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ApresentAção

Nos seus  16 anos de existência a ECM – Edições Convite à Música, Lda. - conquistou o seu espaço junto de um alargado 

leque de clientes: Crianças, Pais, Professores, Educadores, Instituições… Julgamos que são hoje inquestionáveis as 

mais-valias introduzidas  pela nossa Editora , na área da Educação  e Expressão Musical , através da publicação de 

obras e materiais, até à data, praticamente inexistentes.

A nossa acção ainda não está terminada, estamos continuamente a encontrar respostas para uma procura maior e 

mais exigente.

É nesse sentido que vos apresentamos Catálogo 2015 para que se sinta sempre perto de uma informação geral dos 

nossos produtos.

Aproveitamos também  para informar que colocamos à V. disposição uma vasta e sempre actualizada produção 

internacional através do nosso site www.pautasepartituras.com e que estabelecemos uma parceria com a prestigiada 

Editora francesa JM Fuzeau da qual somos representantes exclusivos. Deste facto resulta a inclusão, no nosso 

catálogo, de uma  ampla  e diversa quantidade de  materiais pedagógicos e livros, alguns deles já traduzidos para 

português.  

Sempre ao V. dispor 

Os Editores

  

  Prof. Fernando Paulo Gomes                              Prof. Luís Matos
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Coleção - orquestrA do pAutAs I
Música Clássica e Prática de orquestra para todas as idades.

Características: 
- 4 Livros de capa dura 200x250 mm
- 4 Cd’s
- 12 Poster’s plastificados frente/ verso 670x960 mm
- 1 Saco com 18 instrumentos musicais (26 peças)
- Pasta para transportar os livros e Cd’s
- Caixa para transportar os poster’s 
- 2 Calhas
Referência: 0341013141-028    
PVP: 200,00€    
                     
Nota: - Com 1 Saco de instrumentos musicais 
Referência: 0341013141-028_SACO
PVP: 400,00€                       300,00€

Já imaginou tocar “A Grande Marcha de Verdi” ou “A Marcha Turca” de Mozart…?
Com a Orquestra do Pautas consegue-o de uma forma fácil, fantástica e envolvente!

Com a Orquestra do Pautas não é necessário dominar as convenções musicais para tocar grandes temas da música clássica.
Simultaneamente a criança, de uma forma activa tão própria da sua natureza, ouve música clássica e inicia uma prática instrumental.

Os intrumentos musicais fazem parte do dia-a-dia da sala de aula, no entanto, nem sempre com os melhores resultados. 
A Orquestra do Pautas explica como usá-los de uma forma simples e correta.
Saco de 26 peças/ 18 instrumentos, necessários à realização de todos as obras clássicas apresentadas.

Inclui obras dos seguintes autores:  Mozart, Tchaikovsky, Charpentier, Tchaikovsky, Elgar, Strauss, Anderson, Bizet, Rodrigo, Verdi, Beethoven e 
Boyce.  

Na frente: É utilizado um código não  
convencional, baseado em cores e 
ilustrações que facilitam a leitura.

No verso: pautas convencionais para 
alunos mais avançados.

Coleção - orquestrA do pAutAs II
Estilos Musicais e Ritmos Modernos.

Características: 
- 4 Livros de capa dura 200x250 mm
- 4 Cd’s
- 12 Poster’s plastificados frente/ verso 670x960 mm
- Pasta para transportar os livros e Cd’s
- Caixa para transportar os poster’s 
- 2 Calhas
Referência: 0341013141-029  
PVP: 200,00€

Nota: - Com 1 Saco de instrumentos musicais
Referência: 0341013141-029_SACO            
PVP: 400,00€                      300,00€

Blues, Hip-Hop, Funk, Disco, Rock, Samba, Techno,Reggae, Bossa Nova, Cha-Cha-Cha,Pop e Jazz.
Já imaginou cantar, tocar e desenvolver todos estes estilos…?

Baseada em estilos e ritmos actuais, a “ORQUESTRA DO PAUTAS II” aborda os temas que marcam o nosso 
quotidiano e que se distinguem entre si por diversas características: musicais, sociais, culturais, …

Com esta obra, as crianças e jovens poderão entender, e sobretudo praticar, os fundamentos que caracterizam cada 
um dos Estilos Musicais e assim poderem fazer opções estéticas até agora restritas à superficialidade das audições 
comerciais.

Para além de uma base Rítmica suficientemente definida, tendo em conta a sua simplificação e praticabilidade, a 
Prática Instrumental e a Iniciação à Leitura Musical fomos um pouco mais longe e acrescentámos outros aspectos 
musicais primordiais, como a Percussão Corporal e o Canto.

Estes elementos, para além de a tornarem ainda mais completa, permitem que todos a possam praticar. 

