Catálogo
LEGO® Education
Experiências lúdicas de
aprendizagem que permitem
que todo aluno atinja o sucesso

LEGOeducation.com

Envolva os alunos da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental em assuntos que vão
desde as Ciências até a Linguagem.
A LEGO® Education fornece um conteúdo curricular
contínuo importante para a vida diária dos alunos
e contextualizado com o mundo real, além de ser
expansível para os professores. Da Educação Infantil
ao Ensino Fundamental, o conteúdo é desenvolvido por
uma equipe completa de educadores e especialistas
em educação. Oferecemos recursos para o ensino de
Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, assim
como recursos educacionais para Linguagem.
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Lembre-se

Imagine

Armazenamento
Caixa de armaze
nagem incluída

Cross Curriculum, Environment,
6+, 10+

1

Cross Curriculum, Environment,
6+, 10+

Estimulando nas crianças
a curiosidade de explorar
juntas e aprender por meio
de atividades lúdicas

Educação Infantil
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Robótica

Ensino
Fundamental II

Engenharia

Tecnologia

Entre 6 e 10 anos

Matemática Comunicação Linguagem

Exploração
Criativa na
Infância

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
Construção
Criativa

Máquinas e Mecanismos

Entre 11 e 14 anos

Ensino
Fundamental I

Ciências

WeDo

Mais Matemática
Máquinas e Mecanismos

Construção
Criativa

Construindo
Histórias

Educação Infantil

Educação Infantil
Entre 3 e 5 anos

A LEGO reserva-se o direito de alterar o portfólio a qualquer momento. Pode não ser
possível solicitar alguns produtos do catálogo devido à indisponibilidade.
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Apoia os professores a estimularem a
curiosidade das crianças para explorar
o mundo à sua volta
A LEGO® Education permite que todas as crianças
obtenham sucesso na Educação Infantil, por meio de
de soluções seguras e duráveis, desenvolvendo os
alunos a partir do conhecimento que já possuem e
promovendo o uso de competências sociais para
ajudar as crianças a colaborarem e se comunicarem
com o mundo à sua volta.

Nossas soluções lúdicas de aprendizagem encorajam
as crianças a descobrirem suas próprias capacidades
e apoiam o desenvolvimento de competências
fundamentais para que estejam prontas para a
escola e para a vida. LEGO Education para Educação
Infantil, muitas maneiras de aprender, juntos.

Desenvolvimento social e emocional
Os professores de Educação Infantill têm a desafiadora
tarefa de preparar as crianças para a vida. Construir
competências sociais é um dos fatores mais críticos no
desenvolvimento infantil, e terá influência pelo resto de
suas vidas.

Desenvolvimento social e emocional – Educação Infantil

LEGO® Education para Educação Infantil

As crianças colaboram com muitas experiências de
construção, ao mesmo tempo em que reconhecem
sentimentos e identificam semelhanças e diferenças.
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Oferecemos oportunidades para uma
exploração criativa, de modo a construir
a autoconfiança enquanto as crianças
dão vida à suas ideias, juntamente
com o desenvolvimento social e
emocional, o desenvolvimento da
Matemática, das Ciências e da
Linguagem durante a infância. As
crianças exploram as relações sociais
e emocionais, as competências de
resolução de problemas e o
desenvolvimento da linguagem por
meio de um ciclo divertido de
construção, investigação, utilização e
reutilização de suas criações.
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Os Cartões de Construção
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LEGOeducation.com/downloads
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Muitas coisas acontecem em nossa cidade.
É uma comunidade movimentada, cheia de
construções, heróis do cotidiano e
atividades. Enquanto as crianças se
divertem colaborando e construindo
diferentes ambientes urbanos,
intuitivamente descobrem o significado
de fazer parte de uma comunidade.

Ciên Introdução à ica
cias e Matemát

68
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Compartilhe seus
sentimentos de uma maneira
o
d o d e s i p ró p ri
ti
n
e
S
envolvente e prática!

