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Criamos e encontramos 
tecnologias que inspiram 
formas inovadoras  
de aprender e ensinar.

Existem momentos especiais na sala de aula que 
somente quem é inserido no universo da educação 
conhece. Quando tudo converge, o aluno está focado, 
envolvido e fazendo grandes descobertas. 

O Educacional tem feito com que esses momentos façam 
parte de muitas salas de aula, permitindo que cada aluno 
possa experimentar o fascínio de aprender por meio da 
tecnologia.  

Fundado em 1994, o Educacional nasceu dentro do grupo 
Positivo Tecnologia para ganhar o mundo. Duas décadas 
depois, nós estamos presentes em cerca de 14 mil escolas 
em todo o Brasil e em mais de 40 países, produzindo 
e distribuindo tecnologias educacionais. Além disso, 
somos a empresa com o maior número de soluções pré-
qualificadas e inseridas no Guia de Tecnologias do MEC. 

Apoiamos escolas, redes, municípios e Estados nos 
seus projetos de inovação para a educação. Somos 
um ecossistema aberto para o mundo que atende 
360°, auxiliando os professores a envolver os alunos da 
Educação Infantil ao Ensino Médio por meio do uso criativo 
da tecnologia.  
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O que é a
LEGO® Education?
Por mais de 40 anos a LEGO® Education tem oferecido 
experiências envolventes de aprendizagem STEAM para alunos 
da Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Finais, 
Ensino Médio, bem como para as atividades extracurriculares 
e competições. Estimulando criatividade, colaboração e 
pensamento crítico, as soluções LEGO® Education possibilitam 
aos professores criarem um ambiente onde os estudantes 
possam desenvolver a resiliência e a confiança na aprendizagem 
por meio das atividades e brincadeiras intencionais.

Aprendizagem 
prática 
Cada solução 
prática incorpora as 
cinco características 
da experiência 
de aprendizagem 
lúdica, como 
reconhecido pela 
Fundação LEGO®: 
alegria, envolvimento 
ativo, interatividade 
social, iteratividade  
e significado.

Com planos de aula 
abrangentes e alinhados 
com o currículo nacional, 
material de apresentação, 
suporte ao professor 
e oportunidades para 
desenvolvimento 
profissional, as soluções 
LEGO® Education ajudam  
os professores a 
envolverem os alunos 
em tópicos STEAM, quer a 
aprendizagem aconteça 
em salade aula ou 
remotamente.

Suporte e 
Recursos
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APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTILEI

As crianças nascem ansiosas para aprender, 
pois são naturalmente curiosas e criativas. As 
soluções de aprendizagem para a Educação 
Infantil ajudam os alunos a compreenderem o 
mundo que os rodeia, ao explorar temas como 
Linguagem e Alfabetização, princípios básicos de 
Matemática e de Ciências, programação física e 
desenvolvimento emocional e social. Fazendo uso 
do lúdico e de atividades guiadas, desenvolvidas 
com base nas orientações curriculares nacionais, 
procuramos despertar nos alunos a paixão pela 
aprendizagem para a vida toda.
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ENSINO
FUNDAMENTAL IEFI

As ferramentas de aprendizagem prática, 
neste nível de ensino, enfatizam a criatividade 
dos alunos e impulsionam o envolvimento do 
STEAM. As soluções para o Ensino Fundamental 
I são projetadas para apresentar aos alunos os 
conceitos STEAM, melhorando a colaboração, 
comunicação e as habilidades de resolução de 
problemas. Nossos planos de aula estão alinhados 
com as orientações curriculares nacionais e 
oferecem oportunidades de aprendizagem aos 
diferentes níveis de ensino e temas do STEAM. 
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ENSINO
FUNDAMENTAL IIEFII

