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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE I - SERES DA NATUREZA

SÉRIE 1: Cartão - título + cartões de relacionamento: com vida/ sem vida + 
figuras classificadas (22) em fundo prata + cartões de definição (2).

SÉRIE 2: Cartão - título + cartões de relacionamento: orgânico e inorgânico 
(verso: com vida / sem vida) + figuras classificadas da série 1 + cartões de 
definição (2).

SÉRIE 3: Cartões de relacionamento: vegetal, animal e mineral + cartões 
de definição (3) + figuras classificadas da Série 1 com fundo prata  
(12 vegetais + 7 invertebrados + 7 vertebrados + 7 minerais).

R$ 400,00R$ 180,00 

S é r i e s  1 ,  2  e  3
SERES DA NATUREZA
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE II - REINOS DOS SERES VIVOS

ESQUEMA 1: Cartaz dos Seres Vivos e material móvel dos Reinos - Monera, 
Protista, Fungo,Vegetal e Animal + cartão-título. 

ESQUEMA 2: Cartaz dos Reinos da Natureza (leitura inversa).

REINOS DA NATUREZA (Nomenclatura Classificada)
Cartão título + cartões de relacionamento (5) relativos aos Reinos + figuras 
(5) + definições sem sujeito + bilhetinhos do sujeito (5) + Livro + Cartaz com 
as figuras da classificação.

R$ 400,00R$ 180,00 

REINO DOS SERES VIVOS
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE III - NOMENCLATURAS CLASSIFICADAS DE ZOOLOGIA 
E BOTÂNICA PARTES EXTERNAS - SÉRIE ARÁBICA
ANIMAIS E VEGETAIS

Nomenclaturas Classificadas [série “muda” e ”falada”] de Zoologia (9) e de 
Botânica (7). 
Invertebrados: Equinoderma (5), Molusco (4), Artrópode (6), Anelídeo (5) 
Vertebrados: Peixe (8), Anfíbio (7),Réptil (8), Ave (8), Mamífero (9) + Livros 
de Zoologia: Equinoderma (6), Molusco (5), Artrópode (7), Anelídeo (6) + 
Cartazes A3 laminados: Invertebrados (4) Vertebrados (5).
Vegetal Completo (6) + Raiz (8) + Caule (5) + Folha (5) + Flor (10) + Fruto 
(7) + Semente (6) 
Livros de Botânica: Vegetal completo (7), Raiz (9), Caule (7). Folha (6), Flor 
(11), Fruto (8), Semente (8) + Cartazes A3 laminados (7).

Obs: Cada série pode ser confeccionada e vendida separadamente (orçar).

R$ 2.200,00R$ 200,00 

Zoologia - Série Arábica - Inv. 1

Equinoderma

equinoderma

face oral

braços pés ambulacrários

face aboral

3
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Zoologia - Série Arábica - Inv. 1

Equinoderma

equinoderma

face oral

braços pés ambulacrários

face aboral
3
5

Zoologia - Série Arábica - Inv. 1

Equinoderma

equinoderma

face oral

braços pés ambulacrários

face aboral

3
5
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE IV - PRIMEIRO CONHECIMENTO DOS SERES DA 
NATUREZA

Pequenas Histórias - Figuras + textos com contorno em cores - código: 
 
Monera (8 - lilás), Protista (13 - laranja), Fungo (11- marrom), Vegetal ou 
Plantae (33 - verde), Animal ou Animalia: Invertebrados (34 - vermelho), 
Vertebrados (32 - vermelho) + Mineral (21-amarelo) + cartões de 
relacionamento nas cores - código/ Jogo das Perguntas e Respostas ou das 
Classificações:
Animais e Vegetais (13) e Minerais (26) em arquivos separados.

Obs: Cada pergunta e suas respostas possui cor-codigo que identifica o 
conjunto.

R$ 1.850,00R$ 200,00 

Diplococcus pneumoniae

Sou um ser formado por uma única célula,
sem núcleo organizado.

Minha reprodução é assexuada, isto é,
cresço e me divido em duas novas
companheiras.

Ataco os pulmões do ser humano,
provoco a doença , que causa dores
nas costas, dificuldade para respirar e febre
alta.

pneumonia

SABE MEU NOME?
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M.1 - 1º NÍVEL

Pequenas Histórias
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Sou um ser formado por uma única célula
e possuo um núcleo organizado.

ocomov
pseudópod s do gr “falso”;

“pés” .
Vivo como parasita no intestino humano

e causo uma doença chamada

L o- me e alimento-me projetando
meus o ( .

)
pseudos=

podos=

disenteria
amebiana.

SABE MEU NOME?
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P.1- 1º NÍVEL

Pequenas Histórias
Protista 1/13

Pequenas Histórias

Protista 1/13
Entamoeba histolytica
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE V - NOMENCLATURA CLASSIFICADA DO CORPO 
HUMANO

Nomenclaturas Classificadas [série “muda” e “falada”] de: Corpo Inteiro 
masculino/feminino - (20 frente/verso), cabeça masculina/feminina 
(3 frente, 2 verso) +  tronco masculino/feminino - (10 frente, 7 verso) + 
membros superiores (7) + membros inferiores (7) + mãos (5 frente, 4 verso) 
+ pé (7 frente, 3 verso) + olho (9) + dentes (5) + cartões de relacionamento 
a todas as séries (10).
Cartazes A3 Iaminados de todas as séries.

Os livros devem ser confeccionados pelos alunos sob pesquisa de figuras e 
mesmo de texto.

Obs: Cada série pode ser confeccionada e vendida separadamente (orçar).

R$ 2.200,00R$ 200,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE VI - NOMENCLATURA CLASSIFICADA DE ZOOLOGIA
PARTES INTERNAS E OUTRAS - SÉRIE ROMANA

Animais
Nomenclatura Classificada [série “muda” e ”falada”] de Zoologia (9): 
Invertebrados e Vertebrados.
Cartazes A3 laminados(9) + Livros (9) de todas as séries.

Obs: Cada série pode ser confeccionada e vendida separadamente (orçar).

R$ 1.800,00R$ 200,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE VII.a NAÇÃO DO GRANDE RIO 1

Material elaborado por Mario M. Montessori e Camillo Grazzini. Apresenta-
se em2 tipos de cartazes muito semelhantes, podendo o de 5 ministérios 
ser usado em1°nível e o de 7 ministérios ser usado em 2°nível, tema 
Anatomia.

Obs: Material do Corpo Humano relativo à Nomenclatura Classificada de 
Zoologia Série Romana - partes internas e outras e dá base a um estudo 
gradativo em 1°e 2°nível da célula, sistema nervoso e demais sistemas. É 
um material básico aos estudos futuros de Fisiologia ou Funções Vitais dos  
Seres Vivos.

CONF.CIE VII.b CARTAZES AVULSOS 

(24) A3 + livro com imagens e atividades para os alunos.

CONF.CIE VII.c 
Setas relativas aos Ministérios = (7 + 10)

Valor sujeito ao 
dólar do dia

da encomenda.
R$ 200,00 

R$ 580,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE VII.d - NAÇÃO DO GRANDE RIO 2

Banner (1,00m x 1,36m)

CONF.CIE VII.e - NAÇÃO DO GRANDE RIO - 2°NÍVEL

Cartazes do 2° Nível (24) de estudo da “Nação do Grande Rio “Anatomia”  
com objetivo de enriquecimento do estudo do 1° Nível, preparando à 
estudos futuros.

