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Sobre montanhas verdes, escondidas nas 
profundezas da floresta, encontramos o 
lugar mais bonito do mundo, a Vila Sylvanian.

Esta é a casa dos amigos mais ternos de todo 
o mundo. Se você ouvir o vento, ouvirá sua 
conversa feliz.
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5530
Família dos Gatos Meia-Noite

5529
Família dos Pandas Graciosos

Familia dos Gatos
Meia-Noite

Família dos Pandas
Graciosos

Famílias

Novo
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Novo



5416
Bebê Coelho Cauda de Algodão

4030
Família dos Coelhos Cauda de Algodão

5412
Bebê Urso

5059
Família dos Ursos

5409
Bebê Gato Castanho

5290
Família dos Gatos Castanhos

5501
Família dos Coelhos Neve

5502
Família dos Coalas Copa de Árvore

Novos

Famílias

Novos
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Novos

Novo Novo

Lançamento
AGOSTO

Lançamento
AGOSTO
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Família dos Gatos Persas

5456
Bebê Gato Persa

Famílias

4150
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5421
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4172
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5406 (5065)
Bebê Esquilo Noz

5420 
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5405
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Todos os integrantes da Família dos Coelhos Chocolate podem ser adquiridos separadamente pelo consumidor.
5247
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5250
Menina

5249
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5248
Mãe

5190
Avós Coelho Chocolate 

Novo

Lançamento
AGOSTO
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5337
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4018
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4108
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Gêmeos Poodles Toy
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Bebê Poodle Toy
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Gêmeos Gato de Seda

5407
Bebê Gato de Seda
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5376
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5305
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5358
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5272
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5394
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5396
Família dos Ursos Polares

5310
Família dos Coalas

Famílias



Freya é uma menina alegre que 
gosta de se divertir com a 

família e amigos. 
Frequentemente convida seus 

amigos para festas em sua casa 
e oferece deliciosos doces que 

ela assou com sua mãe. 
Ela é muito boa em desenho e 

ganhou muitos prêmios em 
competições escolares.

Irmã Coelho Chocolate
Lyra gosta de mexer em 
máquinas e está muito 

interessada no piano e outros 
instrumentos musicais que 

fazem seu pai dançar. 
Atualmente ela está fascinada 

pelo funcionamento do 
elevador em sua casa. 

Ela geralmente fica quieta, 
mas fala muito quando está 

com sua irmã gêmea.

Carlie adora viajar e fica tão 
empolgada que nunca consegue 
dormir na noite anterior a uma 

grande viagem. 
Inquieta, não fica parada um 

minuto, então está sempre ligada 
em sua próxima grande aventura. 

Ela não vê a hora de ter idade 
suficiente para comprar um 
trailer e dirigir em muitas 

viagens mais. 

Irmã Cachorro Caramelo
Piers o Irmão Urso tem um 
grande apetite — ele está 

sempre dizendo: 
“Tô com fome!” 

Se ele fareja comida enquanto 
brinca com seus amigos, ele 

não pode evitar de seguir seu 
nariz.  Sua mãe não o deixa 

ajudar no preparo pois ele não 
consegue manter as mãos 

longe da comida.

Irmão UrsoIrmã Gato Persa Branca

Freya Lyra PiersRalph Carlie

Quem é seu Sylvanian Favorito?

Ralph é cheio de energia e 
gosta de subir em árvores. 

Quando o balão de seu 
irmãozinho ficou preso em uma 

árvore alta, o Irmão Esquilo 
Noz subiu e o trouxe de volta 

em um piscar de olhos. 
Ele diz que escalou todas as 

árvores de Vila Sylvanian, mas 
ninguém sabe se é verdade.

Irmão Esquilo Noz

10



Walter, o Pai Panda Gracioso 
é o cara das ideias da aldeia, 
e ele nunca deixa de sorrir. 