Utilizando blocos inteligentes e ferramentas 
digitais, os alunos, neste nível de ensino, 
podem explorar codificação, programação 
e engenharia. As soluções para o Ensino 
Fundamental II ajudam a desenvolver 
habilidades do pensamento crítico, a expandir 
a criatividade e explorar temas do STEAM 
relacionados à vida real. Cada plano de aula 
envolvente está alinhado às orientações 
curriculares nacionais. 
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Conjuntos 
LEGO® Education



CONJUNTO 

SPIKE™ Prime (45678)

ENSINO
FUNDAMENTAL IIEFII

• O Conjunto SPIKE™ Prime LEGO® Education 
é uma ferramenta de aprendizagem 
STEAM essencial para alunos do Ensino 
Fundamental II. 

• O SPIKE Prime combina aulas STEAM 
alinhadas aos padrões com Blocos LEGO, 
um hub multiportas programável e 
linguagens de programação baseadas em 
Scratch e Python. 

• Desde aulas de fácil entendimento até 
experiências avançadas, alunos de todos 
os níveis de aprendizagem constroem 
sua confiança e resiliência, junto com as 
habilidades do século XXI que são vitais 
para seu sucesso futuro. 

• O coração do Conjunto SPIKE Prime é o 
Hub programável. Este dispositivo avançado 
em forma de bloco, porém simples de usar, 
possui 6 portas de entrada/saída, matriz de 
luz 5x5, conectividade Bluetooth, uma caixa 
de som, giroscópio de 6 eixos e uma bateria 
recarregável.
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• O Conjunto SPIKE Prime também 
inclui motores e sensores altamente 
precisos que, junto com uma 
grande variedade de elementos 
de construção LEGO coloridos, 
permitem que os alunos criem 
e montem protótipos criativos e 
soluções inovadoras.  

• A caixa de armazenagem durável 
e 2 bandejas de classificação fazem 
com que o tempo de configuração e 
limpeza seja mínimo e as bandejas 
menores são ideais para quando o 
espaço da mesa for limitado.  

• O hub programável apresenta 
uma matriz de luz 5x5, 6 portas 
de entrada/saída, giroscópio 
integrado de 6 eixos, alto-falante, 
conectividade Bluetooth e bateria 
recarregável. Os muitos pontos de 
conexão no Hub, nos motores e 
nos sensores, combinados com os 
elementos grandes de construção, 
permitem que os alunos gastem 
menos tempo montando e mais 
tempo aprendendo.   

• O SPIKE™ Prime LEGO® Education 
é programado usando uma 
linguagem de programação 
intuitiva de arrastar e soltar com 
base em Scratch. À medida que 
os alunos desenvolvem suas 
habilidades, eles conseguem 
explorar a codificação baseada em 
textos com Python. 
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• Além do material Guia de 
Introdução, o aplicativo SPIKE 
inclui 5 planos de unidade 
STEAM com foco em ciência de 
dados, engenharia e ciência 
da computação, que incluem 
conteúdo STEAM alinhado aos 
padrões otimizados para aulas de 
45 minutos nas quais os alunos 
irão: 

Aplicar habilidades de design 
de engenharia em cada etapa 
do projeto;  

Desenvolver, de forma efetiva, 
habilidades de resolução de 
problemas e de programação 
por meio da decomposição 
de problemas e da prática do 
pensamento algorítmico; 

Criar projetos que combinem 
componentes de hardware e 
software para coletar e trocar 
dados;  

Trabalhar com variáveis, 
matrizes de dados e dados de 
terceiros da Web;

• Suporte de um programa 
abrangente de desenvolvimento 
profissional baseado em 
competências que equipa os 
professores com as habilidades e 
conhecimentos necessários para 
facilitar experiências significativas 
de aprendizagem STEAM que 
capacitam seus alunos a obterem 
sucesso. 
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CONJUNTO 

BricQ Motion Prime (45400)

• Investigue forças e use evidências para 
resolver problemas.