Consultar Pág. 46.Consultar Pág. 46.
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VAmos CAntAr... Com músICA A ACompAnhAr - Coleção IV

Os 4 temas apresentados aliam a prática do canto aos jogos, ao movimento, à dança, à dramatização, pantomina e coordenação motora. 

O reforço de atitudes, valores, comportamentos e respeito pelo que é diferente serviu de mote para esta colecção. 

Os temas Emoções e Cidadania, Danças do Mundo, Especial Natal e Jazz em Miúdos são um reflexo disso mesmo, tanto nos temas que cada 
livro aborda, como  nas canções e ritmos diversificados que se encontram nos CD’s.

Características: 4 livros de Actividades 170 x 240 mm
                            4 CD’s - 48 canções - 245 x 345 x 30 mm / pasta de plástico
Referência: 034131-004                         
PVP: Sob consulta

- Bom dia
- Minhoco / Minhoca
- O meu Palhaço
- Quando eu estou contente
- A vida é bela
- Os relógios
- Amigos
- Hino da Alegria
- Funga Aláfia
- Kumbaya
- Direitos das Crianças
- Canção do Adeus

XIII emoções e CIdAdAnIA

- Tantas coisas
- Folhas de Outono
- Vem comigo
- Quando estou só
- Um dia o meu príncipe vai chegar
- No Verão
- O Palhaço Jarbas
- Boneca de Cetim
- Não te rales
- Inesquecível
- Lua Azul
- Melro, adeus!

XIV JAzz em mIúdos

- Vai nevar, vai nevar!
- Melekalikimaka
- À volta do Pinheiro
- A rena de nariz encarnado
- O Trenó
- A Borboleta
- O Pai Natal está a chegar
- Porta-te bem
- Tocam Sinos
- Rapaz do Tambor
- Nasceu o Salvador
- Natal em Festa

XV espeCIAl nAtAl

-Pupu
- Cielito lindo
- Zim, zim, zim...
- A Primavera
- Suáilci, samhailcí, hí dí hó
- Poetas e pensadores
- Tinimini
- Ikaboyé
- Kaze Neza
-Abre-te Sésamo
- Descoberta da Índia
- Pe-hé Ta-i-é

XVI dAnçAs do mundo

Os jogos contidos na colecção “GINÁSIO DOS  SONS”, permitem o desenvolvimento auditivo e a aquisição de algumas noções fundamentais para 
a compreensão do universo sonoro e para a aprendizagem da música.

Estes jogos pré-musicais destinam-se a fazer com que a criança aprenda os sons, de uma forma tão natural e espontânea, como acontece, por 
exemplo, com a aprendizagem das cores.

COLEçãO - GInásIO DOs sOns

LIVRO DO PROFEssOR
Livro principal com os jogos, as regras e as 
soluções.
Inclui CD com jogos programados.

GInásIo dos sons I - sons IsolAdos

KIT DO ALUnO
Cada kit do aluno contém 42 cartões em 7 
bolsas com os seguintes temas:
- Sons dos animais, sons do nosso corpo,sons 
humanizados e sons naturais.

CD DE APOIO
Controlo do tempo e repetições.
O tempo entre cada som pode ser  
controlado e aferido ao grupo.

Sons separados faixa a faixa 
Permitem centenas de novos 
jogos uma vez que os sons, 
estando separados, podem 
ser combinados de inúmeras 
maneiras.

Características: 
- Livro do Professor ( capa dura - 310x320 mm )  
- 10 Kit’s do aluno ( 240x300 mm ) 
- 2 CD’s 
Referência: 03413141-020
                     0313141-022                        
PVP: 150,00€

O único jogo de sons que permite que toda a turma trabalhe em simultâneo.
O prazer de trabalhar em grupo com um desenvolvimento individual.
Descobrir os sons - nível de dificuldade 1.

LIVRO DO PROFEssOR
Livro principal com os jogos, as regras e as 
soluções.
Inclui CD com jogos programados.

GInásIo dos sons II - AmbIentes sonoros

KIT DO ALUnO
Cada kit do aluno contém 42 cartões em 5 
bolsas com os seguintes temas:
- Floresta, praia, casa, quinta, cidade.

CD DE APOIO
Controlo do tempo e repetições.
O tempo entre cada som pode ser  
controlado e aferido ao grupo.

Sons separados faixa a faixa 
Permitem centenas de novos 
jogos uma vez que os sons, 
estando separados, podem 
ser combinados de inúmeras 
maneiras.