CONF.CIE VII.f
Setas relativas aos ministérios (7+10)

R$ 250,00 

R$ 580,00R$ 180,00 

Valor sujeito ao 
dólar do dia

da encomenda.
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE VIII - QUADRO COMPARATIVO DAS FUNÇÕES VITAIS - 
ZOOLOGIA

Quadro taxonômico em esquema horizontal/vertical evidenciando um 
estudo comparativo entre as funções vitais: nutrição/digestão, respiração, 
circulação, sustentação e movimento, sensibilidade e reprodução, 
apresentando um processo de desenvolvimento físico dos órgãos internos.

Obs: Material que pode ser associado à Faixa da Vida na Terra e às 
caracteristicas que os animais apresentam em seu processo de evolução. 
Como os demais materiais deste nível avançado permite ampla pesquisa e 
reconstrução do tema.

R$ --R$ -- EM ELABORAÇÃO
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE IX.a - PRIMEIRA CLASSIFICAÇÃO DOS REINOS DA 
NATUREZA

Primeiro esquema taxonômico de cartazes. Atualmente, são 5 conjuntos 
em série “muda” e “falada ou escrita” com cartões - título e com defi-nições 
para serem associadas à série‘muda”- banners:
- Invert. (0,77cm x 0,73cm) 
-Vert. (0,95cm x 0,73cm) 
- Prot. (0,54cm x 0,34cm)
 -Mon. (0,18cmx0,50cm) 
-Fung. (0,35cmx0,34cm)

CONF.CIE IX.b - BILHETINHOS 

Cartões relativos à divisão taxonômica.

Obs 1: Material síntese, funcionando como um elo entre os materiais 
anteriores, as Nomenclaturas Classificadas e os materiais mais avançados. 
Obs 2: A Primeira Classificação de Botânica está em elaboração.

Valor sujeito ao 
dólar do dia

da encomenda.
R$ 530,00

R$ 750,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE X - ESTUDO DAS FUNÇÕES VITAIS OU FISIOLOGIA VEGETAL
NECESSIDADES FUNDAMENTAIS DAS PLANTAS

Conjunto de 21 cartazes impressionistas A3 expressando conceitos 
de Botânica, com base em experiências. Acompanha livro com texto/
experiências e ilustrações em A4 + imagens em preto e branco para 
atividades das crianças. 

Obs: Material inédito montessoriano bem elaborado, que pode ser associado 
às Nomenclaturas Classificadas de Bôtanica e permite experiências, 
pesquisas e criação de novos desenhos, enriquecendo o portifólio ou 
criando um novo livro.

R$ 750,00R$ 220,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE XI - CAIXA CHINESA DO REINO ANIMAL

Conjunto típico montessoriano apresentando a taxonomia
do Reino Animal em caixas que contém caixas menores, indo, de forma 
sintética, do conceito de reino ao filo, classe, ordem, gênero, espécie.

Obs: Material inédito no Brasil, que está em elaboração por ser síntese de 
todo o estudo realizado desde o Infantil e 1° ano do Fundamental, sendo a 
base da Árvore da Vida.

R$ --R$ -- EM ELABORAÇÃO
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE XII.a - ÁRVORE DA VIDA - ZOOLOGIA

Conjunto de cartaz mural “falado ou escrito”(1,50m X 1,40cm) com a árvore 
dos seres vivos “cordados” e “não cordados” juntos + tapete com o mesmo 
desenho em série “muda” (3,10m X 2,90cm).

CONF.CIE XII.b - 

Círculos em tamanhos e cores em gradação taxonômica

Obs: Material, também inédito no Brasil, que sintetiza todo o conhecimento 
de Zoologia até agora, com base numa taxonomia representada por círculos 
concêntricos e cores-código em gradação.

Valor sujeito ao 
dólar do dia

da encomenda.
R$ 1.900,00

R$ 650,00R$ 220,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.CIE XIII - ECOLOGIA

Como o estudo das relações dos seres vivos com o ambiente em que vivem; 
este tema é bastante explorado em Educação Cósmica. Pode ser consi- 
derado como; Ecologia Social, Humana e Ambiental, numa visão global ou 
em detalhes.

Obs: Tema no qual Maria Montessori expressa toda sua visão do Ser 
Humanouniversalede responsabilidadesocial.

R$ --R$ -- EM ELABORAÇÃO
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Abem
Associação Brasileira de
Educação Montessoriana

G E O G R A F I A
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO I.a - ELEMENTOS DA NATUREZA (DESCOBERTA DA MATÉRIA)

1 - Figuras Classificadas (6 de cada) + Cartão - título + definições 
sem sujeito (3) + bilhetinhos do sujeito + Livro (27 figuras) + cartões de 
relacionamento (3): terra, água e ar. Cartões de relacionamento (3): terra, 
água e ar, tendo no verso as palavras relativas: litosfera, hidrosfera e 
atmosfera + cartões de relacionamento (3): litosfera, hidrosfera e atmosfera.

2- Cartela com Paisagens (10) para identificação + bilhetinhos: terra, 
água e ar.

3 - Cartela com imagens expressando diferentes tipos de deslocamentos.
Seu título é “Locomovem-se”, na água, na terra, no ar (animais e transportes); 
acompanha cartões de relacionamento: terra, água e ar.

R$ 750,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO I.b - ELEMENTOS DA NATUREZA -  O FOGO

1 - Figuras Classificadas 6 de cada) + Cartão - título + definições sem 
sujeito (2) + bilhetinhos (2) do sujeito + Livro (12 figuras) + cartões de 
relacionamento (2)+ Cartaz de Classificação: O Fogo na Natureza e O Fogo 
utilizado pelo Homem.

2- Cartaz com Cadeia Vulcânica no Planeta

R$ 750,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO II.a - SISTEMA SOLAR - 1° NÍVEL

Cartão - título + Nomenclatura Classificada dos Planetas (10) + cartões de 
relacionamento (10) + definições sem sujeito (10) + bilhetinhos do sujeito 
(10) + Livro (22 figuras).
Cartaz A3 do Sistema Solar com evidência da exclusão de Plutão Cartelas 
complementares com cartão + figuras + definições: Cometas (8), Nebulosas 
(8), Galáxias e Constelações (4). Cartaz A3 de fases da lua ou outros que 
completem o conceito. Deverá ser confeccionado material em 2° Nível.

Obs: Este material deve ser ilustrado com vídeos, filmes que gerem emoção.

R$ 590,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO II.a - SISTEMA SOLAR - 2° NÍVEL

Cartaz A3 do Sistema Solar + Livro (12 figuras) sobre o tema: Núcleo e 
dados complementares sobre o Planeta em evidência.

Obs: Este material deve ser ilustrado com vídeos, filmes que gerem emoção.