• Aplique habilidades de pesquisa científica 
para fornecer evidências sobre a mudança 
no movimento de um objeto com base em 
sua força e massa.

• Pratique a aplicação da terceira lei 
de Newton para projetar, desenvolver 
e otimizar uma solução que envolva a 
colisão de dois objetos.

• Estimule o desenvolvimento das 
habilidades de comunicação oral à medida 
que os alunos apresentam e analisam 
soluções em discussão colaborativa. 

ENSINO
FUNDAMENTAL IIEFII
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O conjunto BricQ Motion Prime LEGO® Education envolve os 
alunos do Ensino Fundamental II na aprendizagem STEAM 
enquanto experimentam conceitos de força, movimento e 
interação no contexto dos esportes. 

O BricQ Motion Prime oferece experiências que despertam 
a descoberta de maneira fácil e estimulante, à medida que 
os alunos colocam os blocos LEGO em movimento, sem a 
necessidade de tecnologia.

Este conjunto de 562 peças inclui uma variedade de peças 
especiais como: engrenagens, rodas, esferas, pesos e peças 
pneumáticas, 4 minifiguras e muito mais. Já as bandejas de 
classificação, codificadas por cores, facilitam o processo de 
montagem e tornam a arrumação rápida e eficiente ao final 
da aula. 

Peças de reposição também estão incluídas, bem como 
cartões com instruções de construção contendo ideias 
inspiradoras que apoiam os alunos a descobrirem a Física 
na prática. Esta experiência introdutória STEAM oferece 
uma unidade de 7 x 45 minutos com aulas alinhadas aos 
descritores curriculares. Incluem desde vídeos envolventes e 
planilhas para impressão que estimulam e inspiram os alunos, 
até planos de aula, vídeos tutoriais, matrizes de avaliação e 
materiais adicionais de Matemática e Linguagem que apoiam 
os professores. 

O BricQ Motion Prime é apoiado por um programa abrangente 
de desenvolvimento profissional. 
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• As 562 peças LEGO® 
do conjunto incluem 4 
minifiguras e elementos 
mecânicos especiais, como: 
engrenagens, molas, rodas, 
esferas, lastros, peças 
pneumáticas, hélices de 
ventilador, elementos de 
medição e muito mais. 

• Caixa de armazenamento 
robusta, com bandejas de 
classificação codificadas 
por cores, para fácil 
gerenciamento em sala de 
aula. 

• Ficha impressa com 
instruções de construção 
apresentando modelos a 
serem aplicados nas aulas, 
além de ideias adicionais 
para novas construções. 

• Peças de reposição 
também incluídas. 

• 1 unidade contendo 7 
planos de aula de 45 
minutos, mais extensões de 
Matemática e Linguagem 
para aprendizado 
complementar. 

• Materiais informativos 
que acompanham cada 
plano de aula oferecem aos 
professores, iniciantes no 
STEAM, a confiança de que 
precisam para ministrar 
aulas envolventes. 
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CONJUNTO 

SPIKE™ Essential (45345)

O SPIKE™ Essential LEGO® Education deixa os 
alunos do ensino fundamental entusiasmados 
com o aprendizado prático de STEAM. Esta 
experiência lúdica de aprendizagem baseada em 
narrativas faz parte do Sistema de Aprendizagem 
LEGO® e incentiva os alunos a investigarem os 
conceitos STEAM enquanto contribuem para a 
alfabetização, matemática e desenvolvimento 
socioemocional.

Este conjunto de 449 peças vem com 4 
minifiguras com suas próprias personalidades, 
que atuam como contadores de histórias para 
tornar a solução de problemas compreensível 
para todos os alunos. A codificação de blocos, 
baseada em ícones e palavras com hardware 
simples - incluindo um hub inteligente de 2 
portas, 2 motores pequenos, uma matriz de luz e 
um sensor de cor - também traz as criações dos 
alunos à vida. 