Características: 
- Livro do Professor ( capa dura - 310x320 mm )  
- 10 Kit’s do aluno ( 240x300 mm ) 
- 2 CD’s 
Referência: 03413142-021
                     0313141-023                        
PVP: 150,00€

O único jogo de sons que permite que toda a turma trabalhe em simultâneo.
O prazer de trabalhar em grupo com um desenvolvimento individual.
Descobrir os sons - nível de dificuldade 2.- 4 LIVROs com letras de 48 canções, partituras e sugestões de actividades

- 4 CD’s com 48 canções cantadas por crianças + versão instrumental
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Propostas artísticas para o Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

ColeCção - CAntAr, dAnçAr, brInCAr...
Educação Musical e Expressões Artísticas

sessões de trabalho detalhadamente programadas.
Contém vídeos de todas as actividades propostas.

29 vídeos de actividades 
30 canções e respectivos instrumentais
7  histórias narradas 

Interligação de saberes e de actividades: 
- Expressão Musical;
- Dança;
- Jogos;
- Expressão;
- Plástica;
- Expressão Dramática ...

Características: 
- 2 Livros + 2 CD’s + 2 DVD’s  
Referência: 0341314152 - 001                      
PVP: Sob consulta

Objectivos didácticos e área curricular  

Canção com partitura, letra e 
acordes  

Sugestão de actividades 
descrita e demonstrada em 
vídeo com crianças

Faixas correspondentes no CD
Sessões de trabalho detalhadamente 
                                  programadas

Outros materiais/obras que 
completam o tema

Interdisciplinaridade

A colecção “No Palco – Teatro para Crianças” permite múltiplas utilizações (Teatro, Música, Fantoches, ...) constituindo um valioso e 
completo material de trabalho, nas actividades de Música e Expressões Artísticas, no dia-a-dia e em apresentações/ representações 
públicas.

ColeCção - no pAlCo

Teatro para Crianças

Conteúdo:
- 12 Livros, com textos de peças de teatro infantis, baseados em contos tradicionais portugueses;
- 12 CD’s Áudio/ Rom. 

O suporte áudio contém as canções e peças, gravadas por actores e crianças, com os respectivos playback’s. 
O suporte CD-Rom contém as peças com imagens animadas, versão “karaoke” de estudo dos  textos  e canções, sugestões  para 
montagem   de cenários, de adereços de guarda-roupa, de maquilhagem e de adereços de palco.

Características: 
- 12 ivros de capa dura 200x250 mm
- 12 CD’s
- Pasta para transportar os livros e CD’s
Referência: 0371314152-001                      
PVP: Sob consulta

Expressões  Art íst icas
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O objectivo de ambas as obras é fornecer uma biblioteca de imagens fácil de utilizar que permitam a associação da imagem ao som.
As propostas de actividades permitem explorar os suportes na sua integralidade e adaptar os exercícios de escuta aos objectivos                               
pedagógicos propostos. Estas sugestões podem servir também de base para delinear novos exercícios.

O conceito de utilização de Picto Som e Picto Música assegura uma pedagogia simples e extremamente prática, mas ao mesmo tempo 
lúdica, eficaz e progressiva.

pICto som e pICto músICA

Picto som é uma ferramenta prática para dar a conhecer o nosso meio ambiente 
sonoro (animais, sons industriais, sons naturais…). 

Partindo da audição de um som isolado à de dois, três ou quatro sons 
simultaneamente, este jogo facilita a familiarização com o “mundo sonoro”.

pICto som

Características Conjunto: 
- 1 Livro Pedagógico
- 1 CD 
- 36 cartões
Referência: FZ9746                
PVP: 40,00€

Características: 
Jogo de 36 Cartões Suplementares

Referência: 9854                    
PVP: 10,00€

Picto Música é um jogo concebido para facultar aos professores/ formadores um meio para dar a conhecer as 
diferentes famílias de instrumentos, a posição que os instrumentistas adoptam para tocar os seus instrumentos, 
bem como as diferentes técnicas de execução dos mesmos. 

Partindo da audição de um instrumento a solo à de duos, trios ou quartetos, apresenta pequenas composições 
concebidas especialmente para atingir os objectivos deste jogo. Estas, tornam a descoberta e a familiarização 
com o mundo dos instrumentos musicais mais fácil e agradável.

pICto músICA

Características Conjunto: 
- 1 Livro Pedagógico
- 1 CD 
- 36 cartões
Referência: 9980                  
PVP: 40,00€

Características: 
Jogo de 36 Cartões Suplementares

Referência: 9855                    
PVP: 10,00€

Em Francês.
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ComemorAções em 26 CAnções

As datas e os dias especiais ao longo do ano, relembram-nos acontecimentos históricos, chamam a atenção para valores de sempre e 
dão continuidade às tradições do passado.  

Estas comemorações são a nossa memória coletiva, a nossa identidade comum e são também elas que nos ajudam a descobrir o nosso 
lugar no mundo. 

