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43 peças orgânicas
peças de madeira de demolição
e poda de agrofloresta

KABlaN

Jogo Cooperativo de Criatividade

a partir de 3 anos

Kablan é um kit de peças de madeira com formas
geométricas e orgânicas.
Dentre as diferentes maneiras de jogar, possibilita a
craição de esculturas coletivas e de narrativas.
Desafia a percepção do equilíbro e promove vivências
com formas e padrões da natureza.

R$ 150,00
frete cerca de R$ 30,00 (SP)

Promove a educação e a prática da sustentabilidade e estimula
o compartilhamento de experiências pessoais, a reflexão coletiva, a prática de ações ambientais e a cooperação de forma
lúdica e divertida.
Está disponível em portugês e inglês.

R$ 150,00
frete cerca de R$ 20,00 (SP)

a partir de 5 anos

O Jogo da Carta da Terra é um jogo de tabuleiro cooperativo totalmente baseado no texto inspirador da Carta da Terra. É uma
aventura pelo planeta em busca de conhecimento e superação.

cipó

jogo cooperativo
de criatividade

17 peças orgânicas
peças de poda de agrofloresta
a partir de 5 anos

Cipó é um kit de peças de madeira com formas
orgânicas e uma corda de juta.
Dentre as diferentes maneiras de jogar possibilita
a construção de esculturas coletivas suspensas e a
criação de narrativas.
Promove a conexão com padrões da natureza e a
percepção do centro de gravidade de um sistema e
desafia a percepção de equilíbro.

R$ 80,00
frete cerca de R$ 20,00 (SP)

Nove é um jogo cooperativo de cartas para inventar histórias
divertidas.
Os jogadores confeccionam o próprio jogo, orientados pelas
instruções, produzindo desenhos, textos ou ambos.
Estimula a imaginação, a percepção de múltiplos significados, a atenção, o senso de humor. O jogo tem muitas
variações, infinitas possibilidades que são descortinadas
com a experiência do brincar.
É um jogo de narrativas sempre novas que aparecem com a
combinação dos desenhos das cartas.
81 cartas
papel reciclado 240g
9 maneiras de jogar
a partir de 4 anos

R$ 25,00
frete cerca de R$ 12,00 (SP)

fluss

jogo cooperativo de criatividade

34 peças
peças de madeira de demolição
e poda de agrofloresta
a partir de 5 anos

Fluss é um kit de peças de madeira com formas
geométricas e orgânicas e duas bolinhas de madeira.
Dentre as diferentes maneiras de jogar permite a
construção de sistemas de fluxo em que a bolinha
perecorre um caminho.
Desafia a capacidade de encontrar soluções para
problemas, a compreensão da mecanica gravitacional e a percepção de movimento e fluxo .

R$ 120,00
frete cerca de R$ 30,00 (SP)