O conjunto também inclui uma seleção colorida 
de peças de LEGO familiares e adequadas à 
idade, elementos de reposição e uma caixa 
de armazenamento durável com bandejas de 
classificação codificadas por cores para facilitar o 
processo de construção e gerenciamento da sala 
de aula.

ENSINO
FUNDAMENTAL IEFI
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Parte do Sistema de Aprendizagem LEGO®, o SPIKE Essential oferece 
5 unidades de 8 aulas de 45 minutos alinhadas aos padrões STEAM. 
Cada uma inclui planos abrangentes de aulas online com extensões de 
matemática e linguagem. Também fornecemos indicação por nível de 
domínio de avaliação e vídeos para apoiar os professores. 

Para aumentar ainda mais a confiança dos professores e prepará-los 
para o ensino STEAM de sucesso usando o Sistema de Aprendizagem 
LEGO®, o SPIKE Essential é apoiado por um programa abrangente  
de desenvolvimento profissional. 

• 4 minifiguras relacionáveis 
com diversas identidades e 
características estimulam a 
resolução de problemas e a 
aprendizagem socioemocional. 

• Inclui 2 Motores Pequenos, 
um Sensor de Cor, Matriz de 
Luz Colorida 3x3 e um Hub 
Pequeno inteligente com 2 
portas de E/S, conectividade 
Bluetooth, giroscópio de 6 eixos 
e uma bateria de íons de lítio 
recarregável com carregamento 
e porta de conexão micro USB.

• O conjunto de 449 peças também 
inclui uma seleção de peças 
LEGO® familiares e elementos de 
substituição para construção 
intuitiva e fácil. 

• Caixa de armazenamento robusta 
com bandejas de classificação 
codificadas por cores para fácil 
gerenciamento em sala de aula. 

• O aplicativo SPIKE™, com 
codificação baseada em ícones 
e palavras adequadas à idade 
baseada no Scratch, ajuda a 
desenvolver as habilidades de 
codificação dos alunos.
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• 5 unidades de 8 aulas de 45 
minutos alinhadas a padrões 
incentivam o pensamento 
independente de STEAM por meio 
da resolução de problemas lúdicos 
e baseados em narrativas. 

• Recursos de ensino abrangentes 
dão confiança para cada professor  
planejar aulas envolventes. Valores 
principais de aprendizagem.

• Desenvolva habilidades de 
pensamento computacional, 
incluindo a criação e modificação 
de sequências, testes, depuração  
e uso de ciclos. 

• Explore o processo de design de 
engenharia, incluindo definição 
de um problema, soluções de 
brainstorming, teste e refino de 
protótipos. 

• Investigue os conceitos científicos 
de energia, transferência de 
energia e colisão.

• Fortaleça as habilidades de 
comunicação oral à medida que os 
alunos discutem suas experiências 
de forma colaborativa. 

• Envolva-se na resolução 
de problemas baseados em 
narrativas. 

• Desenvolva a linguagem 
socioemocional, ajudando um 
personagem principal da história a 
resolver um problema. 
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CONJUNTO 

BricQ Motion Essential 
(45401)

ENSINO
FUNDAMENTAL IEFI

• Analise os conceitos de puxar e 
empurrar, usando as evidências para 
resolver problemas.

• Aplique habilidades de pesquisa 
científica para mostrar como as forças 
que atuam em um objeto podem 
mudar seu movimento.

• Pratique a aplicação de forças de 
causa/efeito e equilíbrio/desequilíbrio 
para projetar, desenvolver e otimizar 
uma solução.

• Estimule o desenvolvimento de 
habilidades de comunicação oral à 
medida que os alunos participam 
de conversas colaborativas para 
apresentar suas ideias.
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O BricQ Motion Essential LEGO® 
Education engaja os alunos 
do Ensino Fundamental I na 
aprendizagem STEAM enquanto 
experimentam conceitos de 
força, movimento e interação 
no contexto dos esportes. O 
BricQ Motion Essential oferece 
experiências que despertam 
a descoberta de maneira fácil 
e estimulante, à medida que 
os alunos colocam os blocos 
LEGO® em movimento, sem a 
necessidade de tecnologia.

