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BR I NQUEDOS  QUE
ENSINAM E DIVERTEM!



A MAXI TOYS oferece brinquedos inteligentes que vão além do potencial 
pedagógico, com garantia de qualidade e segurança, essenciais para o 
ambiente escolar. Apresentamos aqui a nossa linha de produtos educacionais, 
voltados para a fase inicial do ensino.

De acordo com atual versão da BNCC, os primeiros anos de formação 
caracterizam-se como a primeira socialização estruturada da criança. Por isso, 
nossos brinquedos promovem o desenvolvimento por meio da interação lúdica 
entre crianças e educadores, incentivando o desenvolvimento cognitivo e social.

MAXI TOYS 
Brinquedos que ensinam e divertem!

Produtos certificados pelo Inmetro.

* Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos podem variar.
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KIT MULTIATIVIDADES 
COM 10 BRINQUEDOS
CÓDIGO 01

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 137 
peças, possibilitando formar 10 opções diferentes de brinquedos 
de encaixar. Acondicionado em caixa de papelão.

1.1   PALHAÇO ALEGRIA

1.2   TARTARUGA

1.3   PEIXE

1.4   PIRÂMIDE

1.5   LOCOMOBOL

1.6   PIERRÔ

1.7   URSO ENCAIXE

1.8   PALHAÇO TREVO

1.9   GIRAFA COM ARGOLAS

1.10 CACHORRO BASSÊ
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1.1 PALHAÇO ALEGRIA
Contém 13 peças

  MEDIDAS APROXIMADAS
33 cm x 16 cm x 37 cm

1.2 TARTARUGA
Contém 12 peças

   MEDIDAS APROXIMADAS
       23,5 cm x 17,5 cm x 15 cm
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1.3 PEIXE
Contém 7 peças

   MEDIDAS APROXIMADAS
       26 cm x 17 cm x 14 cm

1.4 PIRÂMIDE
Contém 8 peças

   MEDIDAS APROXIMADAS
        9 cm x 9 cm x 13,5 cm
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1.5 LOCOMOBOL
Contém 15 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        25,5 cm x 13,5 cm x 22 cm

1.6 PIERRÔ
Contém 19 peças

   MEDIDAS APROXIMADAS
       14 cm x 14 cm x 27 cm
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1.7 URSO ENCAIXE
Contém 27 peças
 

    MEDIDAS APROXIMADAS
        10,5 cm x 10,5 cm x 28 cm

1.8 PALHAÇO TREVO
Contém 12 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        11 cm x 11 cm x 25,5 cm
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1.9 GIRAFA COM ARGOLAS
  Contém 8 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        14 cm x 9 cm x 27 cm

1.10 CACHORRO BASSÊ
  Contém 16 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        43 cm x 16 cm x 11 cm
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KIT MULTIATIVIDADES 
COM 7 BRINQUEDOS
CÓDIGO 02

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 76 
peças, possibilitando formar até 7 opções diferentes de brinquedos 
de encaixe. Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça.

2.1   DOG LEGAL

2.2   PATINHO

2.3   TRENZINHO

2.4   CACHORRO POLIBOL

2.5   GATO ENCAIXES

2.6   PALHAÇO FURACÃO

2.7   PALHAÇO BOLA
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2.1 DOG LEGAL
Contém 11 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        20,5 cm x 10 cm x 17,5 cm

2.2 PATINHO
Contém 8 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        17,5 cm x 11,5 cm x 14,5 cm

2.3 TRENZINHO
Contém 9 peças
 

    MEDIDAS APROXIMADAS
        12 cm x 8 cm x 11,5 cm

2.4 CACHORRO POLIBOL
Contém 6 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        11,5 cm x 11,5 cm x 15 cm

2.5 GATO ENCAIXES
Contém 12 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        10,5 cm x 10,5 cm x 16 cm

2.6 PALHAÇO FURACÃO
Contém 13 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
       15 cm x 12,5 cm x 25,5 cm

2.7 PALHAÇO BOLA
Contém 17 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        11 cm x 13 cm x 24 cm

10



www.maxitoys .com.br

2.4 CACHORRO POLIBOL
Contém 6 peças
 

   MEDIDAS APROXIMADAS
        11,5 cm x 11,5 cm x 15 cm

GIRA FORMAS
CÓDIGO 2.8A

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 06 peças, 
sendo: 05 formas geométricas e 01 pino com rosca. Acondicionado 
em embalagem plástica.