Ele está sempre planejando 
maravilhosos eventos para 

toda a vila. 
Quando os moradores 

querem dar uma festa, eles 
sabem a quem pedir!

Chantelle, a Irmã Gato 
Meia-Noite, adora colecionar 
todos os tipos de pequenas 

coisas. 

Ela é excelente nos esportes e 
adora principalmente 

basquete, mas quando crescer, 
ela quer ser uma mágica como 

seu pai.

Pai Panda Gracioso Irmã Gato Meia-Noite

Walter

Ketherine, a Irmã Rato Marshmallow, 
é muito boa em matemática, mas é 

um pouco esquecida. Ela está sempre 
dizendo “Oh, esqueci disso!” 

Mas ela não está muito preocupada 
- seu irmão se lembra de tudo, então 

ela sempre pode perguntar a ele! 
Ela adora passar o tempo com seu 

irmão e os trigêmeos, jogando jogos 
e cantando.

Irmã Rato Marshmallow
Melinda é uma garota 

extrovertida e faz amigos com 
muita facilidade. Ela adora bolos. 
Um dia sua mãe fez um novo bolo 

e convidou todas as crianças 
para uma festa de chá. 

Ela se divertiu tanto que está 
aprendendo a fazer bolos com 
sua mãe para também poder 

fazer sua festa de chá.

Toy Poodle Girl
Abigail quer ser chef de cozinha 

quando crescer e sonha em ter um 
restaurante requintado. Ela sempre 
observa cuidadosamente quando a 
mãe está preparando algo novo e 
muitas vezes pega as habilidades 
culinárias de seu pai. Ela gosta 

de ler livros de receitas e depois, 
com a ajuda do pai, coloca todas as 
dicas que aprendeu na criação de 
diferentes receitas familiares.

Irmã Porco-Espinho

MelindaChantelle Ketherine Abigail
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O mundo de Sylvanian Land
Do outro lado de uma grande floresta está a torre de um 
castelo. Através do portão encontra-se um mundo mágico, um 
parque temático apenas para bebês, chamado Sylvanian Land.
Você pode ver os ônibus parando e os bebês saindo correndo, 
ansiosos por toda a diversão que estão prestes a ter.
Dentro do parque estão todas as coisas divertidas que você 
poderia imaginar - passeios emocionantes aqui, um desfile 
colorido ali.
Para onde quer que você olhe, você pode ver os bebês se 
divertindo muito.

12
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5537
Parque de Diversões para Bebês ×1×3

O Parque de Diversões para Bebês apresenta um 
castelo incrível e muitos brinquedos. 
Há uma roda-gigante, um navio Viking, karts e um 
passeio de foguete. Há um painel de exibição na 
parte de trás do parque de diversões, onde você pode 
alinhar as figuras de bebês.

Va
m
os
 nu

ma 
aventura emocionante

nu
m
 p
as

seio
 no Navio Pirata!

A r
oda gigante vai

gir
and

o e girando ♪

Zoom!!3,2,1, Decolar!!

Novo

13

Lançamento
AGOSTO



5542
Casa Surpresa Assombrada

×1×1×1×1

O Carroursel Estrela para Bebês tem 
assentos em forma de lua que giram ao 
redor ao se rodar o guarda-sol estrela. 
Existem três assentos para as figuras de 
bebê. Este conjunto vem com uma figura 
de bebê Panda e dá pra brincar sozinho.

Esta é uma casa mal-assombrada com um 
bebê Gato Meia-Noite em uma fantasia de 
fantasma e móveis. A casa mal-assombrada 
vem com um elevador fantasma e TV. 
Este conjunto inclui uma casa, duas figuras 
e móveis, e dá pra brincar sozinho.

Novo Novo

14

5539
Carrossel Estrela p/ Bebês



5543
Cj. Carruagem Real

×1×1

O Conjunto Carruagem Real tem uma 
linda sala na carruagem para brincar 
de princesa. O conjunto multifuncional 
vem com uma sala de estar, móveis, 
acessórios e uma figura.

