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O nosso catálogo é interativo. Clicando sobres estes símbolos,
eles o levarão a página anterior ( ), a página posterior ( ), ao
índice ( ndice ). Se quiser saber mais sobre um determinado pro duto ( aber
+ ). Nos termos em azul claro, será direcionado as fun ções que expressam.
No índice, clicando nos títulos, ele irá à página correspondente.
ndice

aber
ogar

CRÉDITOS
APRESENTAÇÃO
CLIENTES E PARCEIROS
JOGOS DE TABULEIRO
TABULEIRO DE DAMA
ULTRATABULEIRO
JOGOS DE TABULEIRO
MODELOS DE TRILHA
JOGOS DE CARTAS
BARALHO EDUCATIVO
JOGOS DA INTELIGÊNCIA
JOGOS DA MEMÓRIA
JOGOS DO SABER
BINGO DO SABER
JOGOS DE EQUIPE | ESTRATÉGIA
TRILHA GIGANTE
JOGOS MISTOS
JOGOS DE ESTRATÉGIA
TRILHA DO SABER
TEMAS
QUEBRA-CABEÇA

aber
ogar

A Saber Jogar está sempre criando soluções inteligentes, produtos
diferenciados que colocam a sua marca de forma mais competitiva num
mercado de constantes mudanças, tornando-a presente na mente de seus
clientes.
São jogos educativos e colaborativos, impressos e digitais. Jogos de empresa,
de estratégia; brindes inteligentes.
Ao brincar e interagir com os produtos da Saber Jogar os jogadores irão
desenvolver as funções: cognitiva, social, emocional, motora e específica.
Todos os projetos desenvolvidos facilitam a educação. Partimos do
pressuposto que ela é o veículo de difusão de atitudes e conceitos que
promovem cidadania.
Temos a certeza que a nossa parceria será um ‘’jogo de ganha-ganha’’
trazendo sucesso para todos nós.
Os jogos impressos são feitos em chapas de PVC reciclado, para pequenas
quantidades, e em papel, para quantidades acima de 500 unidades.
Temas trabalhados:
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.
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Espaço para publicidade ou informações sobre o tema proposto

Número de jogadores

Com pista
molhada,
reduza a
velocidade.
Evite acidentes
mantendo
sua área de
trabalho limpa
e organizada.

Não trabalhe
sofre efeito
de álcool ou
drogas.

Não deixe
objetos soltos
sobre as
plataformas de
trabalho.
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Trabalho com
Eletricidade é
tarefa para
Eletricista.

Dirija sempre
com os faróis
acesos.

Inspecione
seu veículo
diariamente.

Garanta sua
segurança e
a do seu
colega!

Durma e
alimente-se
com
regularidade.
AR COMPRIMIDO
mesmo à baixa
pressão, poderá
penetrar através
da pele e até
atingir a corrente
sanguínea.

Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.

sua

As mãos são
suas principais
ferramentas.
Cuide delas!

Conteúdo
4 tabuleiros
96 damas

Somente
trabalhe em
altura usando
o cinto de
segurança.

Socialização
Trabalho em grupo

Use óculos
de segurança
e proteja
seus olhos.

sua

Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social

Segurança é
coisa séria
e em
primeiro lugar,
depende
de você!!!

Desenvolvimento motor

Use sempre
o cinto de
segurança
em veículos.

2 com idade a partir de 8 anos

sua
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Espaço para publicidade ou informações sobre o tema proposto

Nas casas em branco, que no jogo não tem utilidade, imagens e conceitos sobre o tema.
Tamanho do tabuleiro: 315 x 315 - Tamanho total: 450 mm - Impresso em chapa de PVC de 2 mm.
Acompanha 24 peças de 10 x 10 mm (damas) com a logomarca da sua empresa.
Qte. mínima em PVC
4 unidades ou múltiplos.
Podendo ser com temas diferentes ou não, mas com conteúdo diferente
Qte. mínima em papel
500 unidades
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Número de jogadores
2 com idade a partir de 8 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
1 tabuleiro
5 avatares
1 dado de borracha
1 manual de instruções
Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.