Bingo dos Animais
45009

49

1-6

2-5yrs

Todos são vencedores neste Bingo dos
Animais! As crianças explorarão uma
brincadeira colaborativa, seguirão regras de
jogo e se revezarão enquanto constroem os
modelos de animais coloridos representados
nos jogos de cartas. Elas se engajarão no
reconhecimento de cor e forma, na
combinação e contagem de animais e
aprenderão a seguir instruções de maneira
divertida e envolvente.

Construindo Emoções
45018

1-8

188

3-5yrs

Construindo Emoções convida as crianças
a explorar emoções e características físicas
de uma maneira divertida e envolvente.
Enquanto as crianças colaboram entre si em
uma série de experiências de construção do
personagem, elas reconhecem sentimentos
e identificam semelhanças e diferenças.
Cartões de construção fornecem suporte
e inspiração para que as crianças possam
continuar a construir e reconstruir
personagens!

Oito Cartas de Bingo
divertidas!

A s s oc ia n d o
e c on ta n d o

Desenvolvimento social e emocional – Educação Infantil
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Parquinho
45001

1-6

104

Build Me “Emotions”
Teachers Guide

2-5yrs

Aprofunde a compreensão das crianças
sobre as relações enquanto elas constroem
um lugar familiar em que podem explorar
conceitos como amizade, sentimentos e
comunidade. O conjunto incentiva a
brincadeira criativa e a narração de
histórias, pois inspira as crianças a
representar em torno de ideias importantes
e práticas, como o compartilhamento, a
resolução de conflitos e a segurança no
parquinho.

e
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Ao utilizar esta solução de produtos de Educação Infantil da LEGO® Education,
os professores podem desenvolver habilidades sociais nas crianças, de uma
maneira prática e divertida. Enquanto estão empenhadas nos conjuntos,
as crianças praticarão o reconhecimento e o entendimento de emoções,
construirão a auto-confiança, se revezarão, colaborarão e desenvolverão
o respeito pelas semelhanças e diferenças das pessoas.

Pacote Nossa Comunidade

Conteúdo do pacote
5005054

1-24

418

3-5yrs

• Bingo de Animais (45009)

1

•C
 onjunto de Pessoas da
Comunidade (45010)

1

• Construindo Emoções (45018)

1

•C
 onjunto Criativo de Blocos
LEGO® DUPLO® (45019)

1

Esta solução única convida as crianças a explorarem o mundo por meio
de temas da comunidade, conforme elas constroem ambientes urbanos e
tomam papéis ativos em cenários da vida real. As crianças desenvolverão
suas competências colaborativas e criativas e discutirão tópicos relevantes,
tais como a vida na comunidade, edifícios, transportes e relacionamentos,
conforme constroem suas cidades da maneira que imaginam.

Conteúdo do pacote
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Desenvolvimento social e emocional – Educação Infantil

Pacote “Vamos construir
habilidades sociais"
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Our Community
Teachers Guide

45021, 45010, 45006

Conjunto Criativo de
Blocos LEGO® DUPLO®
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45010

1-6

21

2-5yrs

Use o Conjunto Pessoas da Comunidade
para apresentar às crianças, pessoas e
profissões diferentes. Com 20 personagens
exclusivos LEGO® DUPLO®, as crianças vão
explorar temas importantes, como idade,
gênero, relações pessoais e os papéis e
responsabilidades únicos das pessoas da
comunidade. O conjunto convida as crianças
a representar, dando a cada personagem
uma voz diferente. Além disso, tem uma
cadeira de rodas, que irá ajudá-las
a explorar as necessidades
especiais das pessoas.

Conjunto Minifiguras da Sociedade
45022

1-6

256

4+ yrs

Deixe as crianças explorarem o seu mundo por meio das pessoas
que fazem a comunidade funcionar. Elas vão criar personagens
representando diferentes papéis, profissões e culturas, enquanto
encenam e brincam com os divertidos jogos utilizando as cartas
de jogo incluídas.

