Catálogo

Brincar e aprender com brinquedos STEM
Todos os kits da ambarscience possuem revisão científica e pedagógica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Os manuais incluídos nos kits
abordam os conteúdos programáticos dos vários ciclos de ensino e pretendem
despertar e incentivar o interesse dos alunos pelas áreas STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática),
promovendo de uma forma lúdica a aquisição das competências essenciais para
o futuro. Um fator de diferenciação da ambarscience é a utilização do ColorADD,
o código universal de cores para daltónicos.

Áreas de desenvolvimento e competências trabalhadas nos brinquedos
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CREATIVE
As experiências criativas ambarscience estimulam
a criatividade das crianças e alimentam o seu
imaginário.
Os brinquedos ambarscience desenvolvem a
motricidade fina e promovem a transmissão de
emoções através da expressão plástica.

Com este jogo vais definir estratégias para vencer o teu adversário e aprender mais sobre os pinguins e os seus habitats.
Para isso, e de acordo com as indicações da roleta, vais derrubar cuidadosamente blocos de gelo sem fazer cair o pinguim.
Por vezes, também terás de responder a perguntas relacionadas com os
pinguins e os seus habitats.

Conteúdos programáticos de 1.º e 2.º
Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta do ambiente natural.
- À descoberta das inter-relações entre a
Natureza e a sociedade.
Ciências Naturais
- A importância da água para os seres
vivos.
- A importância do ar para os seres vivos.
- Diversidade nos animais.

Este kit contém:
↘ Jogo com prismas hexagonais
(19 azuis e 19 brancos).
↘ 2 martelos.
↘ 1 pinguim.
↘ 1 roleta.
↘ 30 cartões com perguntas.
↘ Manual educativo.

Quadro Magnético

CREATIVE

SOS Pinguim

w
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Diverte-te a criar figuras com a tua caneta magnética. Dá asas à tua imaginação ou segue as sugestões que são apresentadas nos cartões que fazem parte deste kit!
Conteúdos programáticos do
Pré-Escolar e 1.º Ciclo:
Expressão e Comunicação
- Mobilizar o corpo com precisão e
coordenação.
Matemática
- Números e operações.
- Organização e tratamento de dados.

3+

PVP

12.99€

PVP

22.99€

CX

260x200x65mm

CX

380x292x80mm

REF

960058

REF

960059

EAN

5601199600580

EAN

5601199600597

Este kit contém:
↘ Quadro.
↘ Caneta magnética.
↘ 20 sugestões de desenhos.
↘ Manual educativo.

3+

3

Pintura Mágica

Leão, Tigre e Zebra
Elefante, Girafa e Coelho
Veículos de emergência
Veículos de passageiros
Brinquedo interativo e lúdico. Serve para construir puzzles e colorir com
água. Ao pintar com água o desenho torna-se colorido.
Depois de secar, o desenho fica novamente sem cor. A experiência pode ser
repetida inúmeras vezes!

Conteúdos programáticos do
Pré-Escolar e 1.º Ciclo:
Expressão e Comunicação
- Artes visuais.
Estudo do Meio
- À descoberta das inter-relações
entre espaços.

PVP

9.99€

CX

260x200x65mm

Cada kit contém:
↘ 1 caneta para pintar
com água.
↘ 3 cartões com desenhos.
↘ 3 puzzles para construir.
↘ Manual educativo.

3+

Leão, Tigre e Zebra

Elefante, Girafa e Coelho

Veículos de Emergência

Veículos de Passageiros

REF

960027

REF

960026

REF

960028

REF

960029

EAN

5601199600276

EAN

5601199600269

EAN

5601199600283

EAN

5601199600290

4

Abelha Teimosa

Com este kit vais pôr a tua imaginação em movimento. Inclui 81 peças
para fazeres construções criativas, coloridas e muito divertidas!

Conteúdos programáticos do Pré-Escolar
e 1.º Ciclo:
Expressão e Comunicação
- Perícias e manipulações.
Estudo do Meio
- À descoberta dos materiais e objetos.
- Experiências de mecânica com rodas
dentadas e engrenagens (transmissão
do movimento).

Este kit contém:
↘ 81 peças.
↘ Manual educativo.

3+

CREATIVE

Construções Divertidas
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Neste jogo, para além de explorares o fantástico mundo das abelhas,
vais ter de definir uma estratégia para fazeres com que o teu adversário
seja responsável pela queda da abelha na sua colmeia e que tu sejas o
vencedor!

Conteúdos programáticos do 1.º e
2.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta do ambiente natural.
- À descoberta das inter-relações entre
a Natureza e a sociedade.
Ciências Naturais
- Diversidade nos animais.

3+

Este kit contém:
↘ 39 favos de mel em madeira.
↘ 1 peça em formato/desenho de abelha.
↘ 1 base verde.
↘ 2 laterais amarelas (estrutura vertical).
↘ Manual educativo.

AS
43 PEÇ
DEIR A
EM MA

PVP

14.99€

PVP

22.99€

CX

380x292x80mm

CX

240x240x50mm

REF

960060

REF

960062

EAN

5601199600603

EAN

5601199600627
5

As Vogais na Casa do Pássaro
Casa dos Números
Casa das Palavras
Puzzles tridimensionais para construir e decorar. Cada kit inclui um manual educativo.
As Vogais na Casa do Pássaro – Vais descobrir para que servem as caixas
ninho e também aprender mais sobre as vogais.
Casa das Palavras - Aprende mais sobre a classe das palavras e fica a
conhecer as casas típicas de várias regiões de Portugal.
Casa dos Números – Vais conhecer a classe dos números assim como a
sua história.
Diverte-te a construir estas casas!

Conteúdos programáticos do 1.º Ciclo:
Expressões Artísticas e Físico-Motoras
- Expressão e educação plástica.
Matemática
- Números e operações (NO3 e NO4).
Português
- Gramática
(classe das palavras).

Cada kit contém:
↘ Puzzle 3D de madeira.
↘ Kit de pintura.
↘ Manual de instruções.
↘ Manual educativo.

Conteúdos programáticos do
Pré-Escolar e 1.º Ciclo:
Expressões Artísticas e Físico-Motoras
- Expressão e educação plástica.
Português
- Consciência fonológica e habilidades
fonéticas.
- Alfabeto e grafemas.

