
Brincar é o melhor começo
Com muito amor e criatividade, nós desenvolvemos brinquedos que revelam toda a diversão, interesse e maravilha no que as 
crianças fazem. Por mais de 80 anos, tem sido nossa missão ajudar famílias a dar o primeiro passo na divertida brincadeira da 
vida. E nós levamos essa missão a sério. Vamos continuar celebrando o que faz de cada criança ser única e ajudar a 
desenvolver seu talento especial.



dn

N A C I O N A L

CÓD: FVC81 REF: 852642

Aprender e Brincar 
Smart Stages Irmã 
do Cachorrinho

CÓD: FVC80
REF: 849768

Aprender e Brincar Smart Stages Cachorrinho

2 6-36M+

2 6-36M

CÓD: GFX34 REF: 859152

Piano Cachorrinho
 Aprendendo a Brincar

4

CÓD: GJP60 REF: 865364

Aprender e Bricar 
Cafezinho Aprende 
Comigo

2

CÓD: P5314 REF: 361361

Tocador de CD
Aprender e Brincar

3

CÓD: DTM77 REF: 837917

Alto Falante 
Aprender & Brincar

2

CÓD: GFX37 REF: 859153

Aprender e Brincar 
Caixa Ferramentas 
do Cachorrinho

2

6-36M
6-36M

6-36M6-36M6-36M

Diga olá para o primeiro melhor 
amigo do seu bebê! O Puppy é 
macio, gostoso e está preparado 
para garantir que a diversão nunca 
acaba enquanto se aprende. Ele 
reage ao toque do bebê com 
animadas músicas e frases que 
ensinam mais de 100 primeiras 
palavras, partes do corpo, cores, 
formas e mais! E pelo fato de que 
cada criança se desenvolve no seu 
próprio tempo, o Puppy vem com a 
tecnologia Smart Stages™, assim 
você pode escolher o melhor nível 
para o bebê. Cada nível contém uma 
variedade de músicas, sons e frases 
para brincar. O coração luminoso e 
multicolorido de Puppy brilha de 
acordo com a música!
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dn

N A C I O N A L

CÓD: DLH40 REF: 831881

Controle Remoto
 Aprender & Brincar

4
36M+

CÓD: FVC83 REF: 851086

Aprender e Brincar
 Cuidando do 
Cachorrinho

3 18-36M

CÓD: FHJ18 REF: 851084

Telefone Aprender 
e Brincar Emojis

6
18M+

CÓD: GMM55 REF: 870450

Relógio Meu Primeiro
 Smartwatch 
Aprender e Brincar

6 6M+

CÓD: DTM56 REF: 836116

Tambor 
Aprender & Brincar

2
6-36M

CÓD: GMM64 REF: 870454

Camera Sorrisos
 Aprender e Brincar 

2 6M+

CÓD: DRJ16
REF: 838593

Aprender e Brincar Painel Aprendendo o ABC

4 18-36M

Quanta diversão o seu filho consegue ter em um 
dia Descubra com esse painel interativo, colorido 
que cresce com o bebê. Apertar botões; girar os 
ponteiros do relógio e mover a barra para cima e 
para baixo apresentam muita diversão educativa 
para a criança, incluindo objetos, formas e cores 
de nível avançado! Aperte o Cachorrinho para 
escutar mais frases e sons. Com 26 botões 
iluminados de A a Z, ensinam letras e objetos. E 
tem 4 modos, assim a brincadeira nunca acaba. 
Toda criança aprende e brinca de modos 
diferentes. A tecnologia Smart Stages™ permite 
que você escolha o nível mais adequado ao seu 
bebê. Troque o modo para aprender e oferecer 
frases variadas, músicas e sons para a criança! • 
Tecnologia Smart Stages™ Nível 1 - Aprender. 
Apresenta letras, formas, cores, animais, objetos 
e mais para a criança! Nível 2 - Estimular - 
Objetos e Sons São dois modos que estimulam a 
criança a encontrar diferentes objetos ou 
identificar o sons! Nível 3 - Imaginar. Toca 
músicas sobre relógio, números, cores e formas!
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dn

N A C I O N A L

Livrinhos Cores e Formas Fisher Price

CÓD: N8248
REF: 870459

Fisher Price 
Pirâmide de 
Argolas Unidade

4 6M+

CÓD: GLM98

REF: 870451

Fisher Price Tablet Smart Stages Aprender E Brincar

6 12M+

4 6M+

CÓD: FPV02

REF: 849766

Cante e Aprenda Fisher Price

CÓD: W9834

REF: 853477

Centopéia 
Encaixa e Puxa 
Fisher Price

4 6M+

O seu bebê vai aprender muito com o seu 

primeiro dispositivo inteligente.