Novo

15
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5302
Casa Telhado Vermelho c/ Luzes

5303
Primeira Casa Sylvanian Families

5400
Casa c/ Torre e Telhado Vermelho 

5393
Casa Doce Framboesa
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5303
Primeira Casa Sylvanian Families ×1×1

O item perfeito pra iniciar sua coleção! 
Este conjunto inclui a casa, móveis e um mascote para todo tipo de brincadeira!

Mais de

10
peças

CasasCasas



18

Luzes

Mais de

20
peças

5302
Casa Telhado Vermelho com Luzes

Esta casa pode ser aberta até 90 graus, 180 graus ou mesmo mantida fechada. As luzes dos 
quartos também podem ser ligadas e desligadas! Quando a casa está fechada, a bela forma da 
casa pode ser vista por todos os lados, com lindas luzes aconchegantes nas janelas.

Casas



Conecte essas duas casas para 
criar a Grande Mansão do Telhado 
Vermelho, a maior casa da Vila  
Sylvanian. Você pode fazer todos 
os tipos de combinações! Esta casa 
enorme tem quartos para muitos 
móveis. Você vai se divertir criando 
arranjos encantadores para cada 
quarto!

Casa Telhado Vermelho
com Luzes

Primeira Casa
Sylvanian Families

19

Casas
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Casas

×1×1
5393
Casa Doce Framboesa ×1×1

5400
Casa com Torre e Telhado Vermelho

O elevador sobe e desce!

As portas abrem automaticamente 
quando o elevador para em cada andar!
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Mais de

10
peças

21

5448
Carro de Passeio da Família

5274
Minivan

5535
Van Piquenique em Família

Veículos
Mais de

10
peças

Mais de

10
peças

Casas/Veículos

Novo
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5449
Cj. Primeiros Móveis Divertidos

Fogão
Refrigerador

Dá a descarga!

Privada

Sai água na pia!

Lavatório

Dispenser de gelo
na porta!

O fogão a gás se acende!

Você pode cortar a torta!!

Tábua de Corte

Figuras e Acessórios

×1×1

*Gelo, água e chamas não são reais.
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Mais de

10
peças

5013
Pai Coelho Chocolate e Sofá

5014
Mãe Coelho Chocolate e Geladeira

5015
Irmão Coelho Chocolate e Toalete

5016
Irmã Coelho Chocolate e Escrivaninha

5017
Bebê Coelho Chocolate e Cama

5432 Bebês Gêmeos Coelho 
Chocolate e Carrinho de Bebê

×1×1

×1×2

×1×1

×1×1 ×1×1

×1×1

Mais de

10
peças

Mais de

15
peças

Figuras & Acessórios
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5040
Carrinho de Brincar do Bebê

5433 
Recém Nascido

4281
De Bicicleta com a Mamãe ×1×3×1×2 ×1×2

Figuras & Acessórios

5532
Cj. Cuidando de Trigêmeos ×1×3Novo

Mais de

15
peças

×1×1
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Minibox

5197
Bebê Coelho Chocolate no Cadeirão ×1×1

5202
Bebê Coelho Chocolate c/ Piano

5199
Bebê Urso no Cavalo ×1×1

×1×1

5550
Cj. Hora do Banho - 
Menina Coelho Raio de Sol

5449
Cj. Lavagem e Limpeza - 
Papai Coelho Raio de Sol

5551
Cj. Beliche - Bebê Coelho Raio de Sol

5548
Cj. Geladeira -  
Mamãe Coelho Raio de Sol

×1×2

×1×1NovoLançamento
AGOSTO ×1×1NovoLançamento

AGOSTO

×1×1NovoLançamento
AGOSTO NovoLançamento

AGOSTO
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Bebê Surpresa Fantasia     Bebê Surpresa FantasiaBebê Surpresa FantasiaBebê Surpresa Fantasia

Colecione

 todos 
os 8!