Este kit contém:
↘ Puzzle 3D de madeira.
↘ Kit de pintura.
↘ Manual de instruções.
↘ Manual de educativo.

3+

6+

Vogais na Casa do Pássaro

Casa dos Números

PVP

19.99€

CX

380x292x80mm

REF

960019

EAN

5601199600191

6

PVP

9.99€

CX

260x200x65mm

REF

960020

EAN

5601199600207

Casa das Palavras

PVP

19.99€

CX

380x292x80mm

REF

960018

EAN

5601199600184

Castelo da Areia Mágica

Segurança Sobre Rodas

Com o kit Castelo da Areia Mágica vais aprender a história e os elementos principais de um castelo. Vais poder, ainda, dar largas à criatividade
e construir o teu castelo com areia mágica.

Constrói estradas, projeta a tua cidade e brinca com os meios de transporte enquanto aprendes as regras básicas de segurança rodoviária.
Inclui 60 peças em madeira!

Conteúdos programáticos do 1.º Ciclo:
Estudo do Meio
- O passado do meio local.
Matemática
- Figuras geométricas.
Este kit contém:
↘ 5 sacos de areia cinética de cores
diferentes.

↘ Cenário.
↘ 8 moldes de plástico.
↘ Tabuleiro de plástico insuflável.
↘ 2 tubos de cola com glitter.
↘ Manual educativo.

6+

Conteúdos programáticos do
Pré-Escolar e 1.º Ciclo:
Conhecimento do Mundo
- Demonstrar cuidados com o seu
corpo e com a sua segurança.
Estudo do Meio
- Conhecer e aplicar normas de
prevenção rodoviária.

CREATIVE
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Este kit contém:
↘ 60 peças em madeira.
↘ Base com cenário da cidade.
↘ Manual educativo.

3+

Base com cenário da cidade

PVP

29.99€

PVP

34.99€

CX

380x292x80mm

CX

270x260x60mm

REF

960030

REF

960061

EAN

5601199600306

EAN

5601199600610

AS
60 PEÇ
DEIR A
EM MA

7

Os Transportes
Avião ˙ Barco ˙ Elétrico ˙ Jipe ˙ Locomotiva

Explora a tua criatividade e imaginação com estes desafiantes puzzles
3D. Com a ajuda dos teus pais ou de um amigo, diverte-te a construir e a
colecionar os transportes! Cada kit contém um manual educativo com a
história do respetivo transporte.

Conteúdos programáticos do 1.º Ciclo:
Estudo do Meio
- Meios de comunicação.
Expressões Artísticas e Físico-Motoras
- Expressão e educação plástica.

Cada kit contém:
↘ Puzzle 3D de madeira.
↘ Kit de pintura.
↘ Manual de instruções.
↘ Manual educativo.

6+

PVP

6.99€

CX

260x200x65mm

REF

960021

REF

960023

REF

960024

REF

960022

REF

960025

EAN

5601199600214

EAN

5601199600238

EAN

5601199600245

EAN

5601199600221

EAN

5601199600252

8

CREATIVE

SCIENCE

Os brinquedos científicos ambarscience despertam
no público infantil o interesse pelas áreas científicas.
Com a ambarscience as crianças desenvolvem
competências de forma divertida e dinâmica
contactando com os conteúdos dos programas
curriculares.

9

Camaleão

w
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Matemática Divertida

Diverte-te a construir o colorido puzzle do camaleão enquanto aprendes a
organizar os números e as letras. Inclui 20 peças de madeira.

Conteúdos programáticos do PréEscolar e 1.º Ciclo:
Expressão e Comunicação
- Linguagem oral e abordagem à
escrita.
- Matemática.
Matemática
- Números e operações.

Português
- Alfabeto e grafemas.

3+

Com este kit, constituído por 32 peças e tabuleiro em madeira, vais aprender
a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir de uma forma prática e intuitiva.
Para além disso, também vais aprender os números em Inglês. A base de madeira contém pontos que ajudam a relacionar a dimensão das peças com os
algarismos, ajudando a visualizar os números e a fazer cálculos. Este brinquedo educativo tornará a aprendizagem da Matemática divertida!

Este kit contém:
↘ 20 peças coloridas em madeira.
↘ Manual educativo.

Conteúdos programáticos do
Pré-Escolar e 1.º Ciclo:
Expressão e Comunicação
- Domínio da Matemática.
Matemática
- Números e operações.
- Geometria e medida.

3+

Inglês
- Números.
- Cores.
Este kit contém:
↘ 32 peças e tabuleiro em madeira.
↘ Manual educativo.

AS
32 PEÇ O
LEIR
E TABU EIR A
D
EM MA

AS
20 PEÇ
DEIR A
EM MA

PVP

19.99€

PVP

24.99€

CX

260x200x65mm

CX

295x295x30mm

REF

960047

REF

960054

EAN

5601199600474

EAN

5601199600542

10
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Corpo Humano Menino/ Menina
Puzzle 5 camadas

w

ne

UED O
BRINQ IR A
DE
EM MA

Conteúdos programáticos do
Pré-Escolar e 1.º Ciclo:
Expressão e Comunicação
- Fazer perguntas sobre novas palavras e
usar novo vocabulário.
Conhecimento do Mundo
- Reconhecer e identificar partes do
corpo e alguns órgãos.

Estudo do Meio
- O seu corpo.

SCIENCE

Diverte-te a construir este puzzle de madeira e descobre o exterior
e o interior do corpo humano: sistema esquelético, órgãos vitais,
sistema muscular e pele. Inclui 26 peças e base em madeira.

3+

Cada kit contém:
↘ 26 peças e base em madeira.
↘ Manual educativo.

PVP

22.99€

PVP

22.99€

CX

310x185x30mm

CX

310x185x30mm

REF

960048

REF

960049

EAN

5601199600481

EAN

5601199600498
11
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Magia da Água

Estação Meteorológica

Com o kit Magia da Água da ambarscience vais mergulhar no fantástico
mundo da água e descobrir tudo sobre as leis da hidráulica e o centro de
massa. Diverte-te a realizar experiências aquáticas!