R e p re s e n ta ç ã o

NOVIDADE

P a p é is e
es
re s p on s a b il id a d
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Conjunto Pessoas do Mundo
45011

1-6

16

2-5yrs

O Conjunto Pessoas do Mundo é uma
ferramenta poderosa que incentiva
discussões sobre respeitar as semelhanças
e diferenças entre as pessoas. O conjunto
convida as crianças a representar com
quatro famílias diferentes e possibilita a
exploração de culturas, gênero, idade e
das relações familiares.

Res peit and o as sem elha nça s
e as dife renç as
74
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Conjunto Sociedade
9389

10+

1907

4+ yrs

Tantas peças, tantas possibilidades! O
conjunto incentiva crianças a se
comunicarem e colaborarem enquanto
constroem comunidades que existem em
sua imaginação. Além de brincar,
desenvolvem coordenação motora fina,
aprendem como se expressar e exploram o
mundo em que vivem.

C ol a b or a ç ã o
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Introdução à linguagem

45023
As crianças aprendem sobre comunicação conforme
começam a expressar seus pensamentos e ideias.
LEGO® Education Educação Infantil encoraja este
desenvolvimento e introduz a narrativa básica ao pedir
para as crianças construírem contos de fadas e pequenas

histórias sensacionais com os blocos LEGO® DUPLO®, com
personagens e cartas de cenários inspiradoras. Permite
às crianças criarem histórias colaborativas e desenvolver
habilidades relacionadas à construção da linguagem.

Objetivos de
Aprendizagem
• Aprimorar a oralida
de

1-6

213

Introdução
Desenvolvimento
à Linguagem
social– eEducação
emocional
Infantil
– Educação Infantil

Conjunto Minifiguras da Fantasia
4+ yrs

Liberte a imaginação das crianças com os 21 personagens LEGO®
exclusivos, baseados na vida real, nos personagens de faz de
conta e na história do mundo. Observe-as conforme mergulham
no mundo emocionante e inspirador da encenação de papéis,
colaborando com as outras crianças enquanto jogam e trazem
suas histórias para a vida real.

NOVIDADE

• Ser criativo
• Construir narrativas

• Colaborar entre si
• Representar

L in g u a g e m or a l

Contando Histórias
45005

C ol a b or a ç ã o
1-6

109

3-6yrs

N ar ra çã o de hi st ór ia s

Conjunto Cenários

Este conjunto de contação de histórias
único e envolvente promove a criatividade,
a narração de histórias e o desenvolvimento
da linguagem. As crianças vão naturalmente
colaborar entre si e desenvolver habilidades
de fala e compreensão auditiva enquanto
constroem suas histórias. Qualquer um
pode contar uma história com Contando
Histórias!

9385

8+

1207

4+ yrs

Desperta a criatividade das crianças
enquanto incentiva a narração de histórias
e a construção colaborativa. O conjunto
contém muitas peças e permite que as
crianças construam cenários, modelos e
personagens tão grandes quanto a sua
imaginação! Após construírem juntas, as
crianças contarão e escutarão histórias,
aprimorando a linguagem oral.

1207 blocos!
Cr ia tiv id ad e
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e reconstruções de suas diferentes criações. Conforme
constroem juntas, os blocos coloridos e figuras fornecem
uma maneira envolvente e prática de entender conceitos
tais como a adição e subtração simples.

Objetivos de
Aprendizagem
• Resolver problemas
r
• Observar e descreve
e
• Realizar adição
subtração simples
ar
• Organizar e categoriz

Ha bi lid ad es
ma te má tic as

Trem da Matemática
45008

• Ser criativo

1-6

167

2-5yrs

Descubra sobre contagem, adição simples e subtração com um
divertido e criativo conjunto que também possibilita o trabalho sobre
trens e estações. As crianças vão criar cenários de transporte
emocionantes enquanto usam a grua para carregar e descarregar
cargas coloridas do trem e construir estações ao longo de uma rota
de entrega!

R e s ol u ç ã o d e
p ro b le m a s

Como funciona
Ensina matemática bá
sica conforme
explora o transporte.