R$ 280,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO III.a - PLANISFÉRIOS: 1º NÍVEL

Série “muda” e “falada ou escrita” + bilhetinhos relativos para associação: 
- Planisfério Tátil - Sensorial: terra = marrom, água = celeste - Planisfério 
Visual - Sensorial (visão gestáltica): terra = branca, água = celeste - 
Planisfério dos Continentes (uso de cores - código): Américas = vermelho, 
Europa = rosa, Ásia = amarelo, África = verde, Oceania = marrom, Antártida 
= branco + bilhetinhos relativos aos continentes e aos oceanos: Atlântico, 
Pacífico e Índico e outros oceanos ou mares. Planisférios impressos(A3) em 
preto e branco para colorido e exercícios.

Obs: Atividade relacionada aos globos tridimencionais montessorianos e ao 
globo físico ou político.

CONF.GEO III.b NOMENCLATURA CLASSIFICADA DOS 
CONTINENTES

Cartaz - título + Nomenclatura Classificada dos Continentes (8) + cartões de 
relacionamento (8) + definições sem sujeito (8) + bilhetinhos do sujeito (8) 
+ Livro (12 figuras) + Cartaz laminado A3 com os continentes + Planisférios 
impressos (A3 ou A4) em preto e branco para colorido e exercício.

Obs 2: A Primeira Classificação de Botânica está em elaboração.

CONF.GEO III.c GLOBOS- TRIDIMENSIONAIS ( TAMANHO MÉDIO)

1º globo ou globo sensorial - tátil ( marrom/celeste)+ 
2º globo ou globo sensorial visual (branco/celeste) + 
3º globo dos continentes (cores código) + bilhetinhos relativos a cada Globo.

R$ 650,00

R$ 590,00R$ 150,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO IV - PLANISFÉRIOS MURAIS : FÍSICO + FÍSICO COM 
BANDEIRAS + FÍSICO COM BANDEIRAS E TRAJES TÍPICOS 

Banner cada um medindo (1,00m X 70cm) Planisférios coloridos para uso 
em mural ou trabalho de grupo.Obs 4: Podem ser usados vídeos, DVD’s ou 
outro tipo de imagem que concretize o conceito.

R$ 450,00 
Valor sujeito ao 

dólar do dia
da encomenda.
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO V.a - CONTRASTES GEOGRÁFICOS 1° NÍVEL

Cartão - título + Nomenclatura Classificada dos Contrastes (6) + cartões de 
relacionamento (6) + definições sem sujeito (6) + bilhetinhos do sujeito (6) 
+ Livro (7).
Cartaz A3 dos Contrastes Geográficos.

Obs:Esta atividade é precedida da construção montessoriana dos 
Contrastes par a par, em vasilhas transparentes, iguais, usando-se argila e 
água azul colorida.

CONF.GEO V.b - ACIDENTES GEOGRÁFICOS 1° NÍVEL

Cartão - título + Nomenclatura Classificada dos Acidentes (6) + cartões de 
relacionamento (6) + definições sem sujeito (6) + bilhetinhos do sujeito (6): 
montanha + cadeia de montanhas ou cordilheiras + vulcão + rio + afluente 
+ baia + Livro (7).
Cartaz A3 dos Acidentes Geográficos.

Obs: Esta atividade pode ser trabalhada conjuntamente no plano tri e 
bidimensional, permitindo, ao final, montar uma maquete, inclusive que 
reproduza a região geográfica do aluno.

R$ 320,00R$ 150,00 

R$ 320,00R$ 150,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO V.c - CONTRASTES GEOGRÁFICOS 2° NÍVEL

Cartão - Título + Série dupla de Cartazes A4 “mudos” e “falados ou escritos” 
+ bilhetinhos: ilhas (34) + lagos (15), golfos (15) + penínsulas (13) + 
estreitos (10) + istmos (15) + slides com imagens de Satélites evidenciando 
os acidentes no mundo (14).

CONF.GEO V.d - ACIDENTESGEOGRÁFICOS 2° NÍVEL - A TERRA 
É AZUL

Fotos de Satélite

Obs 1: Esta atividade é realizada usando-se o quarto globo físico e 
verificando- se os Contrastes no mundo. Existem também planisférios em 
preto e branco para a pesquisa do aluno. O material pronto apresenta os 
Contrastes mais evidentes no globo.

Obs 2: Podem ser usados vídeos, DVD’s ou outro tipo de imagem que 
concretize o conceito.

R$ 320,00R$ 150,00 

R$ 320,00R$ 150,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO VI - ACIDENTES GEOGRÁFICOS 2° NÍVEL - EXEMPLO

Esta atividade é realizada usando-se o quarto globo físico e planisférios, 
verificando-se os Acidentes no mundo. Porém, para tornar-se mais 
interessante, a atividade pode ter um tema: povos, animais, tipos de 
vegetação, produtos. Nosso tema escolhido foi a dos animais e suas 
características segundo os espaços que vivem.

ANIMAIS NO MUNDO (VISÃO FÍSICA - HABITATS)

Cartão - título + Série dupla (9) de Cartazes A3 “mudos” e “falados ou 
escritos“ + figuras (fig) avulsas de animais por continente + bilhetinhos com 
os nomes dos animais: planisfério (20 fig), América do Norte/Central (21fig), 
América do Sul (29 fig), Europa (31 fig), Ásia (22 fig), África (42 fig), Oceania 
(21 fig), Polo Norte (11 fig), Polo Sul (7 fig).

Obs 1: Esta atividade é enriquecida pelo material das “Pequenas Histórias”, 
Jogo das Classificações e de um rico material bibliográfico.
 
Obs 2: Esta atividade pode estar associada ao clima, à temperatura, à 
localização geográfica, aos temas: Equador, Paralelos, Meridianos, Círculos 
polares,

Obs 3: Existem também planisférios em preto e branco para a pesquisa do 
aluno.

Obs 4: Podem ser usados vídeos, DVD’s ou outro tipo de imagem que 
concretize o conceito.

R$ 1.450,00R$ 220,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO VII.a - MAPAS - AMÉRICA DO SUL E BRASIL

Série tripla de cartazes A3: mapa “mudo” com evidência das capitais 
em vermelho + bilhetinhos + mapa com o nome dos países e capitais + 
mapa com o nome dos países mais bandeiras (evidência das capitais em 
vermelho) + bandeiras avulsas com tripé para associação ao segundo mapa 
+ mapas A4 em preto e branco para exercícios.

Obs: Esta é uma atividade que propicia muitas outras; as crianças trabalham 
com todos os mapas do Armário de Geografia até os 6 anos para ter o 
domínio dos continentes, oceanos, mares e poder aprofundar-se nos temas 
dos Acidentes Geográficos de 2° nível.

R$ 550,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO VII.b - BANDEIRAS 1

Série de bandeiras em papel (6 por continente) com mastro em madeira e 
classificadas em recipientes nas cores - código.

Obs: Esta é a primeira atividade de bandeiras relativa aos continentes, 
permitindo a análise das formas, cores, escudos.

BANDEIRAS 2

Conjunto de bandeiras pequenas da América do Sul e do Brasil e seus 
respectivos Cartazes A3 (2) com as bandeiras e nomes dos países para 
controle.

Obs1: Este material deverá fazer parte do acervo completo do estudo dos 
continentes do Móvel de Geografia; para cada continente deve haver um 
acervo completo: mapas, bilhetes de países e capitais + bandeiras. 

Obs2: A PLOTTAR disponibiliza um kit de bandeiras pequenas de todosos 
países dos continentes.