Com a tua estação meteorológica vais poder medir a temperatura do ar,
recolher a água da chuva e comprovar a força do vento. Utiliza a bússola para
orientá-la para ter uma melhor exposição solar. Observa o ciclo da água e
assiste ao crescimento das plantas no interior da estufa.

Conteúdos programáticos do 1.º Ciclo:
Estudo do Meio 		
- Realizar experiências com a água.
Este kit contém:
↘ 1 base.
↘ 1 barco.
↘ 1 alça.

PVP

14.99€

CX

260x200x65mm

REF

960010

EAN

5601199600108

↘ 2 seringas.
↘ 1 copo de medição.
↘ 1 quadrado.
↘ 1 bandeira.
↘ 1 tubo em PVC.
↘ Manual educativo.

5+

Conteúdos programáticos do
1.º, 2.º e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
– Aspetos físicos do meio.
Ciências Naturais
– A importância da água para os seres
vivos.
– Ecossistemas.
Físico-Química
– Transformações físicas e químicas.

Condensação

Precipitação

Evaporação

12
Infiltração

Este kit contém:
↘ Peças para construíres a
estação meteorológica.
↘ Autocolantes.
↘ Manual educativo.

6+

PVP

27.99€

CX

225x225x70mm

REF

960050

EAN

5601199600504

w
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Com este kit podes criar várias histórias de investigação criminal e utilizar
estas experiências tal como as equipas de investigação criminal o fazem.
Diverte-te com os teus amigos ou familiares!

Conteúdos programáticos do
1.º e 2.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta do ambiente
natural.
- À descoberta de si mesmo.
Ciências Naturais
- Conhecer o papel da pele na
função excretora humana.

Este kit contém:
↘ Microscópio portátil.
↘ Lupa.
↘ 2 gobelés.
↘ Envelopes Top Secret.
↘ Corante alimentar.
↘ Pipeta conta-gotas.
↘ 8 cartões com impressões digitais.
↘ 8 cartões com suspeitos.
↘ Manual educativo.

6+

A Todo o Gás

w
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Com este kit vais fazer corridas fantásticas! Constrói o teu super carro com
motor movido a ar. Com a bomba enches o depósito e, depois, basta definir a
trajetória para que ele arranque a todo o gás, sem sair da pista.
Conteúdos programáticos do
1.º, 2.º e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
– Realizar experiências com
o ar.
– Aspetos físicos do meio.
Ciências Naturais
– A importância do ar para os
seres vivos.

6+

Físico-Química
– Movimentos e forças.
Este kit contém:
↘ Peças para construíres o carro.
↘ Manual educativo.

Microscópio
portátil

20X

60X

PVP

27.99€

PVP

34.99€

CX

380x292x80mm

CX

225x225x70mm

REF

960052

REF

960051

EAN

5601199600528

EAN

5601199600511
13

SCIENCE

CSI Detetive Ciência Sob Investigação
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Tangram

Jogo das Argolas

Sabias que é possível criar mais de 5000 figuras com apenas 7 peças
geométricas? Com o Tangram vais desenvolver a criatividade e aprender
tudo sobre a geometria e, ainda, algumas áreas da matemática e da ciência.

O objetivo deste jogo tradicional consiste em atirar as argolas e acertar no
pino da cor correspondente, ganhando quem marcar o maior número de
pontos. É um jogo ótimo para ser utilizado no exterior, e com o qual podes
organizar divertidas competições com os teus amigos ou familiares!

Conteúdos programáticos do Ensino
Básico e Secundário
- Números e Operações.
- Geometria e Medida.
- Álgebra.
- Organização e Tratamento de Dados.

Este kit contém:
↘ Tangram.
↘ Cartão para construíres o
teu Tangram.
↘ 40 cartões de atividades.
↘ Manual educativo.

6+

Conteúdos programáticos do
1.º Ciclo:
Expressão e educação
físico-motora
- Perícia e manipulação.
- Jogos.
Matemática
- Números e operações.

Este kit contém:
↘ Base do jogo em madeira.
↘ 5 pinos em madeira.
↘ 5 argolas de corda com marcação
de cor em madeira.
↘ 1 caderno para registar a
pontuação.
↘ 1 saco para transportar o jogo.
↘ Manual educativo.

6+

40

cartões

JO GO
DEIR A
EM MA

3 níveis de dificuldade

PVP

9.99€

PVP

19.99€

CX

260x200x65mm

CX

380x292x80mm

REF

960009

REF

960053

EAN

5601199600092

EAN

5601199600535

14

SCIENCE

Matematicando - 6 Jogos
Semáforo | Gatos & Cães
Rastros | Avanço
Produto | Flume
Seis jogos de matemática que te vão ajudar a estruturar o pensamento e a desenvolver o raciocínio abstrato. Desafia os teus
familiares e amigos e descobre a forma mais divertida de aprenderes matemática!
Conteúdos programáticos do
Ensino Básico e Secundário:
Matemática
- Números e Operações.
- Geometria e Medida.
- Organização e Tratamento de
Dados.
- Lógica e Teoria dos Conjuntos.

Conteúdo de cada kit:
↘ Semáforo(24 peças).
↘ Gatos & Cães (56 peças).
↘ Rastros (49 peças).
↘ Avanço (28 peças).
↘ Produto (90 peças).
↘ Flume (60 peças).
↘ Manuais educativos.

6+

6
jogos

+12

Matematicando 6 Jogos

Semáforo | Gatos & Cães

Rastros | Avanço

Produto | Flume

PVP

39.99€

PVP

14.99€

PVP

14.99€

PVP

19.99€

CX

380x292x80mm

CX

380x292x80mm

CX

380x292x80mm

CX

380x292x80mm

REF

960004

REF

960001

REF

960002

REF

960003

EAN

5601199600047

EAN

5601199600016

EAN

5601199600023

EAN

5601199600030
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Planetário
Transforma-te num verdadeiro astrónomo e explora o teu planetário
ambarscience com os planetas do sistema solar. Enquanto pintas os modelos dos planetas vais descobrir a importância da nossa estrela, o Sol, e
as diversas características que tornam cada um dos planetas únicos.