Este é o Tablet Smart Stages da Fisher Price

Ideal para crianças com idade a partir de 12 

meses, o tablet da Fisher Price ensina sobre 

alfabeto, objetos familiares, cores e muito 

mais.

São diversos sons, músicas divertidas, toques e 

frases que estimulam seu bebê.

O laptop inclui ainda a tecnologia Smart 

Stages?, uma nova maneira da criança mudar o 

conteúdo educativo conforme cresce! Cada 

bebê se desenvolve em seu próprio ritmo, e a 

tecnologia Smart Stages? lhe dá a possibilidade 

de selecionar o estágio ideal para seu filho! 

São 3 níveis de aprendizado.

CÓD: P5318

REF: 361445
4 6M+
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dn

N A C I O N A L

CÓD: FBR74 REF: 841519

Microfone 
Aprender & Brincar

4
18M+

CÓD: DYW54 REF: 851096

Móbile Meus 
Bichinhos de
 Pendurar

4
0M+

CÓD: DWH93 REF: 851095

Mordedores Sortidos
6

3M+

CÓD: GHK76 REF: 864389

Mordedor Meu
Safari Sapinho

5

CÓD: DPK29 REF: 865366

Mordedor Animais
 Amigos

CÓD: B4253
REF: 360243

Girafa com Blocos

2 6M+

1M+ 6
3M+

CÓD: FVN74 REF: 855393

Mordedor de Pelúcia
 Monstrinhos 
Sortidos

6
3M+

O bebê pode empilhar os blocos na Girafa ou 
jogá-los dentro dela. A diversão é completa, 
com músicas e sons realistas! São 4 bloquinhos 
comt ema de zoológico, cheios de detalhes, 
sons e de movimentos fascinantes que 
proporcionam descobertas maravilhosas ao 
seu bebê.
Todos podem ser guardados dentro da girafa 
quando a brincadeira acabar. Há tanto para ser 
descoberto com os bloquinhos........ pequenos 
objetos,  movimentos,  sons,  texturas 
interessantes e muito mais! Funciona com 3 
pilhas tupo botão (incluídas).
Cores e decorações podem eventualmente 
variar.
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dn

N A C I O N A L

CÓD: FGJ54 REF: 852651
Chocalhos Sortidos

6
3M+

CÓD: FFB68 REF: 852648

Chocalhos 
Musicais Sortidos

6

CÓD: DFP43 REF: 852316
Chocalho Divertido

6
3M+

CÓD: DPN22 REF: 841516

Novo Telefone Feliz

4

CÓD: BGX29 REF: 815740

Veículos 
dos Animais

CÓD: GJD46
REF: 868395

Chocalho e Mordedor  Telefone
 Divertido  Meus Primeiros Selfies

6

12m+ 4

CÓD: GJD35 REF: 870463

Chocalho Anel de 
Diamante 

4

3M+

6+36m

A diversão esta mais que garantida com o 
Chocalho e Mordedor - Telefone Divertido - 
Meus Primeiros Selfies - Fisher-Price. A 
Telefone minhas primeiras selfies da 
Fisher-Price é o brinquedo de atividades 
perfeito para levar com seu recém-nascido 
moderno. Este adorável smartphone de 
brinquedo possui um grande espelho e 
ícones realistas na tela, uma capa de 
proteção macia e texturizada para 
dentição, um suporte realista na parte de 
t rás  e  muitas  at iv idades  prát icas 
empolgantes para seu bebê descobrir. 
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dn