Este conjunto de 523 peças 
inclui uma variedade de peças 
especiais como: engrenagens, 
lastros, molas, 4 minifiguras e 
muito mais. 

Já as bandejas de classificação, 
codificadas por cores, facilitam o 
processo de construção e tornam 
a arrumação rápida e eficiente no 
final da aula. 

Peças de reposição também 
estão incluídas, bem como 
dois livretos de instruções de 
construção impressas com ideias 
inspiradoras que ajudam os 
alunos a descobrirem a Física na 
prática, mesmo aqueles que nunca 
construíram com blocos LEGO 
antes. 

Esta experiência introdutória STEAM 
oferece duas unidades de 7 x 45 
minutos com aulas alinhadas 
aos descritores curriculares 
(uma para o inicio e outra para 
o final do Ensino Fundamental I). 
Incluem desde vídeos envolventes 
e planilhas para impressão que 
estimulam e inspiram os alunos, 
planos de aula, vídeos tutoriais, 
matrizes de avaliação e materiais 
adicionais de Matemática e 
Linguagem que apoiam os 
professores. 

O BricQ Motion Essential é apoiado 
por um programa abrangente de 
desenvolvimento profissional. 
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• As 523 peças LEGO® do conjunto 
incluem 4 minifiguras e uma 
variedade de outras peças de fácil 
montagem como: engrenagens, 
lastros, molas, elementos de 
medição, um suporte de papel e 
muito mais. 

• Caixa de armazenamento 
robusta, com bandejas de 
classificação codificadas por  
cores, para fácil gerenciamento  
em sala de aula.

• 2 guias impressos com instruções 
de construção que apresentam 
modelos a serem aplicados nas 
aulas, além de ideias adicionais 
para novas construções. 

• Peças de reposição também 
incluídas. 

• 2 unidades adicionais contendo 
7 planos de aula de 45 minutos 
(uma para o início e outra para 
o final do Ensino Fundamental I), 
além de materiais adicionais de 
Matemática e Linguagem.

• Materiais informativos 
que acompanham cada 
plano de aula oferecem 
aos professores, iniciantes 
no STEAM, a confiança 
de que precisam 
para ministrar aulas 
envolventes. 
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CONJUNTO 

STEAM Park (45024)

APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTILEI

O Conjunto STEAM Park é um 
conjunto destinado para crianças 
de 3 a 5 anos, composto por 295 
peças de LEGO® Duplo, entre elas 
rampas, engrenagens, carrinhos, 
balanços e outros elementos 
que incentivam à exploração 
dos elementos STEAM (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática).  

• Investigue forças e use evidências 
para resolver problemas. 

• Aplique habilidades de pesquisa 
científica para fornecer evidências 
sobre a mudança no movimento 
de um objeto com base em sua 
força e massa.

• Pratique a aplicação da terceira 
lei de Newton para projetar, 
desenvolver e otimizar uma 
solução que envolva a colisão de 
dois objetos. 

• Estimule o desenvolvimento das 
habilidades de comunicação oral à 
medida que os alunos apresentam 
e analisam soluções em discussão 
colaborativa. 
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CONJUNTO 

Expresso da  
Programação (45025)

APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTILEI

Inspire os pré-escolares a bordo do Expresso 
da Programação - uma forma criativa, 
intuitiva e colaborativa para os pré-escolares 
aprenderem a programação inicial e 
habilidades fundamentais do século XXI.

