
março

Produtos em lã feltrada

Valor de 

venda 

unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

anjo 35,70R$     34,00R$     

anjo c/ asa aramada 38,85R$     37,00R$     

anjo c/ vela ou c/ espada 44,10R$     42,00R$     

calendário de advento 102,90R$   98,00R$     

fada 38,85R$     37,00R$     

fada c/ acessório (tsuru de metal, flores desidratadas, pedras, etc.) 44,10R$     42,00R$     

fada c/ essência 51,98R$     49,50R$     

fada c/ pó mágico 48,30R$     46,00R$     

guirlanda Maria c/ Menino Jesus e Anjo Gabriel 86,10R$     82,00R$     

kit anjos do advento 115,50R$   110,00R$   

menina da lanterna 60,90R$     58,00R$     

micael 54,60R$     52,00R$     

mini-fadas ou mini-anjos 26,25R$     25,00R$     

peça guirlanda "a menina e o pássaro" 72,45R$     69,00R$     

peça guirlanda "coelhinho" 72,45R$     69,00R$     

peça guirlanda "fadinha das estrelas" 72,45R$     69,00R$     

peça guirlanda "o menino e o anjo" 72,45R$     69,00R$     

peça guirlanda "resgatando a pipa" 72,45R$     69,00R$     

peça guirlanda "um dia de inverno" 72,45R$     69,00R$     

peça "a flautista" 72,45R$     69,00R$     

peça "colo de mãe" 57,75R$     55,00R$     

peça "crianças brincando" c/ 1 figura / peça "bailarina" 61,95R$     59,00R$     

peça "crianças brincando" c/ 2 figuras 76,65R$     73,00R$     

peça "rodopiando" 76,65R$     73,00R$     

peça "fada das flores" 70,35R$     67,00R$     

peça "grandes amigos" 68,25R$     65,00R$     

peça "namorados apaixonados" 77,70R$     74,00R$     

peça "namorados e a rosa" 96,60R$     92,00R$     

painel pequeno (de 13 a 17 cm) 68,25R$     65,00R$     

painel médio (de 18 a 24 cm) 80,85R$     77,00R$     

painel grande  (de 25 cm a 30 cm) 98,70R$     94,00R$     

Produtos em madeira

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

animais avulsos (alce, coelho, tatú, vaca, ouriço, lobo, cavalo, etc.) 21,00R$     20,00R$     

animais c/ rodinhas (coelho, cachorro, pato, tartaruga, caracol e jacaré) 44,10R$     42,00R$     

anjo c/ pedra ágata cristal 33,60R$     32,00R$     

avião c/ hélice 50,40R$     48,00R$     

avião planador 46,20R$     44,00R$     

bloquinhos c/ 25 unidades 48,30R$     46,00R$     

caminhão c/ torinhas 61,95R$     59,00R$     

caminhão cegonha c/ 2 mini-carrinhos 99,75R$     95,00R$     
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caminhão pequeno 45,15R$     43,00R$     

caminhão guincho c/ 1 mini-carrinho 75,60R$     72,00R$     

carrinho "fusca" 36,75R$     35,00R$     

carrinho alto 36,75R$     35,00R$     

cavaleiro (Micael) 54,60R$     52,00R$     

centopéia 65,10R$     62,00R$     

cofre (baleia ou coelho)  R$     61,95  R$     59,00 

família c/ 03 un (coelho, alce, etc) 54,60R$     52,00R$     

família de galinha c/ 04 un 56,70R$     54,00R$     

helicóptero 53,55R$     51,00R$     

hidroavião 49,35R$     47,00R$     

kit animais da fazenda c/ 07 un (vaca, cavalo, pato, porco, galo, galinha e pintinho) 99,75R$     95,00R$     

kit animais da floresta c/ 07 un (alce, esquilo, ouriço, tatú, raposa, lobo e coelho) 101,85R$   97,00R$     

madona 36,75R$     35,00R$     

micro-ônibus 55,65R$     53,00R$     

mini-carrinhos 29,40R$     28,00R$     

mordedor (caracol, urso, coelho, pato, elefante, gato ou tartaruga) 28,35R$     27,00R$     