Conteúdos programáticos do
1.º e 3.º Ciclos:
Expressão e educação
físico-motora
- Descoberta e organização
progressiva de volumes.
Estudo do Meio
- Os astros.

Ciências Físico-Químicas 		
- Espaço.
Este kit contém:
↘ Modelo 3D do sistema solar.
↘ Kit de pintura.
↘ Manual educativo.

8+

Academia de Engenhocas
Projetor Espacial

w

ne

Constrói, passo a passo, o teu projetor espacial e descobre os mistérios do
Universo! Com este kit vais poder projetar imagens de galáxias, estrelas e
planetas. Com o teu projetor vais poder, ainda, identificar as constelações que
estão visíveis no céu noturno, em cada mês, ao longo do ano.
Conteúdos programáticos do 1.º
e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Os astros.
Físico-Química
- Espaço.

Este kit contém:
↘ Peças para construíres o projetor
espacial.
↘ Chave de fendas.
↘ Manual educativo.

6+

Projetor de constelações
no céu noturno

Projetor de imagens de
galáxias, estrelas e planetas

PVP

12.99€

PVP

32.99€

CX

260x200x65mm

CX

380x292x80mm

REF

960017

REF

960055

EAN

5601199600177

EAN

5601199600559

16
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Magia da Ótica

Com este brinquedo vais conseguir levitar e fazer girar uma bola enquanto
flutua no ar. Os teus amigos e familiares vão ficar impressionados!
Constrói o teu próprio brinquedo e descobre o fantástico poder do magnetismo e da levitação enquanto aprendes sobre circuitos elétricos e o
magnetismo.
Conteúdos programáticos do 1.º
e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Realizar experiências com a
eletricidade.
- Realizar experiências com ímanes.
Físico-Química
- Eletricidade:
- Efeitos da corrente elétrica e
energia elétrica.

- Corrente elétrica e circuitos
elétricos.
Este kit contém:
↘ Peças para construíres o teu
brinquedo.
↘ Chave de fendas.
↘ Manual educativo.

8+

Diverte-te a criar ilusões óticas! Inclui um mirascópio mágico, um caleidoscópio e uma câmara escura. Diverte-te com os teus amigos e familiares a explorar os princípios físicos da visão humana.

Conteúdos programáticos do 1.º
e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Realizar experiências com a luz.
Ciências Físico-Químicas
- Luz.
Este kit contém:
↘ 6 cartões com ilusões.
↘ Caixa com orifício.

↘ Óculos.
↘ 1 folha de papel A4 espelhada.
↘ 1 suporte.
↘ 1 papel transparente de decalque.
↘ 2 modelos impressos.
↘ 3 espelhos.
↘ 3 elásticos.
↘ 1 mirascópio.
↘ Manual educativo.

8+

PVP

24.99€

PVP

24.99€

CX

260x200x65mm

CX

380x292x80mm

REF

960056

REF

960006

EAN

5601199600566

EAN

5601199600061
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SCIENCE

Academia de Engenhocas
A Magia da Levitação

Sr. Dente

Mundo dos Sentidos

Sabes quantos dentes tens? Sabias que existem diferentes tipos de dentes
e que cada um tem a sua função específica?
Com o Sr. Dente vais responder a estas perguntas, aprender como manter
os teus dentes saudáveis e produzir a tua pasta dentífrica.

Sabias que o ser humano tem 5 sentidos? A visão, o tato, o olfato, a
audição e o paladar. Com o kit Mundo dos Sentidos da ambarscience vais
poder explorar os teus sentidos e os dos teus amigos!

Conteúdos programáticos do
1.º e 2.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta de si mesmo.
Ciências Naturais
- Processos vitais comuns aos seres
vivos.

Este kit contém:
↘ 1 base.
↘ 1 suporte para colocar os dentes.
↘ 32 dentes.
↘ 1 copo de plástico com tampa.
↘ 1 espátula.
↘ Carbonato de cálcio.
↘ Manual educativo.

8+

Conteúdos programáticos do 1.º,
2.º e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta de si mesmo.
- À descoberta de materiais e
objetos.
Ciências Naturais
- Processos vitais comuns aos seres
vivos.
- Viver melhor na Terra.
Este kit contém:
↘ Suporte para tubos de ensaio,
pinça, 2 tubos de ensaio com
tampa, elásticos, base de plástico,

4 puzzles em cartão, 4 recipientes
com tampa, massa para modelar,
estetoscópio, 2 lentes, colher de
medição, 4 berlindes, gelatina,
4 botões de algodão, prisma, 12
etiquetas, conta-gotas, teste de
daltonismo (teste de cores de
Ishihara), funil, recortes de uma
boca e de uma língua, papel de
filtro, saco com 10 itens, suporte
para cartões de plástico, lupa, 3
cartões impressos.
↘ Manual educativo.

8+

Faz a tua
pasta
dos dentes!

PVP

12.99€

PVP

34.99€

CX

260x200x65mm

CX

380x350x85mm

REF

960012

REF

960014

EAN

5601199600122

EAN

5601199600146
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Mundo Jurássico

Nesta experiência jurássica vais aprender como nasciam alguns dinossauros que viveram na Terra há 65 milhões de anos. Deixa os teus ovos num
recipiente com água e assiste ao “nascimento” de diferentes “espécies de
dinossauros” e, de dia para dia, observa o seu crescimento.

Com este kit vais aprender tudo sobre os dinossauros que viveram na Terra
e foram extintos há 65 milhões de anos, assim como explorar o processo
geológico que está por detrás do surgimento de um fóssil e as respetivas
alterações (que levam milhares de anos).

Conteúdos programáticos do 1.º e
2.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Conhecer aspetos físicos e seres vivos
de outras regiões e países.
- Diversidade de seres vivos e as suas
interações com o meio.

Ciências Naturais
- Terra em transformação.

6+

Conteúdos programáticos do 1.º
e 2.º Ciclos:
Expressões artísticas e
físico-motoras
- Expressão e educação plástica.
Ciências Naturais
- Terra em transformação.
- Diversidade de seres vivos e suas
interações com o meio.

Este kit contém:
↘ 3 ovos.
↘ Manual educativo.