O Expresso da Programação é uma solução 
criativa, intuitiva e versátil que introduz aos 
pré-escolares conceitos de programação 
inicial que naturalmente desperta sua 
curiosidade, criatividade e desejo de explorar 
e aprender juntos. 
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Com base no sempre popular 
tema de trem, a solução LEGO® 
DUPLO permite que as crianças 
façam conexões e explorem 
intuitivamente conceitos de 
programação inicial, como 
sequenciamento, looping e 
programação condicional, 
enquanto desenvolvem 
habilidades de resolução de 
problemas, pensamento crítico, 
colaboração e desenvolvimento 
social e habilidades emocionais. 

O aplicativo opcional gratuito para 
crianças oferece quatro áreas 
para os pré-escolares explorarem: 
Viagens, personagens, música 
e matemática. As diferentes 
atividades temáticas mudam a 
maneira como os blocos de ação 
se comportam, alterando o efeito 
no trem. 

As atividades são abertas e 
os pré-escolares praticarão 
uma variedade de habilidades 
relevantes para o desenvolvimento 
inicial da infância. 
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• Inclui 234 blocos LEGO® DUPLO®. 

• Os principais recursos incluem o 
trem Push & Go com luzes e sons, 
motor, sensor de cor que interage 
com 5 blocos de ação coloridos e 2 
comutadores ferroviários.

• Os materiais de introdução de fácil 
compreensão na caixa incluem: 
Atividades de Introdução, guia de 
introdução, pôster grande e 6 cartas 
de inspiração para construir 12 
modelos exclusivos.

• O Guia do professor inclui 8 aulas 
online: 4 aulas usam o conjunto físico 
e 4 lições usam o aplicativo digital.

• 8 tutoriais em vídeo curtos online. 

• Aplicativo opcional gratuito para iOS 
e Android incluído.

• O aplicativo inclui 4 atividades 
temáticas; Viagens, personagens, 
música e matemática, que permitem 
que os pré-escolares colaborem e 
interajam com o trem de brinquedo 
através de um meio digital.

• O treinamento presencial está 
disponível para uma compreensão 
aprofundada de como implementar 
com êxito a solução educativa 
Expresso da Programação em seu 
ensino.

Principais objetivos de aprendizado 
para desenvolver a programação 
inicial e habilidades fundamentais 
do século XXI:

• Habilidades iniciais de 
programação 

• Sequenciamento 

• Looping 

• Programação condicional 

• Linguagem e alfabetização 

• Colaboração 

• Resolução de problemas 

• Expressar ideias com elementos 
digitais.
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CONJUNTO 

Meu Mundo de Blocos 
(45028)

APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTILEI

Meu Mundo de Blocos proporciona 
experiências de aprendizagem 
lúdica que ensinam as crianças da 
Educação Infantil sobre o mundo à 
sua volta por meio de atividades de 
construção divertidas, encenação 
de papéis e compartilhamento 
de ideias. Este conjunto de 
aprendizagem LEGO® também 
desenvolve a confiança das 
crianças e as habilidades sociais 
fundamentais, como comunicação, 
colaboração e compreensão de 
papéis e responsabilidades. 

ENCENAÇÃO DE PAPÉIS  
DO MUNDO REAL 

Trabalhando em grupos de 2-10, 
as crianças utilizam o conjunto 

colorido de 480 peças LEGO® DUPLO®, 
figuras, bases sobre rodas, janelas, 
portas e uma base de construção 
para criar casas, um restaurante, 
pontos de ônibus, hospitais e um 
quartel de bombeiros. Elas também 
descobrirão um avião, um carro e 
até mesmo um submarino, além 
de utilizarem a imaginação para 
construir animais imaginários e 
inventar suas próprias histórias. 

Meu Mundo de Blocos também pode 
ser combinado com os conjuntos de 
acessórios Animais 45029 e Pessoas 
45030 no segmento da Educação 
Infantil, tornando a aprendizagem 
ainda mais lúdica e divertida para  
as crianças. 
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Apoio Completo ao Professor 
Meu Mundo de Blocos contém 
o que é fundamental para os 
professores prepararem aulas 
inspiradoras, incluindo um cartão 
Guia de Introdução com 5 ideias 
de atividades e 10 cartões de 
inspiração duplos.  