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz  
Referência: 03410132-073                     
PVP: 15,00€

3º EDIÇÃO

ColeCção - Clube do pAutAs
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A Música, dada a sua abrangência multidisciplinar, desenvolve capacidades auditivas, verbais, matemáticas, lógicas, criativas e decomunicação.
Os livros da colecção “Clube do Pautas” criam momentos de aproximação entre educadores e crianças, onde a Música é a motivação e as actividades 
associadas, o mote para aprendizagens significativas.

ColeCção - Clube do pAutAs

umA CAnção por semAnA

- O Livro/CD “Uma Canção por Semana” tem 53 actividades (uma por semana), 
muito simples e divertidas que  educadores e crianças vão adorar partilhar.
- O CD tem 53 canções, para cada canção sugere-se uma actividade.
- Um Cartaz para registar as actividades semanais.

Actividades:
Música, actividades plásticas, jogos, ciência viva, entre outras.

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz (Calendário) 
Referência: 03410132- 027                       
PVP: 15,00€

VoltA Ao mundo em 40 CAnções

- Este Livro/CD é uma viagem por 40 países, com 40 sugestões de actividades plásticas  
muito simples e divertidas em  que educadores  e crianças vão adorar partilhar. 
- A cada país corresponde uma canção tradicional (40 canções) e uma actividade 
característica do mesmo.
- Um Cartaz com o Planisfério + etiquetas para se ir completando  à medida que se vai 
explorando o conteúdo da obra.
- Mapas pormenorizados dos Continentes com informação de interesse geográfico e 
curiosidades. 

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz (Planisfério)
Referência: 03410132- 036                       
PVP: 15,00€

InGlês FundAmentAl em 26 CAnções 
- Este Livro/CD pretende ser um contributo para a introdução à Língua Inglesa.
A universalidade de uma Língua, como é o caso do INGLÊS, constitui um veículo facilitador da 
interacção entre todos os povos. 
- O livro “Inglês Fundamental em 26 Canções” é um ponto de partida!
Neste livro reunimos 26 canções acompanhadas de vocabulário complementar e exercícios de prática 
e consolidação.
- O CD tem 26 canções de fácil apreensão, sendo que cada uma está relacionada com um tema 
específico, Ex: Alimentação, família, animais, dias da semana, entre outros…
- Um Cartaz com o alfabeto e actividade de colagem/pintura.
Todo o vocabulário é acompanhado com respectiva ilustração.

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz  
Referência: 03410132- 037                       
PVP: 15,00€

os números em 24 CAnções

- Hoje é do domínio comum e genericamente aceite que a música, particularmente no caso que nos 
interessa a canção didáctica, tem um grande poder educativo.
- Dada a abrangência da canção didática: texto, ritmo, som, duração, altura, intensidade, timbre, 
dança, multiculturalismo, pantomina, mímica, dramatização, movimento, etc.., esta, de uma forma 
integrada e globalizante, permite a articulação das diferentes áreas de conteúdo e a construção 
do saber.
 - Um Cartaz com exercícios com os números e respectivas quantidades, exercícios de  consolidação 
(pintura e colagem usando o material que se encontra no livro).

Conceitos: Numeração, Cores, Lógica, Associação, Classificação.

Características: 
- 1Livro + 1 CD + 1 Cartaz
Referência: 03410132-046                       
PVP: 15,00€

As letrAs em 24 CAnções

- Hoje é do domínio comum e genericamente aceite que a música, particularmente no caso 
que nos interessa a canção didáctica, tem um grande poder educativo.
-Dada a abrangência da canção didática: texto, ritmo, som, duração, altura, intensidade, 
timbre, dança, multiculturalismo, pantomina, mímica, dramatização, movimento, etc..., esta, 
de uma forma integrada e globalizante, permite a articulação das diferentes áreas de con-
teúdo e a construção do saber.
- Um Cartaz com o alfabeto, exercícios de consolidação (pintura e colagem usando o mate-
rial que se encontra no livro).

Conceitos: Alfabeto, Cores, Lógica, Associação, Classificação.

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz 
Referência: 03410132-047                    
PVP: 15,00€

 Até Ao nAtAl em 25 CAnções 

Livro com Cinco Autos de Natal:
- A Árvore de Natal; O Presépio; História do Natal; O Pai Natal; Tradições de Natal. 
- Construir o cenário e adereços de palco.
- Textos explicativos e breve história de cada um dos temas abordados. 
- Poesias de Natal.
- Apresentação teatral dos Autos.
- Inclui CD com 25 faixas:
- Uma aventura com música e actividades para construíres até ao Natal.

                                                          Uma forma divertida de aprender!