N A C I O N A L

CÓD: FHF75 REF: 849794
Macaquinho de Atividades

2
3M+

CÓD: FGG90 REF: 869957
Girafita Musical Relaxante

4

CÓD: FXC13 REF: 859156

Tapete de Atividades Baleia

4

0-24M

CÓD: CGN63 REF: 830824

Zebra com Blocos

2

CÓD: Y8653 REF: 812437
Trem dos Animais

CÓD: GHL40
REF: 864388

Meu Ouriço Relaxante

4 0M+

3

CÓD: GFC35 REF: 861265

Hipo Atividades Divertidas

3 0M+

0M+

6-36m

6-36m

O Fisher-Price® Meu Ouriço Relaxante com 
Vibrações Calmantes é um amiguinho 
aconchegante que ajuda a confortar seu 
bebê, em casa e em qualquer lugar, assim 
todo mundo pode ter aquele sono 
merecido. Seu pequeno vai adorar 
aninhar-se com este rostinho doce, tecidos 
aconchegantes, e música e vibrações 
suaves. Além disso, o ouriço de pelúcia tem 
4 ajustes diferentes, para que você possa 
personalizar o efeito tranquilizante que 
melhor se adapta às necessidades em 
constante mudança do seu bebê. Onde o 
desenvolvimento encontra a brincadeira™. 
Sensorial: As texturas macias, a música 
suave e as vibrações tranquilizantes do 
bichinho de pelúcia envolvem o tato e a 
audição em desenvolvimento do bebê. 
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dn

N A C I O N A L

CÓD: DJD80

REF: 830821

4

6-36M

CÓD: GPW25

REF: 870460

Carrinho 
Dinossauro T-Rex

12 CÓD: FGJ11

REF: 852649

Zebrinha de Atividades

3

CÓD: Y8651 REF: 812440
Elefante Bolinhas Divertidas 3

CÓD: FXC06

REF: 863300

Meu Primeiro Sushi

CÓD: CMV95
REF: 830822

Novo Brinquedo Carrinho Sons Divertidos 

4 6M+

Novos Sons Divertidos Fisher Price 
vem repleto de atividades práticas e 
sons mecânicos divertidos, para que o 
bebê fique ocupado e entretido, além 
de estimular o desenvolvimento dos 
pequenos. Bote a coordenação 
motora do seu bebê para funcionar 
com os amiguinhos de esconde-
esconde, sons divertidos e muitas 
atividades práticas. Coloque seu bebê 
no banco do motorista desse carrinho 
colorido, recheado de sons mecânicos 
divertidos e atividades para se ocupar 
e ajudar a manter a coordenação 
motora fina em desenvolvimento. 
Têm uma porta que abre e fecha, 
amiguinhos escondidos para o bebê 
descobrir, peças que fazem barulho 
para deslizar, rodas para girar, 
passarinhos e muito mais. Apresente 
seu bebê ao seus mais novos melhores 
amigos com o Fisher-Price Animal 
Friends Discovery Car.

5

CÓD: GCM80

REF: 868393

Lagarta de Atividades

4

9M+

6M+

12-36m

3M+

3M+

Encaixa Borboleta
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dn

N A C I O N A L

CÓD: GML94

REF: 870458

2 0M+

CÓD: W4472

REF: 362068

Torre de Potinhos

2

CÓD: 71084

REF: 844788

Chaves de 
Atividades

4

 Novo Balde Primeiros Blocos

2

CÓD: FWG11
REF: 857708

Controle de Video Game de Atividades

4 12M+

CÓD: CMY09

REF: 840362

Novo Xilofone

4
18M+

6-18M

6M+

3M+

Carrinho de Blocos 

CÓD: FGP10

REF: 845651

Seu bebê pode se divertir brincando 
com esse controle de vídeo game 
Aprender e Brincar, que vem com dois 
modo de jogo e muitas atividades 
interativas. Conforme a criança mexe o 
joystick e pressiona ABCD e os 
números, eles ouvem sons, músicas e 
frases que apresentem números, 
fo r m a s ,  co re s  e  m a i s !  O n d e  o 
desenvolvimento se transforma em 
diversão™ Aprendizado: Músicas e 
frases divertidas ensinam números, o 
alfabeto, formas, cores e mais! 
Coordenação motora fina: Conforme a 
criança pressiona, vira e desliza nas 
atividades interativas, habilidades 
motoras como destreza e coordenação 
olho-mão vão sendo aprimoradas. 
Criatividade e imaginação: O design 
realístico estimula o faz de contas e a 
imaginação do seu pequeno "gamer"!
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dn