Tabuleiro
Tamanho: 2 x 1 m;
Impresso em lona frontlight 380g/m²;
Avatares
Tamanho: 23 x 45 mm;
Impresso em chapa de PVC de 2 mm
Acondicionados em um tubo adesivado de PVC de 75 mm

Qte. mínima
1 unidade
Jogo colaborativo
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Avatares
Número de jogadores
2 a 4 com idade a partir de 6 anos

Bônus

Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
6 tabuleiros
24 avatares
24 bônus
6 dados

Em cada casa há informações que podem levar os
jogadores a avançarem ou retroagirem.
Durante a trajetória o jogador poderá ganhar bônus
que permitirá avançar casas ou passar para etapas
seguintes.

Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.

Ganha quem chegar primeiro na última casa.
Tamanho:
Tabuleiro: 300 x 420 mm
Avatares e bônus: 25 mm

Qte. mínima em PVC
6 unidades ou múltiplos.
Podendo ser com temas diferentes ou não, mas com conteúdo diferente
Qte. mínima em papel
500 unidades
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ÁREA DE DESCANSO
fique uma rodada
sem jogar

Lição aprendida

biblioteca

jogue novamente

jogue novamente

3

zona de conforto

ponto de
reciclagem

fique uma rodada
sem jogar

fique uma rodada
s em jogar

repense suas
atitudes

vício moral

pensando fora
da caixa

fique uma rodada
sem jogar

fique uma rodada
sem jogar

jogue novamente

5

4
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Número de jogadores
Indeterminado com idade a partir de 12 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo de cada caixa
52 cartas
2 cartas Joker
1 carta “Garantia”
Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.

São 52 cartas, distribuídas em 4 grupos chamados naipes; 2 cartas coringa (joker). Na parte central de
cada face, ficam impressas imagens relacionadas a conceitos e normas sobre o tema abordado.
Tamanho das cartas: 57 x 89 mm.
Impressso em chapa de PVC reciclado.
Policromia nos 2 lados, sendo o verso personalizado com a logomarca da sua empresa.
Qte. mínima em PVC
3 unidades ou múltiplos.
Podendo ser com temas diferentes ou não, mas com conteúdo diferente
Qte. mínima em papel
500 unidades
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Número de jogadores
2 a 4 com idade a partir de 8 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
32 cartas DESAFIO
8 cartas CORINGA
20 cartas CONCEITO
2 cartas com as REGRAS

Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.

Impressão em chapa de PVC reciclado
Tamanho = 57 x 89 mm
A logomarca da sua empresa vem impressa no verso de todas as cartas
Qte. mínima em PVC
3 unidades ou múltiplos.
Podendo ser com temas diferentes ou não, mas com conteúdo diferente
Qte. mínima em papel
500 unidades
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Número de jogadores
2 a 4 com idade a partir de 8 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
30 pares de cartas CONCEITO
1 carta GARANTIA
1 carta com as REGRAS

Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação financeira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.

Tamanho das cartas: 57 x 89 mm.
Impressso em chapa de PVC reciclado.
Policromia nos 2 lados, sendo o verso personalizado com a logomarca da sua empresa.

Qte. mínima em PVC
3 unidades ou múltiplos.
Podendo ser com temas diferentes ou não, mas com conteúdo diferente
Qte. mínima em papel
500 unidades
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Número de jogadores
2 a 16 com idade a partir de 10 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
48 cartelas PALAVRA CHAVE
11 cartelas CONCEITO
75 fichas (números de 1 a 75)
1 cartela REGRAS
Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.

Diversão com educação. Em vez de números, conceitos.
Impressão em chapa de PVC reciclado. Tamanho das cartelas = 200 x 150 mm
A logomarca da sua empresa impressa em todas as cartelas.