MEDIDA APROXIMADA
    17cm de altura 

URSO ZÉ GRANDÃO
CÓDIGO 2.9B

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. 
Contém 07 peças de encaixe. Acondicionado em 
embalagem plástica.

MEDIDA APROXIMADA
    17cm de altura 
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TRENZINHO BIZU
CÓDIGO 2.10C

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. 
Contém 15 peças de encaixe. Acondicionado em 
embalagem plástica.

MEDIDA APROXIMADA
    31cm de comprimento

BOLICHE
CÓDIGO 03

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. 
Contém 8 peças. Acondicionado em sacola de 
PVC com zíper e alça.

MEDIDA APROXIMADA
    Cada peça: 28 cm de altura
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JIPE DIVERTIDO
CÓDIGO 04

Contém 16 peças. Confeccionado em plástico atóxico
de alto brilho. Acondicionado em caixa de papelão.

MEDIDAS APROXIMADAS
    31 cm x 18,5 cm x 22 cm
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AMIGUINHOS
CÓDIGO 05

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 50 peças de dimensões seguras, 
para que não sejam engolidas. Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
    Peça maior: 22 cm
    Peça menor: 7 cm
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POLIBOL
CÓDIGO 06

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 50 
peças de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. 
Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça.

MEDIDA APROXIMADA
    Cada peça: 12 cm de diâmetro
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MIL IDEIAS
CÓDIGO 07

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 160 peças 
de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. Acondicionado 
em sacola de PVC com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS

20 cm 8 cm

8 cm

12 cm

8 cm

8 cm 6 cm

8 cm1 cm
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TREVOS
CÓDIGO 08

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. 
Contém 80 peças de dimensões seguras, para 
que não sejam engolidas. Acondicionado em 
sacola de PVC com zíper e alça.

MEDIDA APROXIMADA
         Cada peça: 12 cm
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ELOS MÁGICOS
CÓDIGO 09

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 120 peças. 
Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça.

MEDIDA APROXIMADA
    Cada peça: 7 cm de diâmetro

ENCAIXES
CÓDIGO 10

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 200 peças. 
Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça.

MEDIDA APROXIMADA
    Cada peça: 7 cm

18



www.maxitoys .com.br

FORME FORMAS
CÓDIGO 11

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 500 peças de 
dimensões seguras, para que não sejam engolidas. Acondicionado em 
sacola de PVC com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
    Peça maior: 15 cm
    Peça menor: 6 cm
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BLOCOS DE ENCAIXE
PRIMEIRA INFÂNCIA
CÓDIGO 12

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém 
peças coloridas divididas em duas partes encaixáveis. As peças 
são ilustradas nos quatro lados, formando vinte quebra-cabeças de: 
expressões faciais, frutas, legumes, brinquedos, animais domésticos e 
selvagens. Contém 10 peças de dimensões seguras, para que não sejam 
engolidas. Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
    Cada peça: 10 cm x 10 cm
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BLOCOS DE ENCAIXE
EXPRESSÕES E EMOÇÕES
CÓDIGO 12A

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 
10 peças coloridas divididas em duas partes encaixáveis. As peças são ilustradas 
nos quatro lados, formando 20 quebra-cabeças de expressões faciais. A peças tem 
dimensões seguras para que não sejam engolidas. Acondicionado em sacola de PVC 
cristal com zíper e alça. 