R$ 550,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO VII.b - NOMENCLATURA CLASSIFICADA DAS PARTES 
DA BANDEIRA

Cartão - título + Nomenclatura Classificada das partes de uma bandeira (4)
mastro, pomo, adriça, campo: série ”muda” e ”falada ou escrita” + cartões 
de relacionamento + definições sem sujeito + bilhetinhos do sujeito + Livro 
das Partes da Bandeira + Cartaz A3 com as partes da bandeira.

--c/VII.b
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO VIII - TRAJES TÍPICOS 1

Cartão - título + Nomenclatura Classificado de Trajes Típicos (19) + 
bandeiras (19) + cartões de relacionamento + definições sem sujeito + 
bilhetinhos do sujeito.

Obs1: Atividade a ser desenvolvida com planisférios grandes ou mapas de 
continentes.

Obs 2: Existe uma extensa bibliografia sobre os povos, seus trajes, suas 
comidas, seus hábitos, seus rituais ou crenças.

TRAJES TÍPICOS 2

Série de casais em trajes típicos (17) + cartões de relacionamento + 
definições sem sujeito + bilhetinhos do sujeito.

Obs1: Atividade a ser desenvolvida com planisférios grandes ou mapas de 
continentes.

R$ 300,00R$ 180,00 

R$ 370,00R$ 180,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO VIII - TRAJES TÍPICOS 3

Figuras de povos em trajes típicos(12) com cerca de 15 cm de altura 
paradramatizações.

Obs: As figuras pequenas compõem o Planisfério de Trajes Típicos.

TRAJES TÍPICOS 4

Quadrinhos da série Trajes Típicos 2 para decoração (17) do ambiente com 
nomenclatura relativa aos países e bandeiras.

MURAIS

Mesmo modelo dos Trajes Típicos 3 com cerca de 40cm de altura para 
decoração e dramatização.

R$ 300,00R$ 150,00 

R$ 300,00R$ 150,00 

R$ 300,00R$ 150,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO
CONF.GEO IX - CRIANÇAS DO PASSADO NO MUNDO

Cartão - título + Série dupla ( 9) “muda” e “falada ou escrita” de figuras 
avulsas de crianças com os trajes da época em que viveram + cartões com 
a história de cada uma dessas crianças + cartões de relacionamento + 
Linha do Tempo.

Obs: Este material evidencia a mudança dos trajes humanos através dos 
tempos e interliga-se às Linhas de Tempo, tais como: vestuário, instrumentos 
variados.

LINHA DE TEMPO “CRIANÇAS DO PASSADO NO MUNDO”

Faixa “falada ou escrita” (1,40m X 20cm).

R$ 650,00R$ 180,00 

R$ 84,00 
Valor sujeito ao 

dólar do dia
da encomenda.
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO X - A CRIANÇA EM SEU ESPAÇO SOCIAL

Comunidade.Natureza e Cultura. Vida Rural e Vida Urbana. Meios de 
Transporte/ Trânsito. Profissões. Meios de Comunicação. Serviços Públicos 
ou de Utilidade Pública. Diversões.

R$ 620,00R$ 200,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO X - A CRIANÇA EM SEU ESPAÇO SOCIAL

Comunidade. Natureza e Cultura. Vida Rural e Vida Urbana. Meios de 
Transporte/ Trânsito. Profissões. Meios de Comunicação. Serviços Públicos 
ou de Utilidade Pública. Diversões. Linhas de Tempo dos Transportes: 
Terrestre e Marítimo.

----
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.GEO X - NOMENCLATURA CLASSIFICADA DE GEOGRAFIA

CONF.GEO XII - GEOGRAFIA ECONÔMICA

----

CONF.GEO XI - CARTAZES IMPRESSIONISTAS DE GEOGRAFIA

Conjunto de cartazes A3 com desenhos impressionistas expressando 
conceitos de Geografia física. Acompanha livro com texto e imagens em A4 
+ material para o aluno em preto e branco.

Obs: Material inédito montessoriano, que pode ser associado à Nomenclatura 
Classificada de Geografia, também inédita no Brasil.

----

----
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Abem
Associação Brasileira de
Educação Montessoriana

H I S T Ó R I A
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DIGITAL    CONFECÇÃO
CONF.HIST I - ESTAÇÕES DO ANO

Cartão - título + figuras (4): verão, outono, inverno e primavera + cartão de 
relacionamento  (4)  +  definição sem sujeito (4) + bilhetinhos do sujeito (4) 
+ círculo grande fixo mural dividido em quatro cores + 4 setores circulares 
com figuras e cores relativas às estações e que recompõem o círculo + 
cartões horizontais relativos às estações (4) + Livro com etimologia (5) 
+ cartaz com evidência das zonas climáticas + o boneco + vestuário das 
estações + símbolos do clima.

Obs: Este conjunto permite atividades muito interessantes de pesquisa, 
dramatização, associação a vestuário, alimentação, transportes, 
instrumentos e objetos adequados ao clima, assim como o estudo dos 
animais e vegetais em relação às “Linhas da Terra”.

R$ 700,00R$ 180,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST II.a - INSERÇÕES

Séries de figuras classificadas segundo seu tema: O Cotidiano 1 , O Cotidiano 
2 , a Criança e o Tempo - Frisa ou Linha de Tempo A/B, Calendário Diário, 
Calendário Semanal, Calendário Mensal I + Ficha de Avaliação + Linha do 
Relógio + As Horas 1, As Horas 2, Minha Família, Frisa ou Linha Evolutiva da 
Família, Minha Família 1, Árvore Genealógica, Minha Família 2, A Família, 
Ficha de Identidade da Família, Estar em Familia.

Bilhetinhos com Verbos ou Ações do Cotidiano.

Obs: Estas Séries que, no manual, aparecem com o nome de “inserções” 
exploram ações cotidianas, enriquecendo e dando propriedade ao 
vocabulário. Como argumento de História também envolve sequência e 
conceitos de tempo dentro de uma vida cotidiana = Calendário Mensal II.

R$ 430,00R$ 150,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST II.b - ANO NO ESPAÇO

Conjunto de material para estudo da nomenclatura relativa a um ano: 
calendário sanfonado em 12 partes (ano), em 6 partes (semestre), em 3 
partes (quadrimestre), em 4 partes (trimestre), em 2 partes (bimestre), em 
1 parte (mês) + círculo inteiro vermelho e setores circulares: inteiro, meios, 
terços, quartos, sextos, duodécimos + setas com a nomenclatura relativa + 
cartões com as frações relativas.

Obs: Este material explora um conceito difícil para a criança do Infantil; ele 
deve estar associado aos diferentes calendários de classe, à agenda, aos 
períodos e às estações do ano. 

NOMENCLATURA CLASSIFICADA DOS MESES DO ANO

Nomenclatura Classificada dos Meses do Ano: Cartão - título + Figuras (12) 
+ Definições sem sujeito (12) + bilhetinhos do sujeito + Livro com introdução 
(13) + Cartaz A3 com as figuras relativas ao meses do ano.