Há 7 mascotes e
mais 1 misterioso
para colecionar.

Secreto

5544
Bebê Surpresa Fantasia
(pacote com 16) Novo



27

Baby Collection

5546
Bebês Surpresa Mágica
(pacote com 16)

NovoLançamento
AGOSTO
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Baby Collection

5475
Bebê Surpresa Festa

Bebê Surpresa FestaBebê Surpresa Festa
Colecione

todos
os 9! Há 8 mascotes e mais um 

misterioso pra colecionar.

Secreto



Baby Collection

29

5482
Bebê Surpresa Acampamento
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Ambientes

5380
Cj. Toalete e Banho c/ Irmã Elefante

Maravilhoso conjunto contendo linda banheira clássica. 
chuveiro, pia, vaso e um montão de acessórios.

Mais de

15
peças

×1×1



5286
Cj. Toalete e Banho

Uma banheira clássica que dá o tom do estilo clássico desse banheiro fabuloso, com ducha, 
pia e gabinete, vaso, suporte para shampoo , bacia diversos acessórios de toalete e banho.

Mais de

20
peças

31

5288
Cj. Móveis do Berçário

Divertido e lindo conjunto contendo berço, roupa de 
cama, escorregador, cadeirão, e diversos acessórios.

Mais de

20
peças

Ambientes

5285
Cj. Quarto com Penteadeira

Gracioso conjunto com cama e roupa de cama, penteadeira, banqueta, 
aparador, mesinha e diversos acessórios de toucador.

Mais de

25
peças

5284
Cj. Piano com Escrivaninha

Maravilhoso conjunto contendo piano, banqueta, partitura, escrivaninha, 
cadeira, globo, luminária e diversos acessórios de papelaria.

Mais de

20
peças



2432

5340
Cj. Sala de Jantar Clássica

5341
Cj. Cozinha e Acessórios

Charmosa cozinha contendo geladeira recheada de produtos, 
gabinete com pia e armários, gabinete com fogão e muitos 
acessórios de cozinha.

Mais de

35
peças

Essa sala de jantar super simpática está composta por uma 
grande mesa com 5 cadeiras, buffet com forninho e vários 
acessórios de cozinha.

5397
Cj. Quarto de Bebê Clássico

Mais de

35
peças

5379
Cj. Sala de Estar c/ Irmã Gato Primavera

Mais de

15
peças

×1×1

Mais de

15
peças

×1×2

5339
Cj. Sala de Estar Confortável

Espaçosos e aconchegante, essa sala é composta de sofá e duas 
poltronas com almofadas, mesa de centro, estante, TV com 6 cenas, 
porta-retratos, bomboniére, cestinha, caneca e revista.  

Mais de

15
peças

Vem com dois padrõe
s d

e 
te

cid
o

5338
Cj. Quarto Infantil

Mais de

15
peças

Cores agradáveis e design super fofo. Muita brincadeira à 
vista! Acompanha uma série de itens e acessórios.

A Irmã Gato Primavera já está se acomodando em sua poltrona 
pra curtir um programa de Tv. Que tal fazer companhia?

Este versátil conjunto apresenta duas camas que podem formar um 
beliche, colchões e roupa de cama, escadinha, escrivaninha, cadeira, 
toalhinha, 3 livros, porta lápis, 2 lápis e um globo.