ônibus (c/ giz de cera) 65,10R$     62,00R$     

quebra-cabeça (baleia / elefante / coelho / cachorro / gato / cavalo / caracol / porco / camelo / 

tartaruga / jacaré / urso ) 33,60R$     32,00R$     

quebra-cabeça filhotes - colorido (girafa, hipopótamo e sapo)  R$     50,40  R$     48,00 

toquinhos c/ 14 un  R$     44,10  R$     42,00 

torinhas c/ 10 un  R$     44,10  R$     42,00 

trator  R$     51,98  R$     49,50 

trator c/ carretinha  R$     86,10  R$     82,00 

trator c/ motorista 71,93R$     68,50R$     

trem c/ 2 vagões 86,10R$     82,00R$     

Bonecas Waldorf

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

bebê "Estrela" 78,75R$     75,00R$     

bebê de painço maior 199,50R$   190,00R$   

bebê de painço menor 157,50R$   150,00R$   

boneca membros grande (padrão) 267,75R$   255,00R$   

boneco membros grande (padrão) 283,50R$   270,00R$   

boneca membros média (padrão) 213,15R$   203,00R$   

boneco membros média (padrão) 225,75R$   215,00R$   

boneca membros mini (padrão) 80,85R$     77,00R$     

boneco membros mini (padrão) 86,10R$     82,00R$     

boneca membros pequena (padrão) 165,90R$   158,00R$   

boneco membros pequena (padrão) 176,40R$   168,00R$   

boneca/boneco membros médio (cabelo fio a fio) 262,50R$   250,00R$   

Aromáticas

boneco "Cheirinho" 40,95R$     39,00R$     

cheirinho de areia 25,20R$     24,00R$     

índia de areia 27,30R$     26,00R$     

menina do campo 27,30R$     26,00R$     

polichinelo de areia 31,50R$     30,00R$     

Macias ou Decorativas



boneca das flores 61,95R$     59,00R$     

dengo 48,30R$     46,00R$     

fada rosa 69,30R$     66,00R$     

fofinha 40,95R$     39,00R$     

fofinha pequena 29,40R$     28,00R$     

gnomo 78,75R$     75,00R$     

pequeno príncipe 49,35R$     47,00R$     

primeira boneca 45,15R$     43,00R$     

primeira boneca pequena 30,45R$     29,00R$     

nikki 54,60R$     52,00R$     

plock 40,95R$     39,00R$     

polichinelo 92,40R$     88,00R$     

Pequeninos

boneca de dedo 21,00R$     20,00R$     

bonequinha com tranças 21,00R$     20,00R$     

conjunto 4 anjinhos 28,35R$     27,00R$     

conjunto 4 nenezinhos c/ franja 35,70R$     34,00R$     

miudinha 22,05R$     21,00R$     

nenezinho 10,50R$     10,00R$     

tico 25,20R$     24,00R$     

Flexíveis

anão da mata 35,70R$     34,00R$     

bailarina 36,75R$     35,00R$     

bruxa voadora 78,75R$     75,00R$     

bruxinha c/ vassoura 39,90R$     38,00R$     

bruxinha sapeca 35,70R$     34,00R$     

bruxinho c/ vassoura 37,80R$     36,00R$     

camponesa 38,85R$     37,00R$     

cavaleiro (com lança e escudo / com espada e escudo / com arco e flecha) 40,95R$     39,00R$     

chapeuzinho 79,80R$     76,00R$     

cowboy - menina 43,05R$     41,00R$     

cowboy - menino 45,15R$     43,00R$     

dama da corte 38,85R$     37,00R$     

fada das flores 45,15R$     43,00R$     

fada do jardim (rosa, azul, amarela ou branca) 36,75R$     35,00R$     

fadinha rosa 36,75R$     35,00R$     

família  - 4 peças (mãe, pai, menina e menino) 123,90R$   118,00R$   

família  - 5 peças (mãe, pai, menina, menino e bebê) 141,75R$   135,00R$   

família - adultos avulsos (mãe, pai, vovó ou vovô) 35,70R$     34,00R$     

família - bebê avulso 19,95R$     19,00R$     

família - crianças avulsas (menina ou menino) 31,50R$     30,00R$     

família - mãe c/ neném 41,58R$     39,60R$     

família - pai e mãe c/ neném 73,71R$     70,20R$     

família - vovô e vovó c/ netinho 73,71R$     70,20R$     

família andina - mãe c/ nenê 48,30R$     46,00R$     

família andina - menina 38,85R$     37,00R$     

família andina - pai 36,75R$     35,00R$     

família andina - menino 36,75R$     35,00R$     

família andina - 5 peças (mãe, pai, menina, menino e bebê) 142,80R$   136,00R$   



família oriental - mãe c/ nenê 49,35R$     47,00R$     

família oriental  - menina 36,75R$     35,00R$     

família oriental  - menino 35,70R$     34,00R$     

família oriental  - pai 37,80R$     36,00R$     

família oriental - vovô ou vovó 39,90R$     38,00R$     

família oriental - 3 peças (mãe c/ nenê e pai) 81,90R$     78,00R$     

família completa - 6 peças (vovô, vovó, mãe, pai, menina e menino) 186,90R$   178,00R$   