Características: 
- 1 Livro + 1 CD + 1 Cartaz  
Referência: 03410132-048                       
PVP: 15,00€

9ª Edição
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Um registo fotográfico e escrito de maravilhosos momentos únicos: os primeiros passos, os primeiros gestos, as primeiras palavras, as primeiras 
brincadeiras…

Coleção - CresCer

12 Canções originais adequadas a cada etapa do crescimento do bebé, que estimulam e reforçam o seu desenvolvimento.
Um livro para descobrir, conhecer, escutar, cantar e viver momentos únicos de carinho e aprendizagem.

CAnções pArA 1-2 Anos

12 Canções originais adequadas a cada etapa do crescimento da criança, que estimulam e reforçam o seu 
desenvolvimento.
Um livro para descobrir, escutar, cantar e viver momentos únicos de carinho e aprendizagem.

CAnções pArA 3-4 Anos

Características: 
- Livro com OFERTA de CD 
Referência: 034141-092                
PVP: 8,85€

Novidade
Características: 
- Livro com OFERTA de CD 
Referência: 034141-093              
PVP: 8,85€



Livros

20

Livros

21

ColeCção - CAnções temátICAs

VIAJAr A CAntAr em portuGAl em portuGAl

Com este livro cada viagem será puro divertimento. Todos irão cantar as lindas canções tradicionais, divertirem-se nas festas 
tradicionais, saborear a deliciosa gastronomia, conhecer o artesanato e visitar os monumentos de norte a sul. Tudo isto, mais as 
atividades, fazem deste livro um companheiro de viagem perfeito.

Características: 
- Livro com Oferta de CD
Referência: 034141-094                    
PVP: 7,05€

Música, anedotas, adivinhas e exercícios 
divertidos! Com este Livro com OFERTA de CD a 
viagem será puro divertimento
Toda a família e amigos irão cantar canções 
divertidas até chegarem ao seu destino.

Encontre numa grande superfície perto de si!
Inclui as músicas:
* O Carro do meu chefe; Lagarto Pintado; Eu 
perdi o dó; Fui visitar minha tia a Marrocos, entre 
outras.

Características: 
- Livro com Oferta de CD
Referência: 034141-085                   
PVP: 7,05€

VIAJAr A CAntAr em portuGAl

Esta obra tem como objetivo proporcionar 
aos Educadores um instrumento de trabalho 
pedagógico que facilite a dinamização dos jogos 
tradicionais nos Jardins de Infância e nas escolas 
do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Este livro apresenta trinta Jogos Tradicionais 
Portugueses, acompanhados por uma vasta oferta 
de atividades complementares e interdisciplinares.
Perante o exposto, caberá aos Professores e 
Educadores adequar esta obra junto das crianças 
de forma educativa, para que possam desenvolver 
competências individuais e em grupo, tendo como 
finalidade a preservação
dos jogos tradicionais enquanto atividade lúdica 
de cariz cultural e popular.
Características: 
- Livro
Referência: 032-006             
PVP: 7,05€

JoGos trAdICIonAIs
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Uma coleção de livros cheios de belas ilustrações e personagens simpáticas que ganham vida num DVD mágico.
Histórias para ler, ouvir e ver.

A FAntástICA hIstórIA

História para ler, ouvir e ver com toda a família.
Um livro cheio de belas ilustracões
que magicamente ganham vida num DVD,
para viver mais intensamente
as aventuras dos nossos heróis.

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD                       
PVP: 8,50€

pInóquIo

História para ler, ouvir e ver com toda a família.
Um livro cheio de belas ilustracões
que magicamente ganha m vida num DVD,
para viver mais intensamente
as aventuras dos nossos heróis.

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD                       
PVP: 8,50€

CApuChInho Vermelho

Novidade

Novidade

o CoelhInho pAsCoAl

O excesso de auto-confiança e a pressa são maus conselheiros. 
Mas, aprendemos com os erros.
O Coelhinho Pascoal vai aprender que não pode crescer sem a 
sabedoria dos adultos.

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD  
Referência: 0352-005                       
PVP: 8,50€

Os mais pequeninos são sempre curiosos e não 
conseguem resistir à tentação de explorar lugares 
novos e desconhecidos. A partir do momento em 
que encontram um espelho tudo pode acontecer... 
até encontrar um novo amigo.

o pAtInho romeu

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD  
Referência: 0352-002                       
PVP: 8,00€
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o meu prImeIro lIVro

Este extraordinário livro contém várias 
imagens ricamente ilustradas que descrevem, 
de modo claro e detalhado, o funcionamento 
dos principais órgãos do corpo humano. 

Uma fascinante aventura que estimula a 
curiosidade dos mais novos e os aproxima de 
um modo divertido, dos segredos da anatomia.
Uma viagem à descoberta dos segredos da 
maravilhosa máquina que é o corpo humano.