Uma Abordagem Holística à 
Aprendizagem O segmento de 
Educação Infantil da LEGO Education 
oferece bases à aprendizagem, 
desperta a paixão das crianças 
pelo desenvolvimento contínuo, por 
meio do estímulo à sua curiosidade 
natural, que permite a exploração 
em conjunto e a aprendizagem por 
meio da brincadeira.  

Meu Mundo de Blocos se integra 
com outros produtos do segmento 
de Educação Infantil para 
desenvolver habilidades sociais, 
emocionais e de linguagem, assim 
como estimular a brincadeira livre 
e a manifestação das primeiras 
habilidades em ciências. 

• Desenvolve a confiança dos 
alunos e as habilidades sociais 
fundamentais, como colaboração, 
comunicação, compreensão de 
papéis e responsabilidades. 

• 480 elementos LEGO® DUPLO®, 
incluindo uma base de construção, 
8 figuras, bases sobre rodas, 
janelas, portas e uma coleção 
de blocos coloridos – tudo o que 
é necessário para despertar a 
imaginação dos alunos. 

• Inclui um cartão Guia de 
Introdução, com 5 ideias de 
atividades; 10 cartões de inspiração 
duplos, com 20 modelos para 
construir e um Guia do Professor 
online, contendo 8 aulas alinhadas 
com as matrizes curriculares para 
ajudar na realização de aulas 
inspiradoras. 
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• Inclui peças suficientes para 
formar 10 conjuntos LEGO® ‘six bricks’ 
de atividades de aprendizagem. 

Seja na sala de aula ou na sala 
de estar, os alunos têm muita 
imaginação, curiosidade inata e 
desejo de explorar e correr riscos, 
tudo que você precisa são os 
recursos para alcançá-los.  

O aprendizado prático proporciona 
um meio para construir ideias e 
modelos, ao mesmo tempo em 
que se praticam habilidades 
importantes como comunicação, 
colaboração, pensamento crítico e 

criatividade. Por mais de 40 anos, a 
LEGO Education vem desenvolvendo 
soluções educacionais com base 
em uma teoria educacional bem 
estabelecida na qual as crianças 
aprendem melhor e lembram mais 
com experiências práticas. Nossos 
produtos não são brinquedos. O 
uso doméstico da LEGO Education 
Learning Resources destina-se a 
ser uma experiência educacional 
altamente gratificante que 
complementa as necessidades 
curriculares aplicáveis localmente.  
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CONJUNTO 

Animais (45029)

APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTILEI

O conjunto Animais LEGO® Education é a forma perfeita 
para permitir que as crianças da Educação Infantil 
explorem o mundo fantástico dos animais. Este conjunto 
da Educação Infantil inclui 91 elementos LEGO DUPLO®, 
incluindo 40 animais selvagens, animais de fazenda e 
animais domésticos; além de 4 cartões de inspiração 
duplos, representando 8 habitats diferentes, para 
auxiliar as crianças a aprenderem sobre o que os 
animais precisam para sobreviver e as suas diferenças. 

Cartão Guia de Introdução, com 5 ideias de atividades, 
também está incluso para estimular nas crianças as 
habilidades do século XXI, como desenvolvimento 
emocional e social, habilidades matemáticas, em um 
ambiente de aprendizagem lúdica e segura.
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Apresenta aos alunos da Educação 
Infantil a magia do reino animal. 

Permite que os alunos da Educação 
Infantil explorem o mundo dos 
animais com um conjunto 
inspirador, elementos acessórios e 
figuras coloridas de animais LEGO® 
DUPLO®. 

• 91 elementos LEGO® DUPLO®, 
incluindo um conjunto de 40 
animais selvagens, animais da 
fazenda e animais de estimação 
como elefante, urso polar, baleia e 
peixe. 