Desenvolvimento
Introdução
à Ciências
sociale Matemática
e emocional –– Educação
Educação Infantil
Infantil

Introdução à Ciências e Matemática
As soluções LEGO® Education Educação Infantil inspiram
naturalmente as jovens mentes a explorarem os números,
formas e cores e a resolução de problemas por meio
de brincadeiras em conjunto. As crianças aprendem a
realizar experimentos por meio de infinitas construções

R e s ol u ç ã o d e
p ro b le m a s

A d iç ã o e
le s
s u b tr a ç ã o s im p

Lanchonete da Matemática
Conjunto Experimentos com Tubos
9076

1-6

147

1½+yrs

Crianças adoram descobrir como as coisas
funcionam! Com o Conjunto Experimentos
com Tubos, elas desenvolvem a coordenação
motora fina e habilidades de resolução de
problemas enquanto descobrem novas
maneiras criativas de construir os tubos.
O conjunto também estimula o cientista
que há dentro de cada criança, pois elas
investigam, constroem e testam conceitos
importantes, como causa e efeito.

45004

1-6

131

L in g u a g e m
M a te m á ti c a

3-6yrs

Estimula as crianças a brincar e colaborar
entre si, enquanto constroem diferentes
tipos de comida e aprendem a classificar,
contar, associar e copiar. Os blocos
originais e coloridos, bem como os cartões
de receita e menu, inspiram a linguagem e
representação em torno das necessidades
das pessoas, de restaurantes e lojas. As
crianças estarão, naturalmente, praticando
Matemática básica enquanto brincam com
este conjunto envolvente.

Como funciona
Ideal para explorar os
conceitos de
causa e efeito, posição
e peso.

Fazer perguntas
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or a fi n a
C oo rd e n a ç ã o m ot

45002

1-6

95

3-6yrs

Transforme suas crianças em construtores
experientes! Com o Conjunto Construção
Civil em sua sala de aula, você ajudará as
crianças a desenvolver a coordenação
motora fina e habilidades de resolução
de problemas ao mesmo tempo em que
desenvolvem a criatividade enquanto
constroem diferentes máquinas.

Guia do Professor!

Os Cartões de Construç
ão e de Atividades
estão disponíveis para
download gratuito
em LEGOeducation.c
om/downloads

R e s ol u ç ã o d e
p ro b le m a s

As crianças se expressam criativa e artisticamente
enquanto constroem as maravilhosas ideias de suas
imaginações. Os blocos LEGO® envolvem as crianças,
convidando-as para construírem juntas, discutirem ideias

e negociar papéis. Elas usam os blocos como ferramentas
para pensar, comunicar e desenvolver um entendimento e
uma apreciação das contribuições e ideias de cada um.

Objetivos dgeem
Aprendiza
idade
er a criativ
• Desenvolv
pressar
• Se autoex
o mundo
• Explorar
ar
e categoriz
• Organizar
der e
• Compreen
ilidades
Responsab

Desenvolvimento
Exploração
Criativasocial
– Educação
e emocional
Infantil– Educação Infantil

Exploração Criativa

Conjunto Construção Civil

E ng en ha ri a

Conjunto Blocos Macios LEGO®

C ri a ti v id a d e

45003

1-6

84

2-5yrs

Este premiado conjunto possui blocos
LEGO macios e com curvas que
possibilitam às crianças desenvolver
habilidades físicas e noção espacial
enquanto constroem personagens,
paredes, torres e obstáculos em tamanho
real. Incentiva a exploração de espaço,
forma e cor, ao mesmo tempo em que
desenvolve a coordenação motora.
Observe como as crianças, de forma
criativa, definem o ambiente e recontam
histórias usando esses blocos únicos.

C oo rd e n a ç ã o
m ot or a
Use o conjunto Lanchonete da
Matemática da página 79 para
construir sua própria lanchonete,
restaurante ou cozinha.

C ol a b or a ç ã o

80
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Conjunto Grande de Blocos LEGO® DUPLO®
10+

562

1½+yrs

Com 562 peças, este conjunto é um sonho que se torna realidade
para as crianças explorarem seu potencial criativo por meio da
construção de todos os tipos de ambientes e modelos. Tem
ilustrações de modelos sugeridos e um mundo de personagens
e elementos especiais.