Características: 
- Referência: 032-001                       
PVP: 8,50€

Corpo humAno

Porque caem os objetos? O ar tem peso?
Porque vemos o mundo a cores?
Porque amadurecem os frutos?
Neste livro encontras resposta a estas e muitas 
outras perguntas, graças a experiências fáceis
e divertidas de fazer.
Vais descobrir como funcionam coisas, 
desvendar alguns mistérios da ciência e 
urpreender os teus amigos
com simples truques de ciência.

Características: 
- Livro                  
PVP: 8,50€

eXperIênCIAs

Novidade
A menInA sem nome

O Mago Parlapatez e o Mago Parlapatão oferecem-lhe a 
possibilidade de viver uma nova vida: ela poderá ser Maria Flor na 
Terra da Sensatez ou Maria Pó na Terra da Confusão.

Em qual destes locais poderá a menina ser verdadeiramente feliz?

Características: 
- 1Livro 
Referência: 032-002                      
PVP: 5,50€

o pelICAno beltrAno

JoseFA sem dentes

Todas as bruxas são más e querem ver os outros infelizes. 
A Bruxa Josefa Sem Dentes não é exceção. Só um rapaz inteligente 
e corajoso poderá devolver a felicidade aos habitantes daquele 
reino.

Quando se apodera do Reino do Sol Quadrado, com as suas terríveis 
palavras mágicas, a bruxa transforma-o num local infeliz, obscuro 
e triste, onde todos vivem com medo.

Características: 
- 1Livro 
Referência: 032-003                     
PVP: 5,50€

As pessoas más e egoístas querem tudo só para elas. Assim é o 
Tubarão Pretão, que resolveu ficar com um mar inteiro só para 
si, impedindo o simpático Pelicano Beltrano de alimentar a sua 
família.
Mas, certo dia, o Tubarão Pretão tem um grande problema.
O que fará o Pelicano Beltrano: abandonará o tubarão à sua sorte 
ou decidirá ajudá-lo?

Características: 
- 1Livro 
Referência: 032-004                     
PVP: 5,50€

hIstórIAs dA mInhA InFânCIA

2ª Edição
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Desde o berço até à cova, a escola é a melhor altura 
da nossa vida. O tempo que passamos na escola 
é, sem dúvida, o período mais despreocupado e 
feliz das nossas vidas. Amigos fiéis, professores 
dedicados, diretores carinhosos, o som da 
campainha da escola, a cacofonia barulhenta que 
se espalha pelo recreio – estas são recordações 
que guardamos no coração para sempre. 
Mas… terá sido tudo exatamente assim?

Características: 
- Livro
Referência: 032-007            
PVP: 9,90

A esColA

Novidade

quAndo CresCer... quero ser... ArqueóloGo
APRENDE:
• O que é a Arqueologia
• Quem foram os Grandes Arqueólogos
• As descobertas arqueológicas mais importantes
• A tornar-te num arqueólogo
• Que ferramentas utilizam os Arqueólogos
• O bom e o difícil na Arqueologia
EXPERIMENTA:
• Saber a idade de um objeto que tens em casa
• Realizar escavações no jardim
• Colares um prato partido
• Descrever objetos que tu descobriste
• Desenhar o objeto encontrado
• Fazer um diário de exploração

Referência: 032-010                
PVP: 5,50€

quAndo CresCer... quero ser...
Já pensaste no que queres ser quando cresceres? A coleção “Quando crescer… quero ser…” vai ajudar-te!
Com muitas curiosidades, experiências para realizares, factos históricos e ilustrações fantásticas, vai ser o primeiro passo para conhecer 
e quem sabe descobrir a tua verdadeira vocação!

quAndo CresCer... quero ser... pAleontoloGIstA

APRENDE:
• O que é a Paleontologia?
• O que são fósseis?
• O que são dinossauros?
• Quando viveram os dinossauros?
• Como ser um Paleontologista?
• Será que os dinossauros estão mesmo extintos?
EXPERIMENTA:
• Reconhecer diferentes tipos de dinossauros
• Simular uma pegada de um fóssil
• Fazer experiências com sedimentos
• Tenta ser um dinossauro bípede (dois pés)
• Fazer a tua própria escala de tempo geológico
• Tenta fazer penas voadoras

Referência: 032-09                    
PVP: 8,85€

quAndo CresCer... quero ser... ArquIteto

• O que é a arquitetura?
• Quem é que define o aspeto da cidade?
• O que é que influencia a forma de uma casa?
• Como é que apareceu a Torre Eiffel?
• Pode-se fazer um jardim no telhado?
EXPERIMENTA:
• Descobrir o que é o projeto de trabalho!
• Fazer um desenho à escala!
• Desenhar a planta do teu quarto!
• Descobrir materiais de construção!
• Modificar o aspeto de uma fachada!