N A C I O N A L

CÓD: Y8652

REF: 812690

3
12-36M

CÓD: DFR09

REF: 852646

Mini Pirâmide de Argolas

6 CÓD: GKC49

REF: 870462

Clip Porta-Chupeta Animais Sensoriais

6

Novo Piramide de Argolas

2

CÓD: GML93

REF: 870461

Banquinho de Atividade

2 12M+

Com o  banquinho de atividades da fisher-
price ,  bebês e crianças que estão 
começando a andar podem girar, puxar e 
balançar diferentes pinos coloridos para 
horas de divertidas de brincadeiras 
manuais. o banquinho de atividades com 
brincadeiras dos dois lados possui formas 
coloridas para os pequenos construtores 
segurarem, girarem ou baterem com um 
martelo de brinquedo fácil de segurar. 
Onde o desenvolvimento encontra a 
brincadeira. Coordenação motora fina: as 
atividades no banquinho ajudam a 
fortalecer a coordenação das mãos e dos 
olhos e a destreza do seu bebê, à medida 
que ele segura, gira e puxa os pinos. 
Resolução de problemas: enquanto seu 
bebê descobre como bater nos pinos e virar 
o banquinho para continuar brincando, as 
habilidades de solução de problemas são 
estimuladas. Sujeito a disponibilidade

CÓD: GFD37

REF: 859149

Bolinha Arco-iris Mágico

2 9M+

6M+

6M+

12M+

Empurra Tartaruga

CÓD: FGW58

REF: 841522
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dn

N A C I O N A L

CÓD: X7037

REF: 816303

Cadeirinha Diversão no Bosque

3 0M+

A Cadeirinha Diversão no Bosque é confortável e cheia de diversão. Brinquedos coloridos giram na barra de brinquedos removível: um porco-
espinho, um rato e uma coruja de chocalho. Vibrações acalmam o bebê quando a brincadeira acabar. A almofada pode ser lavada na máquina, e a 
cadeirinha possui três pontos de contenção e pés antiderrapantes, proporcionando segurança.

CÓD: Y4544 REF: 809501Cadeira Balanço Minha Infância Meninas 2 0M+

Um assento infantil reclinável com apoio dobrável — ótimo para dar de comer. Ajuste o assento na posição vertical, para que os movimentos do 
bebê criem o balanço — com brinquedos estimulantes e música para curtir. Na hora da soneca, você pode remover a barra de brinquedos e ligar as 
vibrações calmantes. Conforme a criança vai crescendo, o produto vira uma cadeira de balanço! Funciona com 1 pilha D (não inclusa)
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dn

N A C I O N A L

CÓD: CHP85 REF: 824489Ginásio de Atividades Floresta 3 em 1
4 0M+

CÓD: FXC37

REF: 870464

Ginásio Aprendizagem Sensorial

2 0M+

Cinco brinquedos de encaixar, mais o adorável leão musical, fornecem sons divertidos e dois modos de música, mantendo o bebê ocupado em um 
tapete confortável, forrado e portátil, com dois arcos macios superiores, cheios de brincadeiras. A música toca por até 10 minutos no modo longo 
e é possível reordenar os brinquedos de encaixe, alterando a experiência do bebê a cada vez que ele brinca!

Com o Ginásio de Atividades Deluxe Aprendizagem Sensorial Lontra Fisher-Price a diversão é garantida. O Ginásio de Atividades Deluxe 
Aprendizagem Sensorial Lontra da Fisher Price, é ideal para o desenvolvimento sensorial do seu pequeno. Seu colchão super aconchegante é o 
lugar perfeito para o seu pequeno explorar e desenvolver suas habilidades motoras e sensoriais. As luzes e a música da lontra amiga, ajudam a 
fortalecer a coordenação e a destreza do bebê enquanto brinca e se diverte. Imagens meramente ilustrativas.
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dn

N A C I O N A L

CÓD: DRH45

REF: 837916

Mesa de Atividades Infantil Passeando Pela Cidade

2 0M+

Agora, vamos pra casa do Cachorrinho! Abra e feche a porta para escutar o Cachorrinho cantando o ABC ou acenda a luz para aprender sobre 
opostos. No meio da mesa, o seu pequeno pode apertar o botão interativo no telefone para "ligar" para o Cachorrinho ou irmã e acender um novo 
lugar para visitar! E, além disso, pode brincar com as atividades práticas, que incluem peças para deslizar, rolar e muito mais. Você pode até 
colocar pernas para que o brinquedo acompanhe o crescimento do bebê, que passará a brincar em pé. Cada bebê aprende e brinca de um jeito. A 
tecnologia Smart Stages™ permite que você selecione o que é melhor para seu filho, quando quiser! Troque o modo para aprender e oferecer 
frases variadas, músicas e sons para a criança! • Tecnologia Smart Stages™ Technology Nível 1 – Explorar. Primeiras palavras e sons atiçam a 
curiosidade do bebê. Nível 2 - Estimular. Estimula o bebê com perguntas e orientações simples. Nível 3 - Imaginar. Imaginação e faz de conta.
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