R$ 410,00R$ 150,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST II.c - HISTÓRIA E GRAMÁTICA

Similar ao cartaz “Os 3 Tempos Fundamentais” de Linguagem, com o verbo 
(círculos vermelhos ) representando o Tempo Presente, Passado e Futuro e o 
pronome lilás no Presente, representando o EU que fala + bilhetes relativos 
ao vocabulário do Tempo; ex: ontem, hoje, amanhã + folheto impresso para 
colorido e exercício.

A CRIANÇA E O TEMPO

Atividades que possibilitam o passar e o contar do tempo.

R$ 390,00R$ 150,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST III.a - EXPERIÊNCIAS - FÍSICA E QUÍMICA PARA 
CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS, POR MEG FEDOROWICZ/USA

CD e Livro com as fichas das experências propostas por Meg Fedorowicz; 
algumas gravuras ilustram as experiências.

Obs1: É uma atividade interessante e adequada à Educação Infantil e 
prepara às Experiências da Criação.

Obs2: Texto doado por Meg Fedorowicz para preço acessível ao professor.
Atividades que possibilitam o passar e o contar do tempo.

R$ 290,00R$ 100,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST III.b1 - AS 5 GRANDES LIÇÕES
ACERVO MONTESSORIANO

1ª GRANDE LIÇÃO - RELÓGIO DAS ERAS GEOLÓGICAS MONTESSORI.

1º CONJUNTO: Cartaz grande com Relógio + material móvel que o recompõe 
+ Faixa do Relógio das Eras + material móvel que o recompõe + setas das 
Eras (4) + elástico que reproduz a faixa.

2º CONJUNTO: Livro do Relógio das Eras + Cartazes (10) e Experiências (20) 
+ 1ª e 2ª Tabela do Tempo + Lenda do “Deus que não tem Mãos” + Lenda 
da Gota D’água.

R$ 520,00R$ 180,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST III.b2 - AS 5 GRANDES LIÇÕES
ACERVO MONTESSORIANO

1ª GRANDE LIÇÃO - RELÓGIO DAS ERAS GEOLÓGICAS MONTESSORI.

1º CONJUNTO: Cartaz grande com Relógio ( com ÉON ) + material móvel que 
o recompõe + Faixa do Relógio das Eras americano + material móvel que o 
recompõe + setas das Eras (4)+ elástico que reproduz a faixa.

2º CONJUNTO: Livro do Relógio das Eras + Cartazes (10) + 4 Tabelas do 
Tempo + Lenda do “Deus que não tem Mãos” + Lenda da Gota D’água + 
material avulso.

Obs: Este material apresenta algumas propostas contemporâneas do 
Relógio das Eras, inclusive a que apresenta o conceito de ÉON reproduzido 
nas Faixas da Vida e Homem Primitivo. Atenção!

R$ 600,00c/III.b1
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST III.c1 - 1ª GRANDE LIÇÃO (CONT.) EXPERIÊNCIAS DA 
CRIAÇÃO

Livro das Experiências da Criação como atividade do aluno, tendo na página 
ímpar a Experiência completa e na página par (verso), o esquema para ser 
completado após a Experiência em classe. Este material também pode ser 
montado em fichas tipo arquivo como as Experiências de Meg Fedorowicz 
para a Educação Infantil.

R$ 200,00R$ 150,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST III.c2 - 1ª GRANDE LIÇÃO (CONT.) CARTAZES DA 
CRIAÇÃO DO UNIVERSO - FÁBULA CÓSMICA MONTESSORIANA

3° Conjunto: Cartazes (10) que integram a lenda “O Deus que não tem 
Mãos”

Obs: Os cartazes ilustram os acontecimentos, porém podem ter outra 
elaboração e mesmo serem criados pelas crianças segundo a narrativa do 
professor.

R$ 450,00R$ 150,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST III.c2 - 2ª GRANDE LIÇÃO - FAIXA DA HISTÓRIA DA 
VIDA NA TERRA

Faixa “muda” e “falada ou escrita” (+ 2,50m X 56cm) + figuras avulsas 
plastificadas(...) + setas (12) + Livro.

Obs: Esta faixa, tipicamente montessoriana, ilustra o tipo de Linhas 
de Tempo que serão usadas na Educação Montessori. Ao usar somente 
a série “falada ou escrita” interfere-se na construção e análise de cada 
período histórico porque o trabalho com a faixa “muda” permite à criança 
desenvolver atenção, concentração e hipóteses. Ao corrigir com a faixa 
“falada” ou “escrita” a criança fixa imagem, nome e posição no espaço das 
eras. 

R$ 1.450,00R$ 200,00

Valor sujeito ao 
dólar do dia

da encomenda.
R$ 800,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

CONF.HIST III.d.2a GRANDE LIÇÃO - EVOLUÇÃO DA VIDA SOBRE 
A TERRA - BANNER

Faixa em plástico representando momentos importantes da evolução da 
vida na Terra até o aparecimento do Homem.

CONF.HIST III.d.2b MATERIAL MÓVEL

Cartões opcionais representando estes momentos + Cartões com pequeno 
texto para serem relacionados à Faixa ou aos Cartões de figuras em 
sequência cronológica + Livro tamanho meio A4.

Obs1: Este material é adequado às crianças de 4 a 6 anos e precede as 
“5 Grandes Lições”. Foi apresentado por Meg Fedorowicz e adaptado pelo 
Centro de Pesquisa e Capacitação Mario M. Montessori da ABEM.

Valor sujeito ao 
dólar do dia

da encomenda.
Orçar

OrçarR$ 200,00 
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 CONFECÇÃO

CONF.HIST III.d3 FAIXA DA VIDA NA TERRA (MODELO 1: ERAS 
PALEOZOICA, MESOZOICA, CENOZOICA E NEOZOICA)

Faixa “falada ou escrita” (+ 2,70m X 41cm) sem material móvel.

CONF.HIST III.d4 FAIXA DA VIDA NA TERRA (MODELO 2: ERA 
PALEOZOICA)

Faixa “falada ou escrita” (+ 2,10m X 46cm) sem
material móvel.

Obs 1: Servem à análise e pesquisa.

Obs 2: Ambas podem ser usadas com faixa “muda” construída com 
panos de seda ou TNT nas cores-código das Eras + objetos reais e figuras 
representando o processo evolutivo; podem ter associados textos ou setas.

R$ 260,00 

R$ 240,00 
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DIGITAL    CONFECÇÃO

BANNER

CONF.HIST III.e 1 - 3A GRANDE LIÇÃO - FAIXA DO HOMEM 
PRIMITIVO (CONTRIBUIÇÃO DOS VÁRIOS GRUPOS HUMANOS À 
CONSTRUÇÃO DAS CIVILIZAÇÕES)

1° Conjunto: Faixa “muda” e “falada ou escrita” (2,30m X 50cm) + figuras 
avulsas plastificadas + nomes + setas (14) + Livro.

HIST III.e 2 - 2° CONJUNTO: A FAIXA DA MÃO

Faixa estreita preta (3m X 30cm) relativa às conquistas do Seres Humanos 
tendo ao centro uma mão que empunha um instrumento de defesa (modelo 
anexo).

CONF.HIST III.e 3 - 3° CONJUNTO:A LONGA FAIXA PRETA

Faixa estreita longa preta (45m X 35cm), tendo uma ponta externa
de 1cm de fita vermelha ou branca. 

