usado num compartimento sensorial para
fornecer iluminação de fundo. Proporcionando uma luz induzindo o humor.

Usando o controle remoto, podemos escolher uma das 16 cores diferentes ou
configuradas para desaparecer suavemente através de todo o espectro de tons
de um ultravioleta agradável a um vermelho quente.

Alimentada por fonte de alimentação segura de baixa voltagem e vem com
unidade de recarga da estação base . Com um ciclo de carga de 6 horas, podem
ser levantado da estação base e utilizada onde for necessário, proporcionando
uma média de 10 horas de luz por dentro ou por fora.

CUBO DE LUZ 40 CM

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.18.5548

Forma de plástico oco iluminada ultra-forte; objeto esteticamente agradável que
pode
 se colocado ao redor da sala ou usado num compartimento sensorial para
fornecer iluminação de fundo. Proporcionando uma luz induzindo o humor.

Usando o controle remoto, podemos escolher uma das 16 cores diferentes ou
configuradas para desaparecer suavemente através de todo o espectro de tons
de um ultravioleta agradável a um vermelho quente.

Alimentada por fonte de alimentação segura de baixa voltagem e vem com
unidade de recarga da estação base . Com um ciclo de carga de 6 horas, podem
ser levantado da estação base e utilizada onde for necessário, proporcionando
uma média de 10 horas de luz por dentro ou por fora.

ELIPSOIDE - 40 x 40 x 20 cm

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.18.5550

Forma de plástico oco iluminada ultra-forte; objeto esteticamente agradável que
pode
 se colocado ao redor da sala ou usado num compartimento sensorial para
fornecer iluminação de fundo. Proporcionando uma luz induzindo o humor.

Usando o controle remoto, podemos escolher uma das 16 cores diferentes ou
configuradas para desaparecer suavemente através de todo o espectro de tons
de um ultravioleta agradável a um vermelho quente.

Alimentada por fonte de alimentação segura de baixa voltagem e vem com
unidade de recarga da estação base . Com um ciclo de carga de 6 horas, podem
ser levantado da estação base e utilizada onde for necessário, proporcionando
uma média de 10 horas de luz por dentro ou por fora.

PIRÂMIDE DE LUZ 26 X 26 X 48 CM

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.18.5552

Forma de plástico oco iluminada ultra-forte; objeto esteticamente agradável que
pode
 se colocado ao redor da sala ou usado num compartimento sensorial para
fornecer iluminação de fundo. Proporcionando uma luz induzindo o humor.

Usando o controle remoto, podemos escolher uma das 16 cores diferentes ou
configuradas para desaparecer suavemente através de todo o espectro de tons
de um ultravioleta agradável a um vermelho quente.

Alimentada por fonte de alimentação segura de baixa voltagem e vem com
unidade de recarga da estação base . Com um ciclo de carga de 6 horas, podem
ser levantado da estação base e utilizada onde for necessário, proporcionando
uma média de 10 horas de luz por dentro ou por fora.

OVO DE LUZ 30 X 30 X 42 CM

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.18.5556

Forma de plástico oco iluminada ultra-forte; objeto esteticamente agradável que
pode
 se colocado ao redor da sala ou usado num compartimento sensorial para
fornecer iluminação de fundo. Proporcionando uma luz induzindo o humor.

Usando o controle remoto, podemos escolher uma das 16 cores diferentes ou
configuradas para desaparecer suavemente através de todo o espectro de tons
de um ultravioleta agradável a um vermelho quente.

Alimentada por fonte de alimentação segura de baixa voltagem e vem com
unidade de recarga da estação base . Com um ciclo de carga de 6 horas, podem
ser levantado da estação base e utilizada onde for necessário, proporcionando
uma média de 10 horas de luz por dentro ou por fora.
Peso: 2,7kg

ESFERA DE LUZ 26 X 26 X 48 CM

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.0620

72 cartas com fotos de animais e 72 autocolantes com o nome dos animais. As
crianças podem associar cada uma das 12 fichas com uma imagem ou com uma
imagem com uma palavra. 
Idade recomendada: + 3 anos