↘ Gesso (sulfato de cálcio).
↘ 4 modelos diferentes de
dinossauros de plástico.
↘ Tabuleiro insuflável de plástico.
↘ Areia cinética (500 g).
↘ Copo de plástico com tampa.
↘ Espátula.
↘ Óculos de proteção.
↘ Manual educativo.

8+

Este kit contém:
↘ 2 ovos jurássicos gigantes.

PVP

9.99€

PVP

24.99€

CX

260x200x65mm

CX

380x292x80mm

REF

960013

REF

960007

EAN

5601199600139

EAN

5601199600078
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SCIENCE

Ovossauro

Fossilmania

Ciência dos Vulcões

Aprende, a brincar, mais sobre o processo de formação dos fósseis!
Com este brinquedo vais aprender conteúdos de Ciências Naturais.
Este kit contém areia cinética que é divertida e relaxante.

Este brinquedo interativo e lúdico vai levar-te a fazer uma viagem fascinante ao mundo dos vulcões!
Através de oito atividades experimentais, vais simular o que acontece num
vulcão real e ficar a conhecer a sua constituição. Vais descobrir o que são
rochas vulcânicas e testar as suas propriedades.

Conteúdos programáticos do 1.º
e 2.º Ciclos:
Expressões artísticas e
físico-motoras
- Expressão e educação plástica.
Estudo do Meio
- Conhecer aspetos físicos e seres
de outras regiões e países.
Ciências Naturais
- Terra em transformação.
- Diversidade de seres vivos e suas
interações com o meio.

Este kit contém:
↘ Gesso (sulfato de cálcio).
↘ Tabuleiro insuflável de plástico.
↘ 10 modelos de conchas e búzios.
↘ 4 modelos diferentes de
dinossauros de plástico.
↘ Areia cinética (2x250 g).
↘ Copo de plástico com tampa.
↘ Espátula.
↘ Óculos de proteção.
↘ Manual educativo.

8+

Conteúdos programáticos do 2.º
e 3.º Ciclos:
Materiais terrestres
- As rochas, o solo e os seres vivos.
Ciências Naturais
- Dinâmica externa da Terra.
Este kit contém:
↘ Modelo de vulcão.
↘ Seringa.
↘ Tubos PVC.

↘ Pó de lava.
↘ Diagrama do interior da Terra.
↘ Mapa dos vulcões.
↘ Copo com conector.
↘ Lupa.
↘ Amostra de rocha.
↘ Plasticina de várias cores.
↘ Palhinhas.
↘ Tubo de ensaio.
↘ Óculos de proteção.
↘ Manual educativo.

8+

8

experiências

PVP

19.99€

PVP

22.99€

CX

380x292x80mm

CX

380x292x80mm

REF

960008

REF

960000

EAN

5601199600085

EAN

5601199600009
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Megamecânica

Explora o poder das reações químicas para gerar eletricidade. Descobre o
funcionamento de uma pilha com este brinquedo interativo e lúdico.
Testa a tua pilha com substâncias ácidas que usas no teu dia a dia.

Atualmente, todos nós temos máquinas em casa dos mais diversos tipos.
Sabias que as máquinas são equipamentos que utilizam energia para,
através da ação de forças, executarem uma determinada tarefa? Aprende
mais sobre física com as fantásticas experiências que preparámos para ti.

Conteúdos programáticos do 1.º
e 3.º Ciclos:
Estudo do meio
- Realizar experiências com alguns
materiais e objetos de uso corrente.
- Realizar experiências com a
eletricidade.

Este kit contém:
↘ Vinagre.
↘ Papel indicador.
↘ Escala de pH.
↘ Tanque.
↘ 4 placas de cobre.
↘ Lâmpada LED.
↘ Fio de ligação.
↘ Manual educativo.

8+

Conteúdos programáticos
do 1.º e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Realizar experiências de
mecânica.
Ciências Físico-Químicas
- Forças e movimentos.
Este kit contém:
↘ Base de suporte.
↘ Barras estruturais.
↘ Pinos de fixação.
↘ Ganchos de carga.

8+

↘ Pino de rotação.
↘ Base de carga.
↘ Junção em L.
↘ Pinças planas.
↘ Pinças em C.
↘ Roldana grande.
↘ Suporte para a roldana.
↘ Pino da roldana.
↘ Fio.
↘ Bloco.
↘ Tubos em cartão.
↘ Manual educativo.

11

experiências

PVP

12.99€

PVP

34.99€

CX

260x200x65mm

CX

380x350x85mm

REF

960011

REF

960015

EAN

5601199600115

EAN

5601199600153
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SCIENCE

Eletromania

w

ne

Forças e Movimentos

Hidrofoguetão

Deixa-te levar pela dinâmica do kit Forças e Movimentos e explora o mundo
da mecânica. Através de um conjunto de 12 fantásticas experiências, vais
ficar a conhecer as descobertas de um dos maiores cientistas de todos os
tempos - Isaac Newton.

Transforma-te num engenheiro ou engenheira aeroespacial e projeta a tua
nave a grande altitude. Constrói o teu foguete, preenche parte do depósito
com água e com a bomba de ar aumenta a pressão no seu interior.
Coloca o hidrofoguetão no lançador e calcula a melhor trajetória.
Serão horas de diversão a tentar atingir a altura máxima de 30 metros!

Conteúdos programáticos
do 1.º e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Realizar experiências de
mecânica.
Ciências Físico-Químicas
- Forças e movimentos.
Este kit contém:
↘ Paraquedas e paraquedista.
↘ Dados.
↘ Copo.
↘ Esferas de metal e suporte das
esferas.
↘ Moeda.

8+

↘ Carrinho.
↘ Calha.
↘ Autocolantes.
↘ Tubos de cartão.
↘ Cordão,fio e fio de nylon.
↘ Placa de Petri.
↘ Tubo de plástico.
↘ Cavalo-marinho.
↘ Copo com furos laterais.
↘ Mola Slinky.
↘ Base e suporte
↘ Encaixes pequenos.
↘ Manual educativo.

Conteúdos programáticos do
3.º Ciclo:
Físico-Química
– Movimentos e forças.

Este kit contém:
↘ Peças para construíres o foguete.
↘ Manual educativo.