Qte. mínima em PVC
1 unidade
Qte. mínima em papel
500 unidades
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Número de jogadores
2 a 5 equipes com até 4 jogadores
com idade a partir de 10 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
1 tabuleiro - 2,50 x 2,00 m
2 bottons (moderadores)
1 dado de espuma - 70 x 70 x 70 mm
1 manual de instruções
Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.

Tabuleiro, impresso em lona vinílica de 440g/m² com tratamento UV
Acondicionados em um tubo adesivado de PVC de 100 mm
A logomarca da sua empresa vem impressa no verso de todas as cartas,
tabuleiro e no manual de instruções.
Qte. mínima
1 unidade
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Número de jogadores
2 a 5 equipes com até 4 jogadores
com idade a partir de 10 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
1 tabuleiro - 2,50 x 2,00 m
28 cartas do personagem “Tutor”
28 cartas do personagem “Correto / Ético”
28 cartas do personagem “Equivocado”
28 cartas Desafio
30 cartas Conceito
2 bottons (moderadores)
1 dado de espuma - 200 x 200 x 200 mm
1 manual de instruções

Cartas impressas em chapa de PVC reciclado.
Tabuleiro, impresso em lona vinílica de 440g/m² com tratamento UV
A logomarca da sua empresa vem impressa no verso de todas as cartas,
tabuleiro e no manual de instruções.
Jogo colaborativo

Qte. mínima
1 unidade
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Número de jogadores
2 a 5 equipes com até 4 jogadores
com idade a partir de 10 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
1 tabuleiro - 750 x 500 mm
28 cartas do personagem “Tutor”
120 cartas Persona (Empresário, Cidadão,
Jornalista, ONG, Político e o Professor)
10 cartas Coringa / Alforria
28 cartas do personagem “Correto / Ético”
28 cartas do personagem “Equivocado”
27 cartas Desafio
25 cartas Conceito
22 bottons (equipes e moderadores)
5 avatares
9 plataformas
1 roleta
1 manual de instruções

Todas as peças são impressas em chapa de PVC reciclado.
A logomarca da sua empresa vem impressa no verso de todas as cartas,
tabuleiro e no manual de instruções.
Qte. mínima
1 unidade

Jogo colaborativo
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Número de jogadores
2 a 5 equipes com até 4 jogadores
com idade a partir de 10 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Conteúdo
1 tabuleiro - 470 x 360 mm
25 cartas do personagem “Aristóteles”
25 cartas do personagem “Corruptus”
25 cartas do personagem “Corretus”
25 cartas Desafio
25 cartas Conceito
4 avatares
1 roleta
1 manual de instruções
Todas as peças são impressas em chapa de PVC reciclado.
A logomarca da sua empresa vem impressa no verso de todas as cartas,
tabuleiro e no manual de instruções.
Qte. mínima
1 unidade
Jogo colaborativo
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Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação financeira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Segurança do trabalho;
Segurança doméstica;
e outros.
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Número de jogadores
2 a 4 com idade a partir de 8 anos
Desenvolvimento motor
Coordenação global
Coordenação fina
Lateralidade
Estruturação espacial e temporal
Percepção visual
Desenvolvimento social
Socialização
Trabalho em grupo
Temas
Caminho Novo (Empreendedorismo e cultura no Brasil Colônia);
Educação ﬁnanceira;
Educação no trânsito;
Ética e cidadania;
Família (Educação positiva, harmonização, comunicação);
Guerra ao Aedis Aegypti (Dengue, zica, chikungunya e febre amarela);
Meio ambiente;
Pet & Cia;
Qualidade total (Saúde organizacional, gestão e performace empresarial);
Saúde física e emocional;
Tamanho A4 - 297 x 210 mm
Segurança do trabalho;
24 peças cada lâmina.
Segurança doméstica;
e outros.
Qte. mínima em PVC
6 unidades ou múltiplos.
Podendo ser com temas diferentes ou não, mas com conteúdo diferente
Qte. mínima em papel
500 unidades
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