Obs: Serve a contar sobre a formação do universo e o processo evolutivo do 
seres vivos e períodos glaciais até a chegada do Homem.

R$ 800,00 

R$ 200,00 

R$ 1.450,00R$ 200,00 

R$ 420,00
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DIGITAL    CONFECÇÃO

BANNER

BANNER

CONF.HIST III.f1a 3ª GRANDE LIÇÃO - A FAIXA DA EVOLUÇÃO DO 
HOMEM

Faixa “muda” e “falada ou escrita” (1,50m X 90cm)

CONF.HIST III.f1b - MATERIAL MÓVEL

Figuras avulsas + nomes + cartões com pequeno texto para serem 
relacionados à Faixa.

CONF.HIST III.f2a - A FAIXA DA PRÉ-HISTÓRIA - HOMEM PRIMITIVO

Faixa “muda” e “falada ou escrita” (3,00m X 50cm).

CONF.HIST III.f2b - MATERIAL MÓVEL 

Figuras avulsas + nomes + cartões com pequeno texto para serem 
relacionados à Faixa.

Obs 1: Estes dois materiais ajudam a completar a 3ª Grande Lição, sendo que 
a Faixa da Pré-História ou do Homem Primitivo pode ter sua reapresentação 
no Ensino Fundamental com confecção do livro pelos alunos.

Obs 2: Este material está em revisão devido ao texto publicado na revista 
Super Interessante, Edição 378, Agosto 2017 - Sapiens: Uma nova história 
da humanidade.

R$ 800,00 

R$ 800,00 

R$ 1.250,00R$ 200,00 

R$ 1.450,00R$ 200,00 
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CONF.HIST III.g - 4ª GRANDE LIÇÃO - A HISTÓRIA DO ALFABETO

Cartazes A3 sobre a conquista do alfabeto e da escrita (cerca
de 12)

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 495,00R$ 180,00 
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CONF.HIST III.h - 4ª GRANDE LIÇÃO - A HISTÓRIA DA ESCRITA

1° Conjunto: Cartazes A3 sobre a conquista da escrita (cerca de 12) + 
cartões de texto relativos às imagens.

2° Conjunto: Cartões meio A4 que, colocados em sequência de datas, 
representa uma linha de tempo da História da Escrita.

Obs: Este material enriquece todo o trabalho de pesquisa, podendo ser 
ainda mais elaborado.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 550,00R$ 180,00 
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CONF.HIST III.i - 5ª GRANDE LIÇÃO - A HISTÓRIA DOS NUMERAIS

Cartazes A3 relativos ao desenvolvimento do
conceito de número (6)

Lenda dos Algarismos
Cartões com a criação dos símbolos segundo os ângulos (9) + Cartaz A3 + 
Livro

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 520,00R$ 180,00 
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CONF.HIST III.i - LENDA DOS ALGARISMOS MONTESSORI

Cartões com a criação dos símbolos segundo os ângulos (9) + Cartaz A3 + 
Livro.

DIGITAL    CONFECÇÃO

--c/Hist.IIIi
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CONF.HIST IV - ESTELAR NUCLEOSSÍNTESE

Faixa em feltro + cartões de nomenclatura com etimologia + Livro + Tabelas 
Periódicas + Fotos de Galáxias.

Obs 1: Este material, inédito no Brasil, atrai muita atenção da criança e 
proporciona experiências interessantes.

Obs 2: Este material não possui exatamente um CD, pois é confeccionado 
em feltro preto e em cores-código. As imagens colocadas servem como 
molde à confecção das figuras que representam os momentos nucleares. 
Podem, porém, em tamanho A4, integrar um Livro sobre o tema com o nome 
dos elementos, etimologia e Tabela Periódicas.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 830,00R$ 200,00
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CONF.HIST V - LINHAS DE TEMPO

Conjunto de figuras que ilustram, no tempo, temas sobre Comunicação 
(20) + Vestuário (42) + Escrita (22) + Habitação (18) + cartões relativos 
descrevendo o momento histórico + setas com as datas e os nomes + 
cartões com as datas em numeração romana.

Obs: Material a ser trabalhado, no mínimo, em dois níveis. Leitura horizontal 
ou tema desenvolvido no tempo e leitura vertical ou diferentes temas que 
sucedem num mesmo tempo. Deve estar associado a Linha de Tempo, em 
geral, e à Linha dos Séculos (- 5.000 a.C - 2100 d.C)

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 1.800,00R$ 200,00
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CONF.HIST VI - MITOLOGIA GREGA

Nomenclatura Classificada de figuras mitológicas + definições sem sujeito + 
bilhetinhos do sujeito + cartaz A3

Obs: Este material apresenta uma nomenclatura diferente, pois não faz parte 
da realidade da criança, porém, as crianças de 6, 7 anos ficam encantadas 
com as Imagens e mesmo com as histórias, permitindo pesquisas de outros 
mitos.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 400,00R$ 120,00
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CONF.HIST VII.a - PRIMEIRA FAIXA HISTÓRICA

Faixa bicolor verde (a.C) e vermelha (d.C) em fita de seda + cartões brancos 
do 1º ao 21º século (frente) e de I a XXI (verso) + cartão com imagem de 
Jesus ao nascer ou uma cruz.

Obs: Também pode ser usada com as Linhas de Tempo ou qualquer 
pesquisa de História.

CONF.HIST VII.b - LINHA DE TEMPO DOS SÉCULOS (-5000 A.C 
2100 D.C)

Faixa impressa em plástico nas medidas 13.50m x 30m, com evidência 
dos séculos: aC - antes de Cristo (verde) e dC - depois de Cristo (vermelho).
Material versátil servindo a qualquer pesquisa em História, podendo ser 
trabalhado na vertical ou na horizontal.

OBS: As Linhas de Tempo que ilustram a Linha de Tempo dos Séculos 
integram o CD HIST. V anexo e podem ser confeccionadas, enquanto a Linha 
de Tempo dos Séculos é um banner plotado. A Primeira Faixa Histórica, 
em tecido ou fita, poderá ser confeccionada e trabalhada também com as 
Linhas de Tempo do CD HIST. V., porém sua medida é inferior à Linha de 
Tempo dos Séculos.

DIGITAL    CONFECÇÃO

BANNER

R$ 1.200,00

R$ 150,00R$ 50,00
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CONF.HIST VIII.a - NECESSIDADES FUNDAMENTAIS DO HOMEM

Conjunto, atualmente, em 3 cartazes relativos às necessidades dos seres 
vivos ou Troca Inconsciente de Serviços ( Mario M. Montessori). 
As 3 séries são:
- Cartaz 1- Necessidades espirituais e materiais (1,20m X 61cm) 
- Cartaz 2a - Necessidade de Alimento - origem animal,vegetal e mineral 
(1,20m X 80cm)
- Cartaz 2b - Necessidade de Alimento: inorgânicos e orgânicos
(1,20m X 96cm)

CONF.HIST VIII.b - MATERIAL MÓVEL

Envelopes relativos a cada cartaz com material móvel em 2 níveis: com 
fundo colorido ou fundo branco (cartaz 1 e 2a)

Obs: Material versátil, que integra-se a História (povos, conquistas, 
civilizações), como a Geografia (espaço de cultura), que fazem os hábitos 
dos Homens, como a Ciências (origem animal, vegetal e mineral, seres 
inorgânicos e orgânicos).