14+

12

experiências
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PVP

34.99€

PVP

34.99€

CX

380x350x85mm

CX

225x225x70mm

REF

960016

REF

960057

EAN

5601199600160

EAN

5601199600573

SCIENCE

NATURE

As experiências de ciências naturais da
ambarscience promovem a compreensão do
impacto da ação humana no meio ambiente.
Os brinquedos ambarscience facilitam o
conhecimento da vida na sua diversidade de
formas e habitats, incutindo nos mais novos a
necessidade de proteger a Natureza e de reduzir
a pegada ecológica.

23

Amigos da Floresta

w
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Oceanolândia

Este kit, desenvolvido em parceria com a Quercus, inclui sementes de
seis espécies autóctones características da floresta nacional – Amieiro,
Azevinho, Lodão-bastardo, Pilriteiro, Pinheiro-bravo e Pinheiro-manso.
Podes plantar em casa e, posteriormente, transplantares para a floresta.
Para além disso, também vais aprender a fazer granadas de sementes e a
identificar espécies da floresta nacional.

Com este brinquedo interativo e lúdico vais mergulhar nos oceanos e ficar
a conhecer melhor os seres vivos que neles habitam.
Transforma-te num verdadeiro biólogo marinho e realiza oito experiências
fantásticas sobre os oceanos.
Conteúdos programáticos do 1.º
e 2.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Os seres vivos no seu ambiente.
- A qualidade do ambiente.
Ciências Naturais
- Importância da água para os
seres vivos.

6+

Este kit contém:
↘ Sementes.
↘ Alvéolos.
↘ Terra.
↘ Argila.
↘ Pá.
↘ Etiquetas de identificação das espécies.
↘ Manual educativo.

Este kit contém:
↘ Câmara de evaporação,
↘ Espátula.
↘ 2 gobelés.

Sementes

8

experiências

PVP

8.99€

PVP

24.99€

CX

210x230x70mm

CX

380x292x80mm

REF

960066

REF

960035

EAN

5601199600665

EAN

5601199600351
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↘ Palhinha.
↘ Plasticina.
↘ Mapa dos oceanos.
↘ Pena.
↘ Tina para água com tampa.
↘ Modelo de peixe e suporte.
↘ Caixa com lupa e concha.
↘ 4 modelos de criaturas marinhas
fluorescentes.
↘ Manual educativo.

8+

w

ne

Mundo dos Insetos

Hotel para Insetos

Descobre o mundo fascinante dos insetos com este brinquedo interativo e
lúdico. Realiza as atividades e ficarás a saber mais sobre os insetos que vivem
nas casas, no quintal, no jardim e em todos os espaços que nos rodeiam.

Personaliza um verdadeiro hotel 5 estrelas para veres que insetos vão querer passar uns tempos no teu jardim. Vais surpreender-te com a biodiversidade de insetos que vai procurar ter uma estadia no teu hotel.

Este kit contém:
↘ Rede insetívora.
↘ Caixa de insetos.
↘ Pinça.
↘ Lupa.
↘ Tanque de insetos.
↘ Copo com tampa roscada.
↘ Tubos.
↘ Funil.
↘ Tubo de ensaio.
↘ Elementos de construção de uma
unidade de visão.
↘ Manual educativo.

8+

Conteúdos programáticos do 1.º
e 2.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta do ambiente natural.
Ciências Naturais
- Diversidade de seres vivos e
suas interações com o meio.

Este kit contém:
↘ Estrutura em madeira.
↘ Kit de pintura.
↘ Manual educativo.

6+

NATURE

Conteúdos programáticos do 1.º,
2.º e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Os seres vivos no seu ambiente.
- Os seres vivos de ambiente
próximo.
Ciências Naturais
- Diversidade de seres vivos e as
suas interações com o meio.
- Unidade na diversidade de seres
vivos.
- Processos vitais comuns aos seres
vivos.
- Sustentabilidade na Terra.

UED O
BRINQ IR A
DE
A
M
EM

PVP

24.99€

PVP

12.99€

CX

380x292x80mm

CX

260x200x65mm

REF

960034

REF

960068

EAN

5601199600344

EAN

5601199600689
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Binóculos

Alimentador de Pássaros

Para observares os animais no seu ambiente natural podes recorrer ao uso
correto de binóculos.
Estes binóculos serão a tua primeira ferramenta para te tornares um verdadeiro explorador da Natureza.

Com estas peças de madeira em formato de puzzle, és tu quem vai
construir um alimentador de pássaros. Depois, podes pintar ao teu gosto
e convidar os pássaros do teu jardim a virem comer neste alimentador
personalizado.

Conteúdos programáticos do 1.º, Este kit contém:
↘ Lentes objetivas de 40 mm.
2.º e 3.º Ciclos:
↘ Lentes oculares com proteção de
Estudo do Meio
borracha.
- À descoberta do meio natural.
↘ Bússola embutida.
- À descoberta das interligações
↘ Alça p
 ara colocar ao pescoço.
entre espaços.
↘ Manual educativo.
- À descoberta das inter-relações
entre a natureza e a sociedade.
Ciências Naturais
- Diversidade de seres vivos e as suas
interações com o meio.
- Unidade na diversidade de seres vivos.

8+

Conteúdos programáticos do 1.º e
2.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta do ambiente natural.
Ciências Naturais
- Diversidade de seres vivos e suas
interações com o meio.

6+

Este kit contém:
↘ Puzzle 3D de madeira.
↘ Kit de pintura.
↘ Manual de instruções.
↘ Manual educativo.

UED O
BRINQ IR A
DE
EM MA

PVP

14.99€

PVP

14.99€

CX

170x145x66mm

CX

260x200x65mm

REF

960046

REF

960067

EAN

5601199600467

EAN

5601199600672
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NATURE

ECO

As experiências de ecologia ambarscience
proporcionam às crianças a investigação das
diferentes relações entre o ser humano e o meio
ambiente.
Com as atividades ambarscience, está ao alcance
de todas as crianças aprenderem a reutilizar os
recursos naturais e os materiais resultantes da
atividade humana.