MEDIDAS APROXIMADAS
Cada peça: 10cm x 10cm
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SUPER BABY BLOCOS
CÓDIGO 13

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém  
peças super grandes e coloridas. Contém 25 peças de dimensões 
seguras, para que não sejam engolidas. Acondicionado em sacola de PVC 
cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
5 peças com oito encaixes: 20 cm x 10 cm x 10 cm
5 peças com quatro encaixes: 10 cm x 10 cm x 10 cm
5 peças com três encaixes: 15 cm x 10 cm x 5 cm
5 peças com dois encaixes: 10 cm x 10 cm x 5 cm
5 peças com um encaixe:  10 cm x 5 cm x 5 cm 
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PLUG KIDS
CÓDIGO 14

Brinquedo confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, 
contém 1000 peças coloridas. Acondicionado em sacola de PVC cristal 
com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Tronco com 6 encaixes: 5 cm
Botão de encaixe simples: 2 cm de diâmetro
Botão de encaixe duplo: 2 cm de diâmetro
Conector vazado para encaixe: 5,5 cm
Sapato de encaixe: 5,5 cm
Roda com eixo livre: 4,5 cm
Barra paralela com dois pinos para encaixe: 7 cm
Barra formato ”L” com dois pinos para encaixe: 6 cm
Barra formato “U” com dois pinos para encaixe: 5 cm
Barra 90° com dois pinos para encaixe: 4 cm 
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ENGRENAGENS
DIVERTIDAS
CÓDIGO 15

Brinquedo confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho. 
Contém 550 peças coloridas com encaixes por meio de pinos para a 
montagem de engrenagem simples (um pino), engrenagem dupla (dois pinos), 
engrenagem tripla (três pinos), engrenagem com eixo e um pino, roldanas e 
bonecos. Material acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça maior: 10cm
Peça menor: 3cm
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TUBES
CÓDIGO 16

Brinquedo confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, 
contém 300 peças coloridas nos seguintes formatos: tubo simples com 
encaixe macho e fêmea, tubo cruz com dois encaixes machos e dois 
encaixes fêmeas, tubo T com dois encaixes fêmeas e um encaixe macho, 
tubo cotovelo com encaixe macho e fêmea, e rodinhas com eixo. Material 
acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

MEDIDA APROXIMADA
Cada peça: 7 cm
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POLI IDEIAS
CÓDIGO 16A

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, 
de cores vivas, contendo 500 peças com diversos encaixes e formatos. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça Maior: 7,5 cm
Peça Menor: 5,5 cm 

26



www.maxitoys .com.br

FORME E TRANSFORME 
CÓDIGO 16B

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, 
de cores vivas, contendo 500 peças com diversos encaixes e formatos. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça Maior: 10 cm
Peça Menor:  4 cm
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ENCAIXE MÁGICO
CÓDIGO 16C

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 400 
peças com diversos encaixes e formatos. Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça maior: 8 cm de diâmetro
Peça menor: 5 cm de diâmetro
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MONTA-MONTA
CÓDIGO 16D

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, 
de cores vivas, contendo 500 peças com diversos encaixes e formatos.
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça Maior: 6 cm
Peça Menor: 2 cm
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PLUG IN
CÓDIGO 16E

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 500 
peças com diversos encaixes e formatos. Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça maior: 5 cm
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PEQUENO ARQUITETO
CÓDIGO 16F

Conjunto confeccionado em madeira de 15mm de espessura, impresso 
em silk screen contendo 400 peças. Acondicionado em sacola de PVC 
cristal com zíper e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
5,5 cm x 2,5 cm x 1,5 cm
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BIG CONSTRUTOR
CÓDIGO 16G

Conjunto confeccionado em madeira de lei de 20mm, impresso em silk 
screen contendo 50 peças. Acondicionado em caixa de madeira.

MEDIDAS APROXIMADAS
12cm x 6cm x 2,5cm
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POTE ENCAIXE MÁGICO
CÓDIGO 17

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 60 peças. 
Acondicionado em pote de plástico transparente com tampa e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça maior: 8 cm de diâmetro
Peça menor: 5 cm de diâmetro
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POTE FORME E TRANSFORME
CÓDIGO 18

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 60 peças. 
Acondicionado em pote de plástico transparente com tampa e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça maior: 10 cm
Peça menor:  4 cm
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POTE MONTA MONTA
CÓDIGO 19

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 128 peças. 
Acondicionado em pote de plástico transparente com tampa e alça.

MEDIDAS APROXIMADAS
Peça maior: 6 cm
Peça menor: 2 cm
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POTE TUBES
CÓDIGO 20

Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contém 40 peças. 
Acondicionado em pote de plástico transparente com tampa e alça.