562 peças!

C ol ab or aç ão

O rg an iz aç ão e
ca te go riz aç ão

Fo rm as e
c or es

Co mp re en sã o
de re la çõ es

Conjunto Animais Selvagens
45012

C ri at iv id ad e

Desenvolvimento
Exploração
Criativasocial
– Educação
e emocional
Infantil– Educação Infantil

9090

E xp lo ra nd o
o m un do

1-6

104

2-5yrs

Convide as crianças a explorar o mundo por meio de animais,
famílias de animais e hábitats. Enquanto as crianças constroem
uma casa e um ambiente para cada animal, elas vão aprender
sobre o que os animais necessitam para sobreviver e como são
diferentes uns dos outros. Você pode até mesmo iniciar um
trabalho com Matemática básica por meio da classificação e
categorização de atividades. As possibilidades são infinitas!

C oo rd en aç ão
m ot or a fi na

Li ng ua ge m or al

Conjunto Criativo de Blocos
LEGO DUPLO
45019

1-6

Grande Fazenda
160

3-5yrs

45007

Liberte a criatividade das crianças com
este Conjunto Criativo de Blocos LEGO®
DUPLO®. Além de inspirar grandes ideias
em mentes jovens, o conjunto também
incentiva a autoexpressão e desenvolve
a coordenação motora fina enquanto as
crianças fazem o processo de construir,
desconstruir e construir novamente.
Cartões de construção dão suporte e
inspiração para que as crianças possam
desfrutar a diversão da construção
interminável!

1-6

154

2-5yrs

Como é a vida em uma fazenda? Com o
Conjunto Grande Fazenda, você pode explorar
junto com seus colegas! O conjunto convida
as crianças a construir e representar neste
mundo emocionante enquanto constroem
suas habilidades de colaboração e de
linguagem. Elas podem até mesmo trabalhar
habilidades matemáticas iniciais como
classificação e categorização dos animais.

ade!
Sete Cartas denlAoatidvgridatuito
ra dow
Disponível pa
nloads
ation.com/dow
uc
ed
O
G
em LE

Rep res ent açã o
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Aut oex pre ssã o

45006

Conjunto Criativo de Blocos LEGO®
32

1-6

2-5yrs

Explore o mundo por meio do poder da
brincadeira criativa! Representando
emocionantes cenários de viagens
familiares, além de outros, as crianças
aprenderão sobre transportes, descobrirão
a importância das relações interpessoais
e explorarão "nosso" lugar no mundo.
Também é uma ótima maneira de
acrescentar peças aos demais conjuntos
LEGO® DUPLO® existentes na escola.

45020

1-8

1000

Desenvolvimento
Exploração
Criativasocial
– Educação
e emocional
Infantil– Educação Infantil

Conjunto Multiveículos

Cri ati vid ade

4+ yrs

Estimule a curiosidade natural das crianças
para explorar e aprender com este conjunto
de blocos versáteis. Com 1.000 blocos, o
conjunto permite que as crianças criem
todos os tipos de figuras imaginárias ou
realistas. As crianças desenvolvem
coordenação motora fina enquanto
constroem. Os cartões de construção darão
apoio e inspiração à criatividade. Aonde a
imaginação irá levá-los? Um punhado de
blocos LEGO® pode se tornar qualquer coisa!

Como funciona
 esenvolve um foco nos serviços
D
comunitários e em como cada
pessoa contribui para a vida em
comunidade.

Ex pl or an do
o mu nd o

Ex pl or an do
o mu nd o

P ap éi s e
re sp on sa bi lid ad es

Conjunto Aeroporto e Centro Espacial
Conjunto de Veículos
9333

1-6

9335
934

Permite que as criança
s
representem e criem
histórias
sobre transportes e via
gens
espaciais.

gratuito
Disponível para download
wnloads
em LEGOeducation.com/do
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4+ yrs

Como funciona

Cinco Cartões de Atividade!