27

Casa das Plantas

w
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Gostas de botânica? Com a Casa das Plantas vais construir e observar
o crescimento das raízes e das folhas das tuas plantas. Também irás
comprovar que estas vão escolher o melhor caminho do labirinto para
chegarem ao exterior.
Conteúdos programáticos do 1.º
e 2.º Ciclos:
Estudo do Meio
– Os seres vivos do ambiente
próximo.
Ciências Naturais
– A importância da água para os
seres vivos.
– Diversidade nas plantas.
– Ecossistemas.

Este kit contém:
↘ Peças para construíres a tua
casa das plantas.
↘ Manual educativo.

6+

Academia de Engenhocas
Rega Inteligente

w

ne

Constrói o teu sistema de rega automática inteligente e já podes ir de
férias descansado!
Com os seus elétrodos metálicos introduzidos na terra, este dispositivo deteta quando a humidade baixa e, de forma automática, ativa uma bomba
que rega as tuas plantas. Para além de teres sempre as tuas plantas bonitas e saudáveis, vais aprender mais sobre a sua importância na produção
do oxigénio que respiramos.
Conteúdos programáticos do 1.º
e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Realizar experiências com a
eletricidade.
Físico-Química
- Eletricidade: Corrente elétrica e
circuitos elétricos.
- Materiais: Propriedades físicas e
químicas dos materiais.

Este kit contém:
↘ Peças para construíres o sistema
de rega.
↘ Chave de fendas.
↘ Manual educativo.

6+

Sensor de
humidade

Bomba de água

PVP

26.99€

PVP

22.99€

CX

225x225x70mm

CX

260x200x65mm

REF

960063

REF

960064

EAN

5601199600634

EAN

5601199600641
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Fábrica do Papel

Energia Solar

Vais produzir papel reciclado a partir de restos de papel! Cria postais
personalizados e molduras super originais. Aprende a importância
da reciclagem na diminuição do impacto da atividade humana nos
ecossistemas.

Torna-te um cientista das energias renováveis e descobre tudo sobre a
energia solar e as suas aplicações, de uma forma super divertida. Com
este brinquedo vais poder realizar 31 experiências científicas recorrendo à
energia solar, com muitas surpresas à mistura.

Este kit contém:
↘ Tina.
↘ Grelha.
↘ Moldura.
↘ Rede em tecido.
↘ Rolo.
↘ Moldes para desenho.
↘ 2 tubos de cola glitter.
↘ Manual educativo.

8+

Conteúdos programáticos do 1.º
e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta do ambiente
natural.
- À descoberta dos materiais e
objetos.
Ciências Físico-Químicas
- Luz.
Este kit contém:
↘ Refletor parabólico.
↘ Espelho.
↘ Pinça para tubos de ensaio,
tubos de ensaio e respetivo
suporte.

↘ Suporte para a célula fotovoltaica
e célula fotovoltaica.
↘ Lupa.
↘ Filtros de cor.
↘ Anéis.
↘ Barras.
↘ Hélice.
↘ Motor elétrico.
↘ Termómetro.
↘ Fio, elásticos e pinos.
↘ Suporte para o motor e suporte
para o forno.
↘ Cartão pré-cortado.
↘ Fios de ligação.
↘ Manual educativo.

8+

ECO

Conteúdos programáticos do
1.º, 2.º
e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta dos materiais e
objetos.
- À descoberta das inter-relações
entre
a natureza e a sociedade.
Ciências Naturais
- Diversidade de seres vivos e suas
interações com o meio.
- Sustentabilidade na Terra.

PVP

29.99€

PVP

29.99€

CX

380x350x85mm

CX

380x350x85mm

REF

960031

REF

960032

EAN

5601199600313

EAN

5601199600320

31

experiências

29

LAB

As experiências de laboratório da ambarscience
despertam nas crianças o gosto pelas ciências
experimentais e constituem o seu primeiro contacto
com o método científico.
No laboratório ambarscience é divertido investigar,
questionar e procurar respostas a desafios,
colocando em prática os conhecimentos adquiridos
na escola.

30

Microscópio
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Mega Laboratório de Química

Este microscópio é a ferramenta ideal para observares o mundo microscópico
das células e de outros objetos do dia a dia em pormenor. Inclui lâminas e
lamelas com as quais poderás fazer as tuas próprias preparações.
Pode ser ligado a um smartphone através do adaptador, permitindo
fotografar ou filmar as tuas experiências.

Conteúdos programáticos do 1.º
e 2.º Ciclos:
Estudo do Meio
- À descoberta de si mesmo.
- À descoberta do meio natural
Ciências Naturais
- Unidade na diversidade de
seres vivos.
Este kit contém:
↘ Microscópio.

↘ Preparação definitiva.
↘ Caixa com 7 lâminas de plástico.
↘ Adaptador para smartphone.
↘ Caixa com 6 autocolantes tipo
lamela.
↘ Pinça de plástico.
↘ Bisturi de plástico.
↘ Espátula de plástico.
↘ Pipeta conta-gotas.
↘ Manual educativo.

w

ne

Com o Mega Laboratório de Química vais descobrir o fascinante mundo
da química e ficar a conhecer a ciência que está por detrás de alguns dos
fenómenos do dia a dia. Vais divertir-te a realizar mais de 50 experiências,
com toda a segurança, enquanto aprendes de forma lúdica.

8+

Conteúdos programáticos do
3.º Ciclo:
Físico-Química
- Materiais.
- Reações químicas.
Este kit contém:
↘ 8 substâncias, 1 bloco de papel
indicador universal, 2 tubos
de ensaio, suporte para tubos
de ensaio, pinça para tubos

de ensaio, 2 rolhas, 2 rolhas
perfuradas, 2 tubos de vidro, tubo
de plástico, escovilhão, funil, 6
filtros de papel, lamparina de
vidro a álcool, espátula para
medição, espátula, conta-gotas,
pipeta volumétrica, proveta de
100 ml, óculos de proteção.
↘ Manual educativo.