MEDIDA APROXIMADA 
Cada peça: 7 cm
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DOMINÓ GIGANTE
ANIMAIS
CÓDIGO 21

Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico. Encaixe 
tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças. Impresso em 
policromia. Acondicionado em caixa de papelão.

MEDIDAS APROXIMADAS
         Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm
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DOMINÓ GIGANTE 
TRADICIONAL
CÓDIGO 22

Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico. 
Encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças. 
Impresso em policromia. Acondicionado em caixa de 
papelão.

MEDIDAS APROXIMADAS
         Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm
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DOMINÓ GIGANTE 
FRUTAS E LEGUMES
CÓDIGO 23

Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico. 
Encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças. 
Impresso em policromia. Acondicionado em
caixa de papelão.

MEDIDAS APROXIMADAS
Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm
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DOMINÓ GIGANTE DE FRUTAS EM LIBRAS
CÓDIGO 23A

Conjunto confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico. Encaixe tipo “macho e fêmea”. 
Contém 28 peças. Impresso em policromia. Acondicionado em caixa de papelão.

MEDIDAS APROXIMADAS
         Cada peça: 25,4cm x 13,7cm x 3cm
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DOMINÓ TÁTIL
CÓDIGO 24

Confeccionado em polipropileno. Contém 28 peças.
Acondicionado em caixa de polipropileno com tampa.

MEDIDAS APROXIMADAS
Cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm
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MEMÓRIA TÁTIL DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS
CÓDIGO 25

Confeccionado em polipropileno. Contém 20 peças.
Acondicionado em caixa de polipropileno com tampa.

MEDIDAS APROXIMADAS
         Cada peça: 5 cm x 5 cm x 0,4 cm
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ALFABETO BRAILLE
CÓDIGO 26

Confeccionado em polipropileno, contém 31 peças com desenhos
das letras em alto relevo. Inclui o “ç” e sua correspondência
em braille no verso. Acondicionado em caixa de polipropileno
com tampa.

MEDIDAS APROXIMADAS
         Cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm
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KIT FANTOCHES 
DE ANIMAIS SILVESTRES
CÓDIGO 27

Confeccionados em tecido velvet, em cores vivas com detalhes coloridos estampados, forro 
interno em tecido pluminha, enchimento em fibra siliconada, boca/bico articulados, EVA, 
forrados internamente com TNT para manuseio. Externamente em pluminha, olhos da arara 
estampados e o restante com travas se segurança em polietileno. Contém 5 fantoches: 
arara, girafa, jacaré, onça e tucano. Acondicionados em sacola de PVC com zíper e alça. 

MEDIDAS APROXIMADAS
         Cada peça: 30 cm
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MAMÃES COM FILHOTES
CÓDIGO 28

Conjunto composto por quatro animais: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Confeccionados em plush 
colorido e com enchimento de fibra siliconada. Os filhotes estão acondicionados no interior da barriga de cada 
animal e retirados através de um zíper. Material antialérgico. Acondicionados em sacola de PVC com zíper e alça.
 

MEDIDAS APROXIMADAS
Galinha:35 cm 
Tartaruga Marinha: 36 cm 
Porca: 27 cm    
Vaca: 45 cm 
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XADREZ OFICIAL
CÓDIGO 50

Jogo contendo tabuleiro confeccionado em napa, impresso em silk 
screen e peças confeccionadas em plástico rígido. Acondicionado em 
sacola de tecido.

MEDIDA APROXIMADA
    Tabuleiro: 45 cm x 45 cm
     Rei: 10 cm 

XADREZ E DAMA
CÓDIGO 51

Conjunto confeccionado em MDF e madeira, impresso em silk screen, 
com peças em plástico e madeira. Acondicionado em estojo de madeira.

MEDIDA APROXIMADA
    Estojo: 26 cm  x 26 cm  x 2,2 cm
    Rei: 5 cm
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BAMBOLÊ  DE ENCAIXE
CÓDIGO 52

Bambolê de fácil montagem e desmontagem por encaixe, 
contendo 06 módulos, com possibilidade de aumentar e ou 
diminuir o tamanho. Confeccionado em plástico atóxico de 
alta resistência.

MEDIDAS APROXIMADAS
75 cm de diâmetro
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