84

1176

Decole para um novo mundo de brincadeiras
emocionantes! As crianças trabalham juntas
para construir e criar histórias sobre transporte
e viagem espacial enquanto desenvolvem
linguagem oral e coordenação motora fina.
Os blocos e elementos especiais tornam
mais fácil construir veículos e edifícios
originais e divertidos.

4+ yrs

Explore o emocionante mundo das rodas!
O conjunto permite que as crianças criem
e construam a partir de uma variedade de
veículos que representam todos os tipos de
transporte. Elas aprenderão sobre as funções
e responsabilidades de veículos em suas
comunidades enquanto desenvolvem ainda
mais sua coordenação motora fina.

Co or de na çã o
mo to ra fin a

1-6

Co or de na çã o
mo to ra fin a

LEGOeducation.com
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Acessórios

Base de Construção Grande
9286

Base de Construção Pequena
4

4+ yrs

Este conjunto inclui uma placa de
construção cinza de 38 x 38 cm, duas
placas de construção verdes de 25 x 25 cm
e uma placa de construção azul de 25 x 25
cm. O azul pode representar o mar, o verde
a grama, etc.

9388

22

4+ yrs

Apresenta 22 placas de construção em três
tamanhos diferentes e uma variedade de
cores. Use como base para a sua criação
LEGO®, para montar paisagens ou para
construir edifícios altos. Utilize o azul para
representar o mar, verde para a grama,
bege para a areia, cinza para concreto,
marrom para solo, etc.

Base Grande de Construção
LEGO® DUPLO®
9071

2

1½+yrs

Para um fácil acesso
ao pacote completo de
recursos LEGO®
Education, visite
legoeducation.com/
downloads now

Duas grandes placas de construção
fornecem a base perfeita para aprender
por meio da brincadeira. Podem ser usadas
com todos os produtos baseados no
LEGO® DUPLO®. Tamanho: 38 x 38 cm.

Faça o download agor
a para inspirar os seus
alunos a serem aprend
izes ativos, motivados
e
colaborativos.

Portas, Janelas e Telhas
9386

Conjunto de Rodas
278

4+ yrs

286

4+ yrs

Este conjunto possui uma enorme
variedade de janelas com persianas,
portas e telhas. Tudo o que é necessário
para dar um toque final às construções.

Combine este conjunto com os blocos LEGO
do mesmo padrão e deixe as crianças
construírem todos os tipos de veículos para
as suas construções. O conjunto inclui pneus
em tamanhos diferentes, placas, eixos e cubo
de rodas para fazer conjuntos de rodas e
chassis de veículos.

Caixas de armazenamento pequenas

Caixas de armazenagem médias

45497

5+ yrs

Estas caixas de armazenagem vêm em
embalagens com 7 e estão disponíveis em
azul. As caixas têm tampas transparentes e
são ideais para o empilhamento. A caixa
tem tamanho similar à caixa de
armazenamento do WeDo 2.0.

86

9387

Caixas de Armazenamento
(Pacote com 6)

45498

9840

1½+yrs

As caixas de armazenamento vêm em
pacotes com seis unidades. Têm tampas
transparentes e são ideais para empilhar.
Cada caixa tem furos de drenagem, assim
as peças podem ser lavadas dentro dela.

Bandejas de classificação (superior)
5+ yrs

Estas caixas de armazenagem vêm em
embalagens com 8 e estão disponíveis em
preto. As caixas possuem tampas e são
ideais para o empilhamento. O tamanho
desta caixa é similar ao da caixa de do
LEGO Education MINDSTORMS® EV3 e de
Máquinas Simples e Motorizadas.

45499

5+ yrs

Estas bandejas de classificação vêm em
embalagens com 12. São similares às
usadas no WeDo 2.0, no LEGO Education
MINDSTORMS EV3 e no Máquinas Simples e
Motorizadas. São projetadas para acomodar
caixas pequenas (45497), médias (45498),
e grandes (9840) da LEGO Education.
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