LOTO SONORO ANIMAIS E NATUREZA

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.0621

Idade recomendada: + 3 anos

JOGO SONS A CASA E A CIDADE

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.0622

Idade recomendada: + 3 anos

JOGO SONS INSTRUMENTOS MUSICAIS

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.20619

Idade recomendada: + 3 anos

JOGO DE ASSOCIAÇÃO SONS DE TRANSPORTES C/CD

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.20630

BINGO DE SONS DE EMOÇÕES C/CD

Referência

DESIGNAÇÃO

2209.05.5018

Jogo com 50 fichas, distribuidas em 10 fichas base, mais 40 fichas de fotografias.
Com sistema de auto-correcção.
Caixa plástica com tampa
Idade recomendada: + 3 anos

JOGO DAS CARAS / EXPRESSÕES

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

2212.99.0217

Jogo com 12 texturas diferentes.
Com base em madeira e peças soltas, que a criança deve juntar.
Dimensões do tabuleiro em madeira; 26 x 11 cm
Idade recomendada: + 3 anos

JOGO DO TACTO EM MADEIRA

Referência

DESIGNAÇÃO

2213.01.5273

Dimensões: 10 x 8 x 13 cm
A partir dos 0 meses

ANIMAIS C/SOM, CONJ 5,  TECIDO -  6X6X13CM

Referência

DESIGNAÇÃO

2213.01.5571

Leão, urso e coelho
Idade recomendada. + 0 meses

ANIMAIS C/SOM CONJ 3 TECIDO - 14X4X15CM

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

B003665

Um jogo com fotos para descobrir os 5 sentidos e a criança associar.
Para a criança desenvolver a sua percepção e as suas capacidades de análise e
obervação face às situações apresentadas.

Idade recomendada: + 3 anos

FOTO DOS 5 SENTIDOS

Referência

DESIGNAÇÃO

B006629

Um Atellier completo para desenvolver actividades em torno de 2 fantoches
clássicos, Capuchinho Vermelho e os 3 Porquinhos..Cada história leva cerca de 10
minutos.
O PACOTE CONTÉM:
- Um guia do professor de 32 páginas
- CD de áudio
- 8 fantoches todos em  tecido c/ 22 cm.

ATELIER MARIONETAS HISTÓRIAS - 8 MARIONETAS +CD

Referência

DESIGNAÇÃO

B008674

Contos para escutar e para ordenar as fichas pela ordem cronológica .
É bom para a criança aprender a escutar, estimular a expressão oral e enriquecer
o vocabulário.
Idade recomendada: + 3 anos

CD ESCUTA E ORDENAR CONTOS (SEQUÊNCIAIS)

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.

Software PHC - Emitido por programa certificado nº 0006/AT (20221211.4588)-Este documento não serve de fatura
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Referência

DESIGNAÇÃO

B008903

Quadro em madeira para encaixe com 4 figuras de animais do campo. A zona de
encaixe está revestida com a cor de cada figura.
Dim.: 22x22cm
Idade recomendada: 1 a 2 anos

ENCAIXE ANIMAIS DO CAMPO

Referência

DESIGNAÇÃO

B008904

Quadro em madeira para encaixe com 4 figuras de animais do campo. A zona de
encaixe está revestida com a textura do pêlo de cada animal.
Dim.: 22x22cm
Idade recomendada: 1 a 2 anos

ENCAIXE ANIMAIS DA QUINTA

Referência

DESIGNAÇÃO

B003664

Na mala vem um guia pedagógico completo + 12 potes com 12 aromas de frutas
+ 24 fotos representando 12 frutos inteiros + 12 frutos partidos ao meio.
Um jogo para desenvolver os diferentes aromas.

A CAIXA DOS AROMAS

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Continuação ...

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.
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Referência

DESIGNAÇÃO

B370559

Atellier completo composto por 8 fantoches e CD Audio com música e narração. O
livro pedagógico ajuda a acompanhar os professores na preparação do diálogo de
cada história. 

Alt. 20 cm - Em Tecido

ATELIER FANTOCHE ANIMAIS - 8 MARIONETAS +CD

Referência

DESIGNAÇÃO

B371231

Um Atelier composto por 2  histórias, um CD de áudio  e 6 fantoches de mão com
dupla face. Um livro pedagógico que  acompanha o professor na preparação do
diálogo de cada história.

Com 2 histórias: alegria / tristeza, alegria / surpresa, alegria / raiva, desconforto
/ medo. Cada boneco tem um símbolo que descreve a emoção expressa
 

 

ATELIER MARIONETAS EMOÇÕES - 6 MARIOMETAS +CD

E-mail: geral@cmiranda.com   /

Fim de Impressão

Preços não incluem transporte. Incluem IVA a 23%. Estão sujeitos a alteração, sem
indicação prévia.
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