Referência: 032-009                   
PVP: 8,85€

Novidade

Novidade

Novidade
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bebé GuGu

Os bebés experimentam através dos sentidos. O Gugu também. 
Neste livro divertido ele descobre que diferentes objetos transmitem 
diferentes sensações. Enquanto lê esta história ao seu bebé explore 
e descubra um mundo de diferentes sons e texturas.
Em cada ilustração há um pequeno brinquedo em forma de gato que 
pode mostrar ao seu filho.
Em breve ele vai aprender que há sempre algo especial escondido no 
livro do Gugu. Um livro é uma prenda para toda a vida...
Assim como ler e cantar para o bebé!

brInCA bebé!

Neste livro de capa almofadada vai conhecer o Gugu, um 
bebé que ainda está a aprender a conhecer o grande e 
desconhecido mundo que o rodeia. O seu bebé, tal como 
o Gugu, tem imensas coisas novas para aprender. Segure o 
seu bebé no colo e leia -lhe os versos em voz alta. 
O bebé vai adorar ouvir a sua voz. Deixe o seu filho ver 
as imagens o tempo que quiser. Mesmo os bebés mais 
“pequeninos” ficam fascinados com as formas e as cores 
das ilustrações. Um livro é uma prenda para toda a vida...
Assim como ler e cantar para o bebé!

bem-VIndo bebé| BabyTV é o primeiro canal no mundo criado para bebés, crianças até aos 4 anos e pais, com transmissão 24 horas, programação contínua, sem espaço publicitário. 
O canal apresenta séries exclusivas criadas por uma equipa multidisciplinar, especialista na área educacional. Histórias cativantes, personagens adoráveis e séries 
interativas divertidas despertam a criança para um mundo de descoberta e aprendizagem.
O conteúdo desta obra está editado em três suportes diferentes que se combinam e complementam: LIVRO, CD e DVD. A diversidade de estímulos que proporciona é, 
por esse facto, um excelente meio para a criança desenvolver as suas capacidades musicais, linguísticas e cognitivas.

bAbYtV

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132-061                        
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 063                       
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 060                        
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 062                       
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 064                        
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de DVD/CD
Referência: 03410132 - 065                       
PVP: 8,80€

Características: 
- Livro com OFERTA de CD
Referência: 03410132-067                        
PVP: 8,85€

Características: 
- Livro com OFERTA de CD
Referência: 03410132-068                        
PVP: 8,85€

Os bebés adoram animais e músicas divertidas. Este lindo livro de 
tecido, contém músicas de animais que poderá partilhar com o seu 
filho.
Escutar e cantar divertidas canções e observar as fotografias coloridas 
fortalece laços afetivos e o seu bebé desenvolve competências 
linguísticas.
À medida que o seu bebé desenvolve a motricidade fina, a pega do
livro transforma-o num excelente “livro de passeio” para viagens
especiais.
Siga as sugestões de cada página de forma a tirar o máximo partido 
desta maravilhosa experiência de partilhar um livro com o seu bebé.

CAnções pArA o bebé

Características: 
- Livro de pano com OFERTA de CD
Referência: 03410132-066            
PVP: 8,85€
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Os 4 temas apresentados aliam a prática do canto aos jogos, ao movimento, à dança, à dramatização, pantomina e coordenação motora. 
As canções servem de ponto de partida para proporcionar o desenvolvimento de todas as condições necessárias e fundamentais para uma 
verdadeira aprendizagem da música.

VAmos CAntAr... Com músICA A ACompAnhAr  

I moVImento - JoGos musICAdos

- Senhor Sapateiro
- O Jogo do lenço
- Senhora Dª Anica
- O Anel
- Bóia, bóia, binha
- Lagarto Pintado
- O chapéu de três bicos
- Eu fui ao Jardim Celeste
- Que linda falua
- Mata tira-tira-ná
- O senhor do meio
- Rosa branca ao peito

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-034                       PVP: 15,00€             

II CAnções de sempre

- Olha a bola Manel
- Salta a bola
- A moda da Rita
- O balão do João
- As pombinhas da Cat’rina
- O pião
- Atirei o pau ao gato
- O barquinho
- O pastor
-.O pretinho Barnabé
- Papagaio loiro
- Lá vai uma, lá vão duas

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm
   1 CD - 12 canções 
Referência: 034141-035                       PVP: 15,00€             

III dAnçAs de rodA

- A caminho de Viseu
- Ai Lim, ai lim, ai lé
- Apanhar o trevo
- As carvoeiras
- Ó ciranda
- Dobadoira
- Indo eu
- A machadinha
- No alto daquele monte
- Ora bate padeirinha
- Ó Rosa arredonda a saia
- São coradinhas

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções 
Referência: 034141-036                      PVP: 15,00€             

IV AnImAIs

- Na quinta do tio Manel
- O gato fabuloso
- Uma vez era um menino
- O pato pateta
- Três animais simpáticos
- Eu sou o coelhino
- O elefante
- O macaco
- Os sapinhos
- Os meus “amigos”
- Um gato
- Todos os patinhos

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm   
              1 CD - 12 canções
Referência: 034141-037                       PVP: 15,00€             

Os 4 temas apresentados aliam a prática do canto aos jogos, ao movimento, à dança, à dramatização, pantomina e coordenação motora. 
Os 4 temas escolhidos tentam retratar, por um lado, duas componentes marcantes do ano: o Natal e as Estações do Ano; por outro, procuram criar 
ambientes de envolvência com o mundo tradicional infantil, através das canções e histórias que fazem parte da nossa tradição.