• 4 cartões de inspiração duplos 
com 8 habitats de diferentes 
animais, incluindo savana, floresta 
e mundo submarino, para ajudar 
as crianças a compreenderem 
onde os animais vivem, o que eles 
precisam para sobreviver e como 
eles diferem uns dos outros. 

• O cartão Guia de Introdução, 
com 5 ideias de atividades de 
aprendizagem lúdica, apresenta 

às crianças os animais e seus 
habitats, enquanto ensina como 
tomar conta deles, introduz 
conceitos básicos de matemática, 
classificação, categorização e 
muito mais. 

• Desenvolve habilidades 
fundamentais do século 
XXI, como desenvolvimento 
social e emocional e ajuda 
as crianças da Educação 
Infantil a compreenderem os 
relacionamentos. 

• Um ótimo complemento às outras 
soluções da Educação Infantil, 
como o conjunto Meu Mundo de 
Blocos 45028. 

• Inspire as crianças a explorarem o 
mundo dos animais nos 8 habitats 
- savana, floresta, selva, o Ártico, 
fundo do mar, ambiente doméstico, 
fazenda e florestas asiáticas. 

• Parte do segmento de Educação 
Infantil, da LEGO® Education, para a 
aprendizagem integral dos alunos 
nessa faixa etária. 
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CONJUNTO 

Pessoas (45030)

APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTILEI

O conjunto Pessoas LEGO® Education permite às crianças 
da Educação Infantil explorarem os inúmeros papéis e as 
diferentes responsabilidades que desempenham em suas 
famílias, comunidades e culturas. 

Este conjunto de 44 peças inclui 26 figuras LEGO 
DUPLO®, as quais variam desde membros de família 
como crianças, pais e avós, até atividades profissionais 
como médico, policial, chef de cozinha e professor. 
Elementos acessórios, como uma câmera, escova de 
cabelo, violão, mala e cadeira de rodas, estimulam as 
crianças a encenarem papéis com base em cenários 
específicos e a falarem sobre questões de gênero, idade, 
relacionamentos e as diferenças entre as pessoas. 

O cartão Guia de Introdução, com 5 ideias de 
aprendizagem lúdica, também faz parte do conjunto para 
auxiliar os professores a aproveitarem ao máximo as 
atividades em sala de aula. 
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Permita que as crianças da 
Educação Infantil explorem os 
papéis de pessoas presentes nas 
famílias, comunidades e culturas 
com as figuras LEGO® DUPLO®, 
elementos acessórios e ideias de 
aprendizagem lúdica. 

• 44 elementos, incluindo 26 
figuras LEGO® DUPLO®, que 
apresentam às crianças 
da Educação Infantil uma 
variedade de papéis e atividades 
profissionais desempenhadas 
por pessoas que compõem as 
famílias, relacionamentos e 
comunidades. 

• Inclui diversos elementos 
acessórios, como um violão, 
câmera, escova de cabelo e mala, 
para despertar a imaginação 
das crianças enquanto encenam 
papéis da vida real. 

• Também inclui um elemento 
de cadeira de rodas que se 
encaixa em qualquer figura 

para proporcionar ainda mais 
oportunidades de encenação de 
papéis. 

• Cartão Guia de Introdução com 
5 ideias de aprendizagem lúdica 
para os professores usarem em 
sala de aula. 

• Estimula as habilidades sociais, 
emocionais e de colaboração, do 
século XXI; enquanto as crianças 
desenvolvem a compreensão 
das características e dos 
relacionamentos, assim como das 
semelhanças entre as pessoas. 

• Um ótimo complemento para 
o conjunto de Educação Infantil 
45028 Meu Mundo de Blocos. 

• Parte do segmento de Educação 
Infantil, da LEGO® Education, para a 
aprendizagem integral dos alunos 
nessa faixa etária. 
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