10+

+50

Adaptador para
smartphone

LAB

experiências

80X

200X 450X

PVP

24.99€

PVP

34.99€

CX

200x270x130mm

CX

380x350x85mm

REF

960065

REF

960033

EAN

5601199600658

EAN

5601199600337
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Os brinquedos tecnológicos da ambarscience
desenvolvem competências nas áreas STEM Science, Technology, Engineering, Mathemathics
(Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática).
Com a ambarscience as crianças aprendem
ciência e as bases do conhecimento tecnológico
essenciais para a integração no mundo atual.
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Robôs Jurássicos Puzzle 3D

Robôs Jurássicos Puzzle 3D
Mamute,Estegossauro & Triceratops

O Robô Jurássico T-REX é ativado por um sensor de som. O seu sistema
mecânico permite-lhe andar! Diverte-te a construir este fantástico puzzle
3D que emite sons.

Os Robôs Jurássicos Mamute, Triceratops e Estegossauro têm um sistema
mecânico que lhes permite andar e o Mamute é ativado por controlo sonoro! Diverte-te a construir estes fantásticos puzzles 3D. Explora o manual
educativo e descobrirás muitas curiosidades sobre estes dinossauros.

O T-REX telecomandado é, também, um puzzle 3D com um sistema mecânico incorporado que lhe permite andar e abrir a boca! Explora os manuais
educativos e descobrirás muitas curiosidades sobre este dinossauro.

Conteúdos programáticos do
1.º,2.º e 3.º Ciclos:
Expressão e Educação FísicoMotora
- Descoberta e organização
progressiva
de volumes.
Terra-Ambiente de Vida
- Diversidade de seres vivos e suas
interações com o meio.

Ciências Naturais
- Sustentabilidade na Terra.

6+/

8+

Cada kit contém:
↘ Puzzle 3D de madeira.
↘ Motor elétrico.
↘ Manual de instruções.
↘ Manual educativo.

Ativado por
sensor de som

T-Rex (Som)

T-Rex (Movimento)

Mamute

Estegossauro

Triceratops

PVP

34.99€

PVP

39.99€

PVP

CX

380x292x80mm

CX

380x350x85mm

CX

29.99€

PVP

19.99€

PVP

19.99€

380x292x80mm

CX

260x200x65mm

CX

260x200x65mm

REF

960036

REF

960043

EAN

5601199600368

EAN

5601199600436

REF

960037

REF

960041

REF

960040

EAN

5601199600375

EAN

5601199600412

EAN

5601199600405
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Ativado por
sensores e
telecomandado

Ativado por
sensor de som

Mundo da Eletrónica
Vais construir circuitos elétricos e perceber a sua aplicação no teu dia a
dia. Através de 24 experiências científicas, vais descobrir como produzir
energia verde com um painel fotovoltaico e com um gerador manual!

Conteúdos programáticos
do 1º. e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Realizar experiências com a
eletricidade.
Físico-Química
- Corrente elétrica e circuitos
elétricos.

Este kit contém:
↘ 4 ligações de 2 conectores, 1
lâmpada de 6 V, 1 interruptor, 2
suportes para pilhas e 1 base de
montagem.
↘ Manual educativo

8+

Helicóptero e Avião
Moinho de Vento e de Água
Com este kit vais divertir-te a descobrir todas as características dos
helicópteros e dos aviões.
Descobre quantos tipos de moinhos existem e quais as principais funções
que desempenham. Vais poder aprender também o que são as energias
renováveis e as respetivas características.

Conteúdos programáticos do
1.º Ciclo:
Expressão e Educação
Físico-Motora
- Descoberta e organização
progressiva de volumes.
Estudo do Meio
- Os meios de comunicação.
- A indústria do meio local.
- Realizar experiências com a

eletricidade.
Cada kit contém:
↘ 2 puzzles 3D de madeira.
↘ 2 painéis fotovoltaicos com motor.
↘ Manual de instruções.
↘ Manual educativo.

6+

24

experiências

PVP

34.99€

Helicóptero e Avião

Moinho de Vento e de Água

CX

286x262x60mm

PVP

14.99€

PVP

14.99€

REF

960045

CX

260x200x65mm

CX

260x200x65mm

EAN

5601199600450

REF

960038

REF

960039

EAN

5601199600382

EAN

5601199600399
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Minidrone

Constrói o teu robô peça a peça e grava mensagens secretas! Para gravar,
basta premir o botão e falar para o microfone que se encontra no interior
do robô. Depois, carregas no outro botão e começas a ouvir a tua gravação.
Com o robô gravador nunca mais te vais esquecer de nada!

Conteúdos programáticos do 1.º
e 3.º Ciclos:
Estudo do Meio
- Realizar experiências com a
eletricidade.
Físico-Química
- Eletricidade: Corrente elétrica e
circuitos elétricos.

- Som: Produção e propagação do
som.

O Minidrone é fácil de pilotar e ideal para quem está a iniciar-se no mundo
dos drones. O sistema de estabilização de seis eixos, o modo de orientação
por bússola e todo o conjunto de sensores, permitem manter a altura e a
estabilidade do voo. Com o Minidrone vais fazer acrobacias incríveis e até
compreender os princípios da Física que explicam o voo do teu drone.

6+

Conteúdos programáticos do
Ensino Básico e Secundário:
Ciências Físico-Químicas
- Forças e movimentos.
- Ondas eletromagnéticas.

Este kit contém:
↘ Peças para construíres o robô.
↘ Chave de fendas.
↘ Manual educativo.

↘ Comando.
↘ Hélices.
↘ Proteção de hélice.
↘ Manual de instruções.
↘ Manual educativo.

+14

Este kit contém:
↘ Drone.

PVP

16.99€

PVP

34.99€

CX

260x200x65mm

CX

138x97x47mm

REF

960069

REF

960044

EAN

5601199600696

EAN

5601199600443
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Academia de Engenhocas
Robô Gravador

w

ne

IVA incluído à taxa legal em vigor

TECH
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Rua da Torrinha, 228 H - 3.º Andar
4050-610 Porto, Portugal
Email: didatico@arealeditores.pt
Tel: (+351) 22 339 39 00
Fax: (+351) 22 339 39 01

Av. Almirante Gago Coutinho, 59 - A
1700-027 Lisboa
Email: didatico@arealeditores.pt
Tel: (+351) 21 843 09 05
Fax: (+351) 21 843 09 06

DIDÁTICO | EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Rua D. Marcos da Cruz, 1381-1395
4455-482 Perafita
Tel: (+351) 22 998 41 80
Fax: (+351) 22 998 41 81