DIGITAL    CONFECÇÃO

BANNER

R$ 1.200,00

R$ 150,00R$ 50,00
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Abem
Associação Brasileira de
Educação Montessoriana

L I N G U A G E M
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CONF.LING I - MANUAL DE LINGUAGEM 1

Desenvolvimento da Linguagem. Linguagem Articulada, Escrita e Leitura, 
Cartões de Relacionamento, Gravuras p/b e coloridas, Estudo da Família, 
Quadros Murais de Letras Maiúsculas e Minúsculas, Letras de Lixa, 1°, 
2°, 3°Livros, Tabelas do Estudo das Palavras, Folhetos, Cartões das 
Dificuldades Ortográficas, 1°, 2° e 3° Alfabetários (4 cores).

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 1.200,00R$ 200,00
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CONF.LING II - MANUAL DE LINGUAGEM 2

Aperfeiçoamento da Escrita e da Leitura. Gramática com Ajuda à Leitura 
e à Escrita. Comandos, Leituras Interpretadas, Falar Bem, Cartazes da 
Família do Nome, do Verbo, dos Símbolos Gramaticais, Jogo dos Triângulos 
(Detetive), Concordância Lógica. História e Gramática / Os 3 Tempos 
Fundamentais.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 1.200,00R$ 200,00
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CONF.LING III - MANUAL DE LINGUAGEM 3 - CAIXAS CHINESAS DOS VERBOS

1ª, 2ª e 3ª Caixas - Verbos regulares da 1ª, 2ª e 3ª conjugação + auxiliares: 
ser, ter, haver e estar.

Obs: Este material é conhecido como Livreto dos Verbos.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 2.800,00R$ 200,00

Modo
Indicativo

Modo
Indicativo

Modo
Indicativo

Modo
Indicativo

eu amais
tu amais

ele amais
nós amais

vós amais
eles amam

eu amais
tu amais

ele amais
nós amais

vós amais
eles amaram

eu amais
tu amais

ele amais
nós amais

vós amais
eles estão

eu amais
tu amais

ele amais
nós amais

vós amais
eles amarão
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CONF.LING IV - MANUAL DE LINGUAGEM 3 - ESTUDO DO VERBO

Material confeccionável relativo ao Estudo do Verbo: As Pessoas e o Número, 
cartões avulsos (8) dos Pronomes Pessoais + cartaz de correção, Significado 
das Pessoas (12): Cartazes A4 série “muda” e “falada ou escrita” + mat. 
avulso, Linhas de Tempo dos Verbos (presente, pretérito perfeito, futuro, 
pretérito imperfeito, pretérito mais-que-perfeito, + tempos compostos) + A 
Porta (cartaz + mat. avulso + Transitividade Verbal: cartazes (4) + material 
avulso, + folheto do Estudo do Verbo).

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 1.200,00R$ 200,00
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CONF.LING V - MANUAL DE LINGUAGEM 3 - DA ANÁLISE DA LEITURA À 
ANÁLISE SINTÁTICA

Conjunto de 1º nível (cartazes: Análise da Leitura + Construção do Discurso 
+ Análise Sintática + mat. avulso, incluindo Predicado) + folhetos impressos 
(3).
Conjunto de 2º Nível (cartazes: Análise da Leitura + Construção do Discurso 
+ Análise Sintática + mat. avulso, incluindo Predicado e advérbios)+ folhetos 
impressos (3).

Obs 1: Material especialíssimo para o desenvolvimento da estrutura de 
frases e períodos ligados ao 3º Alfabetário; importante seguir o processo 
das três tabelas e dos folhetos que as acompanham.

Obs 2: O reconhecimento do verbo e de quem pratica a ação possibilita uma 
compreensão clara das classes gramaticais, tornando fácil e agradável o 
“temido” tema: Análise Sintática.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 520,00R$ 200,00
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CONF.LING V - MANUAL DE LINGUAGEM 3 - DA ANÁLISE DA LEITURA À
ANÁLISE SINTÁTICA - 2° NÍVEL

Conjunto de 2º Nível (cartazes: Análise da Leitura + Construção do Discurso 
+ Análise Sintática + mat. avulso, incluindo Predicado e Advérbios) + 
folhetos impressos (3).

Obs: Material especialíssimo que, além de introduzir o adjunto adverbial na 
Análise Sintática, permite a construção de frases mediante as perguntas: 
Onde? Como? Quando? Quanto?...

Obs: As tabelas devem ser impressas em tamanho A3, assim como o 
material móvel. Os folhetos serão em meio A4.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 620,00--
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CONF.LING VI - MANUAL DE LINGUAGEM 3 - ACERVO DAS CAIXAS
GRAMATICAIS (1° AO 5° ANO) + COMANDOS

Material confeccionável do Manual de Desenvolvimento da Linguagem 3 
B - Não inclui as caixas em madeira.
Material avulso para o acervo das 9 caixas gramaticais: Artigo/Substantivo, 
Adjetivo, Verbo, Advérbio, Pronome, Numeral, Preposição, Conjunção e 
Interjeição.

DIGITAL    CONFECÇÃO

----
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CONF.LING VII - PARTICULARIDADES GRAMATICAIS

Material composto de Tabelas e cartões avulsos segundo a divisão gramatical 
enfocando caso por caso. É usado paralelo às Caixas Gramaticais, podendo 
ser usado por 2, 3 anos com técnicas diferentes e criativas. São Tabelas do 
Artigo à Interjeição.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 1.850,00R$ 220,00
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Abem
Associação Brasileira de
Educação Montessoriana

M AT E M Á T I C A
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CONF.MAT Ia - NOMENCLATURA CLASSIFICADA DOS NUMERAIS

Nomenclatura em dupla série - “muda” e “falada ou escrita” + cartões de 
relacionamento: Numerais Cardinais [1 a 10, 10 a 19, 10 a 90, 100 a 900]
Ordinais[1º ao 9º, 10º ao 19º, 10º ao 90º a 100º ao 900º] Romanos [ I a X , 
X ao XC, M e combinações].

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 580,00R$ 200,00

1 2 3
um dois três

I II III
um dois três

1º 2º 3º
primeiro segundo terceiro



75

CONF.MAT Ib - LENDA DOS ALGARISMOS

Nomenclatura Classificada com figuras (9), com cartões de relacionamento 
(9) definições sem sujeito (9) + bilhetinhos do sujeito (9) + cartaz A3.

Obs: Esta lenda é interessante para a criança compreender uma das teorias 
sobre a construção do número, podendo ser ponto de partida para outros 
estudos, inclusive na História dos Números.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 120,00c/MAT.I
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CONF.MAT Ic - FOLHETOS DOS PONTINHOS

São dois modelos (A e B) em papel comum, tamanho A4, da unidade 
simples à unidade de milhar e da unidade simples à dezena de milhar. 
Opera adições de várias parcelas e multiplicação, colocando em evidência 
a reserva.

Obs: É uma atividade interessante que fixa o conceito que dez unidades de 
uma ordem formam uma unidade de ordem imediatamente superior.