Ambientes
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5536
Kit Inicial de Padaria

*Figuras não incluidas

準備ばっちり♪

エプロン・帽子をつけて

ぼう　し

じゅん び

準備ばっちり♪

エプロン・帽子をつけて

ぼう　し

じゅん び

パンを焼こう！
オーブンでいろいろなや

パンを焼こう！
オーブンでいろいろなや

お会計しよう！
レジスターで

かい けい

お会計しよう！
レジスターで

かい けい焼きたてのパンを棚に並べてパン屋さんを開こう！
や　　　　　　　　　　　　　　　　たな　　　なら　　　　　　　　　 や　　　　　　　ひら

焼きたてのパンを棚に並べてパン屋さんを開こう！
や　　　　　　　　　　　　　　　　たな　　　なら　　　　　　　　　 や　　　　　　　ひら

のばそう！
パン生地を

き　 じ

のばそう！
パン生地を

き　 じ

1 2 3

54

Ass
e o pãozinho

Ma

is 
de 2

0 tipos de pães!

no forno

Mais de

35
peças

Espetacular conjunto contendo forno 
bancada, estante, toldo e varios tipos 
de pães e biscoitos e acessórios de 
padeiro.

Novo

Enr
ole o Donut

Móveis e Acessórios
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Móveis & Acessórios

Lights 5533
Carrinho p/ Trigêmeos NovoNovo

5528
Lustre

5534
Berço c/ Móbile Novo

Lançamento
AGOSTO
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Móveis & Acessórios

5445
Máquina de Lavar Roupa  
e Aspirador de Pó

5442
Cozinha c/ Ilha

5443
Microondas e Gabinete

5447
Conjunto Luminárias e Cortinas

5444
Conjunto Café da Manhã

Mais de

15
peças



Móveis & Acessórios

5144
Cj. de Mesa e Cadeiras

4254
Móveis de Quarto de Criança

Mais de

25
peças 4269

Conjunto de Festa 4464
Suíte 3 Partes

4448
Beliche Tripla

4717
Cj. Jantar para Dois

5021
Cj. Geladeira

5025
Playground do Bebê

Mais de

40
peças

Mais de

10
peças

Mais de

15
peças

Mais de

40
peças

5091 
Cj. Churrasco da Família

5145
Cj. de Forno

5146
Cj. de Cama p/ Adulto

5149
Conjunto Televisão

36
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5158
Toucador

5156
Carrinho de Bebê

5225
Cj. Panqueca Caseira

Mais de

20
peças

5221
Cadeirão do Bebê

5155
Geladeira e Acessórios

5154
Beliches

5153
Cj. Escrivaninha de Criança

5150
Conjunto Sofá

5151
Conjunto Cozinha

5148
Conjunto Toalete

Móveis & Acessórios
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Viagem da Família



Viagem da Família

39

5450
Aventura na Casa da Árvore

Bala
nço vai e vem

de m
adeira!Div

erti
do escorregador
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5451
Cabana no Lago

Es

cor
regad

or no Telhado!

Re
de qu

e balança!

Mais de

10
peças

Viagem da Família



5454
Camping Van da Família

5453
Esconderijo do Bebê Porco-Espinho

5452
Parquinho nas Árvores do Bebê

×1×1

×1×1

O 

ass
ento se dobra

pr
a vi

rar cama!

Mais de

15
peças

41

Viagem da Família



5255
Passeio de Aventura no Céu

42

Viagem da Família



Vá com as crianças numa escola em forma de castelo!
Há um berçário novo e maravilhoso na Vila Sylvanian com muitas coisas 
divertidas para fazer. Em torno do edifício do berçário há um playground 
com todos os tipos de equipamentos onde os bebês gostam de brincar! 
Tome o Ônibus Arco-íris para este lugar novo e incrível!
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5317
Ônibus Arco-Íris

5316
Castelo Jardim da Infância

Mais de

15
peças

Mais de

10
peças

5319
Playground do Castelo ×1×15318

Casa na Árvore do Bebê ×1×1

Jardim da Infância



5334
Passeio de Avião do Bebê ×1×15333

Roda Gigante do Bebê ×1×1

Mais de

10
peças

5320
Trenzinho do Bebê ×1×1 5262

Amigos do Jardim da Infância ×1×3

45

Jardim da Infância
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5324
Pizzaria da Vila