família completa - 7 peças (vovô, vovó, mãe, pai, menina, menino e bebê) 203,70R$   194,00R$   

família índia - 5 peças (mãe c/ nenê, pai, menina e menino) 150,15R$   143,00R$   

família índia - mãe c/ nenê 49,35R$     47,00R$     

família índia - menina 39,90R$     38,00R$     

família índia - menino 39,90R$     38,00R$     

família índia - pai 39,90R$     38,00R$     

menina da mata 36,75R$     35,00R$     

menina outono 37,80R$     36,00R$     

menino outono 38,85R$     37,00R$     

menino na lua 38,85R$     37,00R$     

merlin 46,20R$     44,00R$     

polichinelinho 39,90R$     38,00R$     

presépio (3 pastores) 129,15R$   123,00R$   

presépio (3 Reis Magos) 112,35R$   107,00R$   

presépio (Maria, José, Anjo Gabriel e menino Jesus) 131,25R$   125,00R$   

presépio completo - (Maria, José, Anjo Gabriel, menino Jesus, Reis Magos e pastores) 309,75R$   295,00R$   

princesa 39,90R$     38,00R$     

príncipe 32,55R$     31,00R$     

rainha 56,70R$     54,00R$     

rei 56,70R$     54,00R$     

sonequinho 59,85R$     57,00R$     

troca roupa - menina 64,05R$     61,00R$     

troca roupa - menino 64,05R$     61,00R$     

Marionetes

marionete menina 92,40R$     88,00R$     

marionete menino 92,40R$     88,00R$     

Produtos em feltro 

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

bola de gomos 51,45R$     49,00R$     

quebra-cabeça de cubos 59,85R$     57,00R$     

varinha de condão 16,80R$     16,00R$     

cubo de atividades 58,80R$     56,00R$     

dedoche 31,50R$     30,00R$     

dominó de cores (15 peças) 36,75R$     35,00R$     

kit "monte seu sanduíche" - 9 peças 37,80R$     36,00R$     

Jogos / Quebra-cabeças

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

joguinho "centopeia" em tecido e feltro 40,95R$     39,00R$     

joguinho "lagartinha" em tecido e feltro 40,95R$     39,00R$     

pirâmide de bonequinhos em mdf - grande (15 un.) 46,20R$     44,00R$     



pirâmide de bonequinhos em mdf - pequeno (10 un.) 34,65R$     33,00R$     

quebra-cabeça - logo em mdf 29,40R$     28,00R$     

quebra-cabeça - peixes - oval em mdf 37,80R$     36,00R$     

quebra-cabeça - peixes - redondo em mdf 33,60R$     32,00R$     

quebra-cabeça árvore em mdf 45,15R$     43,00R$     

Outros Brinquedos 

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

bola de gomos em tricoline 51,45R$     49,00R$     

bola de plush grande 36,75R$     35,00R$     

bola de plush média 27,30R$     26,00R$     

bola de plush pequena 18,90R$     18,00R$     

bola de tricô 37,80R$     36,00R$     

bonequinho de madeira 22,05R$     21,00R$     

bonequinho de madeira - gnomo 30,45R$     29,00R$     

capas de tecido em tricoline 32,55R$     31,00R$     

centopéia divertida em tecido 46,20R$     44,00R$     

bichinhos em tecido 34,65R$     33,00R$     

coelho em plush 31,50R$     30,00R$     

coelho em plush c/ mochilinha 38,85R$     37,00R$     

coroa em feltro 18,90R$     18,00R$     

malabares de bolinhas de tricô 40,95R$     39,00R$     

mini-dedoches de tricô 11,55R$     11,00R$     

mini-dedoches de tricô - história "João e Maria" (5 personagens) 46,20R$     44,00R$     