DIGITAL    CONFECÇÃO

--c/MAT.I
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CONF.MAT IIa - JOGO DO DECANÔMIO NUMÉRICO

Conjunto de (100) peças em quadrículas das quais as celestes (10) 
representam o quadrado dos números + folheto especial; todas as peças 
formam a Tábua de Pitágoras.

Obs: Material dos Jogos das Memorizações - Multiplicação, usado como 
síntese no processo.

CONF.MAT IIa - JOGO DO DECANÔMIO NUMÉRICO

Conjunto similar ao Decanômio Numérico, só que este apresenta-se em 
faixas coloridas, permitindo o processo de construção do cubo do número 
+ folheto especial.

Obs: Apesar de similar ao Decanômio Numérico os objetivos deste material 
diferem na construção e permite exercícios posteriores de colorido e escrita.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 580,00R$ 220,00

R$ 580,00c/MAT.IIa



78

1º caso
Calcular o total

2º caso
Calcular o total2º caso

Calcular o total4º caso
Calcular o total5º caso

Calcular o total6º caso
Calcular o total7º caso

Calcular a primeira e a segunda 
parcelas

1 mais 2 é igual a...

CONF.MAT III - CASOS ESPECIAIS

Conjunto de cartões relativos às quatro operações aritméticas (em cores-
código) na busca da incógnita; são 7 casos em cada operação + cartão de 
“leitura” + cartãozinho da expressão + problemas.

Obs: Este material segue as cores dos conjuntos das Memorizações da 
Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão, que podem ser diferentes 
dessas (contactar PRESENCE Editora). A confecção do material não inclui a 
caixa ou o móvel.

DIGITAL    CONFECÇÃO

R$ 580,00R$ 220,00

Tenho 2 canetas azuis e 3 verdes; 
quantas canetas tenho? 2 + 3 = ?

A professora de matemática deu-
me uns exercícios para efetuar; 
fiz 8, quantos preciso ainda 
resolver, sabendo-se que foram 
15 exercícios?

8 + ? = 15

1 + 2 = ?

2º caso
Calcular o total2º caso

Calcular o total4º caso
Calcular o total5º caso

Calcular o total6º caso
Calcular o total7º caso

Calcular o minuendo e o 
subtraendo

2º caso
Calcular o total2º caso

Calcular o total4º caso
Calcular o total5º caso

Calcular o total6º caso
Calcular o total7º caso

Calcular o minuendo e o 
subtraendo

2º caso
Calcular o total2º caso

Calcular o total4º caso
Calcular o total5º caso

Calcular o total6º caso
Calcular o total7º caso

Calcular o minuendo e o 
subtraendo
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CONF.MAT IV - JOGO DO BANQUEIRO (SEM A CAIXA)

Séries (9) de 9 cartões com os numerais nas cores-código hierárquicas até 
centena de milhão + Séries (4) de 9 cartões de unidade, dezena, centena, 
unidade de milhar ( fundo na cor hierárquica e numeral em preto), indicando 
o multiplicando + Séries (3) de cartões cinza (numeral em preto), indicando 
o multiplicador + caixa contendo o conjunto.

Obs1: Material famoso do acervo montessoriano, permitindo operações 
com grandes números, pois trabalha até bilhão; seu foco é a multiplicação 
por 1, 2 ou mais algarismos com evidência nos zeros, que reforçam as 
ordens. Pode ser paralelo ao Xadrez dos Números Inteiros.

Obs2: Foram mantidos os pontinhos entre as classes para melhor leitura 
nas operações e evidência nas colunas hierárquicas.

R$ 580,00R$ 220,00

DIGITAL    CONFECÇÃO
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CONF.MAT V - CARTAZES DE GEOMETRIA (INTEGRA MANUAL DE GEOMETRIA 
2)

Conjunto de 35 cartazes em tamanho A3, que dão base às
crianças para elaborarem seus próprios cartazes em A4 para estudo e 
portfólio. Eles podem estar expostos em sequência na parede acima das 
estantes de Geometria ou guardados em pastas A3 com tripé.
Obs: O CD dos Cartazes de Geometria, quando comprado junto com o 
Manual de Geometria 2, tem 40% de desconto.

R$ 600,00R$ 220,00

DIGITAL    CONFECÇÃO
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CONF.MAT VI - ESTUDO DAS FRAÇÕES (INTEGRA MATEMÁTICA IV)

Conjunto de 21 cartazes em tamanho A3, que dão base às crianças para 
elaborarem seus próprios cartazes em A4 para estudo e portfólio. Eles 
podem estar expostos em sequência na parede acima das estantes de 
Matemática avançada ou guardados em pastas A3 com tripé.

Obs: O CD dos Cartazes do Estudo das Frações,quando comprado junto 
com o Manual de Matemática 4, tem 40% de desconto.

R$ 600,00R$ 220,00

DIGITAL    CONFECÇÃO
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CONF.MAT VII - TAPETE DOURADO

Material (vindo dos Estados Unidos) confeccionado que pode integrar o 
conjunto inicial de materiais hierárquicos, proporcionando composição de 
numerais segundo as colunas hierárquicas e atividades com operações 
aritméticas concretas similares a algumas feitas com materiais precedentes, 
de 3 a 6 anos.

CONF.MAT VII - A VILA OU RUA INFINITA

Atividade bastante interessante (vinda dos Estados Unidos), integrada à 
Numeração de Base Posicional e realizada em 2 níveis: 
● Construção da Vila em papel metro (pardo/madeira) segundo as Classes 
numéricas e ordenação das Casas e Nomenclatura segundo o mesmo 
critério.
● “Leitura” dos Grandes Numerais e Escrita em folheto especial - Hierarquia 
dos Números.

R$ 520,00--

R$ 520,00--

DIGITAL    CONFECÇÃO
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Abem
Associação Brasileira de
Educação Montessoriana

M U LT I D I S C I P L I N A R
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CONF.MULT I - FAIXAS EVOLUTIVAS / CICLOS

Cartões avulsos + Linha evolutiva: Borboleta (4), Pintinho (4) , Flor (4), 
Lagarta (4), Feijão A (5), Feijão B (5), Peixe (6), Embrião (8), Do Bebê à 
Maturidade (8).

R$ 120,00
cada

R$ 220,00

DIGITAL    CONFECÇÃO
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CONF.MULT II - FOLHETOS MONTESSORI

Na Educação Infantil e Ensino Fundamental tem-se a sequência de folhetos 
especiais que são esquemas - síntese de materiais de desenvolvimento. 
As séries de folhetos são relativas a: Linguagem, Matemática, Geometria, 
História, Geografia e Ciências.

OrçarR$ 200,00

DIGITAL    CONFECÇÃO
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CONF.MULT III - FVISÃO DE CONJUNTO - MODELO LUBIENSKA DE LENVAL

Na Educação Infantil e Ensino Fundamental tem-se a sequências de cartões 
em duas medidas diferentes. O modelo maior serve ao Sistema Decimal, 
às Operações com Grandes Números, ao Jogo do Banqueiro e outros 
materiais que representem numeração e operações. Tem as mesmas 
funções dos cartões montessorianos podendo ser melhor aplicado no 
Ensino Fundamental por possuir as colunas das ordens nas cores - código 
nas cores hierárquicas.

OrçarR$ 200,00

DIGITAL    CONFECÇÃO
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