5315
Mini Mercado

Mais de

40
peças

Mais de

30
peças

Lojas



5234
Boutique ×1×1

Mais de

35
peças

OVER

pieces
305263

Confeitaria ×1×1

Mais de

85
peças

5240
Van de Cachorro-Quente

Lojas

47
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Lojas

5265
Carrinho de Frutas

5266
Carrinho de Guloseimas

5239
Loja de Donuts

Mais de

30
peças

×1×1

4610
Carrinho de Pipoca

Mais de

25
peças

Mais de

15
peças

Mais de

25
peças

5053
Carrinho de Doces

Mais de

50
peças



5257
Amigas Bailarinas ×1×2

5256
Teatro de Ballet

Mais de

10
peças

×1×1

Lojas

49
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Escola

5105
Escola na Árvore

Mais de

35
peças

5170
Amigos da Escola ×1×2



5095
Cj. Dentista do Campo

5094
Cj. Enfermeira do Campo

5096
Clínica do Campo

×1×1

×1×1

Profissões

Mais de

15
peças

Mais de

45
peças

Mais de

35
peças

51
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Aproveite o seu dia em Town!

Bem-vindo a Town - onde todos vão para 
desfrutar de um dia de compras. Belos edifícios e 
calçadas cintilantes tornam este lugar especial. 
Faça um passeio no bonde para fazer compras 
em todas as lojas elegantes e comer comida 
deliciosa nos restaurantes. Sempre há coisas 
interessantes para ver e fazer!



A saia flutuante está linda! Troque os sapatos dependendo de como você se sente hoje!

5540
Fashion Play Set – 
Coleção Sugar Sweet – ×1×1

Mais de

10
peças

Novo ×1×1
Mais de

10
peças

Novo
5541
Fashion Play Set – 
Coleção Loja de Sapatos –
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Crie muitas roupas elegantes! Calças, óculos e muito mais para uma variedade de looks estilosos!

×1×1
Mais de

10
peças

Novo

5461
Fashion Play Set – 
Série Town Girl – Gato Persa

×1×1
Mais de

10
peças

Novo

5462
Fashion Play Set – 
Série Town Girl – 
Gato Malhado



×1×1

Combine estes belos vestidos e acessórios em mais 
de  750 looks diferentes!

5460
Boutique Fashion

55

Novo

Mais de

20
peças5462

Fashion Play Set – 
Série Town Girl – 
Gato Malhado
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×1×1Novo

6022
Grande Loja de Departamentos

A Grande Loja de Departamentos no centro de Town tem um 
telhado em forma de cúpula e por isso é fácil de encontrar.
Muitos clientes vêm de Vila Sylavanian para fazer compras 
aqui nos finais de semana.

Mais de

95
peças



4357

6004 
Town Girl Series - 
Poodle Toy

5391 
Elegant Town Manor - Edição Especial

6002 
Town Girls Series - 
Coelho Chocolate

Figuras

Novo ×1×1

Novo Novo

Lançamento
AGOSTO



6011
Cj. Concerto de Piano de Cauda

6012
Cj. Hora do Chá e Sobremesa 

6007
Passeio de Bonde

6018 
Restaurante Delicioso

×1×1

Mais de

50
peças

5360 
Floricultura

Mais de

20
peças

6016
Salão de Chocolate 

Novo Novo

Novo

Mais de

15
peças
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Novo

Novo
Novo

Lançamento
AGOSTO

Lançamento
AGOSTO

Lançamento
AGOSTO



Melanie Stephanie

Conheça os amigos de Sylvanian que vivem em Town!

Stella

Melanie está sempre em movimento! 
Ela adora caminhar e faz caminhadas 

em Town sempre que tem tempo. 
Ela se veste com cores simples e sóbrias 
e adora sapatos - ela tem todos os tipos 

diferentes e sempre pode escolher os 
corretos para deixar sua roupa perfeita.