mini-dedoches de tricô - história "Rapunzel" (5 personagens) 46,20R$     44,00R$     

oca de índio (tenda) em tecido 28,35R$     27,00R$     

roupa para bonecas/bonecos tam. grande 42,00R$     40,00R$     

roupa para bonecas/bonecos tam. médio 38,85R$     37,00R$     

roupa para bonecas/bonecos tam. pequeno 36,75R$     35,00R$     

sling p/ bonecas em tricoline 30,45R$     29,00R$     

Móbiles

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

anjo c/ menino Jesus em lã feltrada 63,00R$     60,00R$     

anjo da guarda em lã feltrada 77,70R$     74,00R$     

anjos c/ 03 un em lã feltrada 87,15R$     83,00R$     

anjos c/ 04 un em lã feltrada 99,75R$     95,00R$     

balancinha 54,60R$     52,00R$     

balanço 30,45R$     29,00R$     

borboletas de feltro 56,70R$     54,00R$     

chuva (nuvens em mdf, pingos em acrílio e menina em lã feltrada) 72,45R$     69,00R$     

fada da noite (fada em lã feltrada c/ lua e estrelas em acrílico) 60,90R$     58,00R$     

fitas coloridas c/ cristal 51,45R$     49,00R$     

gira-gira 102,90R$   98,00R$     

lua e estrelas (lua e estrelas em acrílico) 33,60R$     32,00R$     

mini-anjinhos de tecido 43,05R$     41,00R$     

passarinhos de mdf c/ 4 43,05R$     41,00R$     

passarinhos de mdf c/ 6 53,55R$     51,00R$     

reino das borboletas (fada em lã feltrada e borboletas de feltro) 72,45R$     69,00R$     

reino das fadinhas (mini-fadas em lã feltrada) 93,45R$     89,00R$     



rosas de feltro 99,75R$     95,00R$     

santo anjo (anjos em lã feltrada c/ bebê e estrelinhas de acrílico) 93,45R$     89,00R$     

três fadinhas ou anjinhos de tecido 68,25R$     65,00R$     

Decorativos / presentes

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

balanço na árvore (árvore em madeira c/ criança na balança) 73,50R$     70,00R$     

kit lagartas e borboletas 38,85R$     37,00R$     

quebra-cabeça p/ mensagens - árvore (60 peças) 120,75R$   115,00R$   

Literatura Infantil 

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

Luciana Betti - Livro 0 - Um livro pra você 31,50R$     30,00R$     

Luciana Betti - Livro 1 - Recadeiro do Reino de Além-Véu  36,75R$     35,00R$     

Luciana Betti - Livro 2 - O fabuloso ofício de Dona Agulha Furada 36,75R$     35,00R$     

Luciana Betti - Livro 3 - A história feliz de Joca Sopra Aprendiz (com CD) 42,00R$     40,00R$     

Luciana Betti - Livro 4 - O grande amor de Elvirado Maçaneta 36,75R$     35,00R$     

Luciana Betti - Livro 5 - A incrível expedição de Gurmecindo Quindim 36,75R$     35,00R$     

Luciana Betti - Livro 6 - Ouvídio Tagarela e o fantástico Ceconofo 36,75R$     35,00R$     

Luciana Betti - Livro 7 - Contelena Erumavez 36,75R$     35,00R$     

Luciana Betti - Livro 8 - Os óculos mágicos de Coquebel 31,50R$     30,00R$     

Luciana Betti - Livro 9 - As jóias perdidas de Coquebel 36,75R$     35,00R$     

Luciana Betti - Livro 10 - Para lá e para cá com Tibusco Levitraz 31,50R$     30,00R$     

Luciana Betti - Livro 11 -O Livro da Gratidão 31,50R$     30,00R$     

Luciana Betti - Livro 12 - O Livro da Gentileza 31,50R$     30,00R$     

Luciana Betti - Livro 13 - A história remédio de Bela Flor 31,50R$     30,00R$     

Luciana Betti - Livro 14 - O livro da Coragem 31,50R$     30,00R$     

Luciana Betti - Livro 15 - 31,50R$     30,00R$     

Luciana Betti - Livro 16 - 31,50R$     30,00R$     

CDs / DVDs Infantis

Valor de 

venda 

Unitário

Valor          à 

vista  (desc. 

5%)

CD - Flávia Betti - Cantarolã 1 27,30R$     26,00R$     

CD - Flávia Betti - Cantarolã 1 c/ livro 47,25R$     45,00R$     

DVD box - Flávia Betti - Cantarolã 2 - Brincadedos 40,95R$     39,00R$     

Outros produtos