Stella, a irmã mais velha Coelho 
Chocolate, é uma estilista brilhante que 

trabalha em Town. Cada vestido que 
ela projeta é perfeito para o cliente, 

feito com sua flor favorita ou pedra de 
nascimento. Seus vestidos são sempre 
muito procurados pelos clientes que 
visitam sua loja de vestidos na loja de 

departamentos.

A experiente irmã mais velha 
Rato Marshmallow  trabalha como 

designer de móveis. 
Ela tem todos os tipos de ideias e cria móveis e 

designs de interiores incríveis. 
Você aprenderá tantas coisas novas 

conversando com ela, e por isso a Irmã Coelho 
Chocolate costuma pedir conselhos a ela. 

Alicia é uma modelo que todas as 
garotas admiram e sempre chama a 
atenção quando anda pela cidade. 

O segredo de sua popularidade pode ser 
por ela ter a cabeça nas nuvens e é 
frequentemente vista praticando 
sozinha as danças que seu pai lhe 

ensinou.

Felicia é uma fotógrafa popular de uma revista 
de moda. Suas fotos são muito populares 

porque capturam as melhores características 
de seus assuntos. Todos respeitam sua 

liderança enquanto ela conduz com eficiência 
cada sessão de fotos. Ela gosta de passar 

momentos tranquilos sozinha nos dias de folga 
e é uma romântica que gosta de viajar sozinha.

Felicia Alicia
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Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role
Characteristics and Educational Role
Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role
Os produtos Sylvanian Families 
têm as cinco características e 
funções necessárias para os 
brinquedos, além de serem 
atraentes para o público-alvo.

    

As crianças aprenderão a realizar 
tarefas em sua vida diária, como 
a limpeza, colocando as figuras 
a r t i c u l a d a s  e m  u m a  a m p l a 
variedade de posições diferentes 
e concentrando sua atenção nos 
detalhes das ações.

Desenvolvndo 
      habilidades  motoras

Imitatando a vida cotidiana dos adultos
Ao brincar com personagens de animais que se comportam como 
seres humanos, com uma ampla linha de produtos que lembram 
instintivamente um ambiente familiar, as crianças são naturalmente 
inspiradas a imitar a própria casa e os trabalhos que gostariam de ter 
quando crescerem.
* As cinco características e funções dos brinquedos foram defendidas na palestra na Assembléia Geral da Associação Japonesa 
de Pesquisa de Bonecas e Brinquedos pelo professor Nakamura da Universidade Feminina de Otsuma. 

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Características e Papel Educacional
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Com um mundo inteiro para brincar, a imaginação 
das crianças não terá limites. Ao combinar edifícios e 
decorá-los com os móveis de sua escolha, eles também 
desenvolverão sua sensação de espaço e prontidão.

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Promovendo a criatividade e a imaginação

As cr ianças desenvolverão suas habi l idades de 
comunicação e aprenderão a cuidar dos outros, explorando 
uma grande variedade de padrões de jogo e brincando com 
vários personagens com os quais possam se identificar.

Promovendo habilidades de 
comunicação  interpessoal

As expressões doces das figuras, o tamanho unificado 
das casas de bonecas e móveis e a alta qualidade dos 
brinquedos, perfeitos em todos os detalhes, estimularão 
o interesse das crianças pela educação e arte e 
promoverão a percepção e a apreciação da beleza.

Estimular o interesse pela educação e 
arte e o aprofundamento da curiosidade

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role

Characteristics and Educational RoleCharacteristics and Educational Role
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Epoch Magia Imp. Distr. Brinquedos Ltda.
Av. Ver. José Diniz, 3300 - conj. 1107 - São Paulo - SP

CEP  04604-006  |  Tel.: 11  4324-0915

Assista histórias encantadoras 
de Sylvanian Families!

NETFLIX

https://www.youtube.com/c/SylvanianFamiliesBrasilOficial

 www.sylvanianfamilies.com/pt-br/