V CAnções de nAtAl

- Noite Feliz
- A todos um bom Natal
- O menino está dormindo
- Natal Africano
- Natal de Elvas
- Toca o sino pequenino
- É Natal
- Entrai pastores entrai
- Feliz Natal
- Gloria in excelsis Deo
- Os meus presentinhos
- Menino Jesus do Céu

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-038                      PVP: 15,00€             

VI estAções do Ano

- Quando chega o Outono
- Castanhas
- Uma, duas, três castanhas
- A chuva é um ping-ping
- A chuva cai cai
- O Inverno é mau
- Cai a chuva
- A Primavera chegou
- Andorinha
- A Primavera
- Gosto de flores
- No Verão

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções 
Referência: 034141-039                       PVP: 15,00€             

VII umA CAnção umA hIstórIA

- As mulheres do monte
- A Viscondessa
- Na toca da Dª Raposa
- História do bicho-da-seda
- Três cabritinhos
- As bodas na capoeira
- Um rato, um gato
- O lobo, o pastor e o cordeirinho
- História da Carochinha
- Larau-larito
- História de um pinguim
- A história de um gato

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-040                       PVP: 15,00€             

VIII CAnções trAdICIonAIs

- No meio do Mira
- Trai-trai
- No alto daquela serra
- Alecrim
- Josezito
- Os olhos da Marianita
- Ó minha amora madura
- A laranjinha
- Maçã coradinha
- Meu coletinho aos ramos
- A moleirinha
- Ora ponha aqui o seu pezinho

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-041                       PVP: 15,00€             

 Livros com letras e partituras, acompanhadas de sugestões de actividades: Dançar, jogar e dramatizar.
 Livros com letras e partituras, acompanhadas de sugestões de actividades: Dançar, jogar e dramatizar.
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Os 4 temas apresentados aliam a prática do canto aos jogos, ao movimento, à dança, à dramatização, pantomina e coordenação motora. 
O dia-a-dia das crianças, bem como os momentos mais significativos do ano – festividades, constituem os temas centrais desta terceira 
colecção.
No entanto, quisemos também partir “à descoberta do mundo” e da sua pluralidade, com as canções tradicionais infantis de alguns países 
dos cinco continentes.

IX FestIVIdAdes

- Nós somos os três Reis
- Dia de São Valentim
- Viva o Carnaval
- Dia da Árvore / A floresta
- Coelhinho novo
- Uma gaivota
- Dia da Mãe / Dia do Pai
- Dia da Criança
- Proteger a Natureza
- São João bonito
- Parabéns a você
- Hino Nacional / A Portuguesa

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-042                      PVP: 15,00€             

X CAnções do mundo

- Hani Kuni
- Ó Susana
- Samba-Lelê
- Marcha soldado
- Yienka
- No pontão d’Avinhão
- Marcha do escocês
- Jimba Papalusjka
- Yamanô
- O chinês
- Kokoleoko
- Tali Bole

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-043                       PVP: 15,00€             

XI o meu dIA-A-dIA

- Na minha banheira
- O meu pequeno-almoço
- Lavo os dentinhos
- As botas sorridentes
- Bibe colorido
- Bom dia
- Ter amigos
- Vem brincar
- As compras
- Vou ao circo
- Pompom
- Dormir e sonhar

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm 
   1 CD - 12 canções
Referência: 034141-044                       PVP: 15,00€             

XII VIVo A CAntAr

- Caixinha de cores
- Touro e passarinho
- Dó-ré-mi / Música no coração
- Para a frente
- O pastorzinho
- O cuco na floresta
- As três galinhas
- Na loja do mestre André
- O nosso galo
- Dó-ré-mi - a Mimi
- Em noites de Verão
- O Pautas

Características: 1 livros de Actividades 170 x 240 mm   
             1 CD - 12 canções
Referência: 034141-045                       PVP: 15,00€             

GInásIo dos sons - sons IsolAdos - níVel 1

Características: 
- Livro  + CD +  Cartões
Referência: 03413141- 018                       
PVP: 15,00€

Os jogos da colecção “Ginásio dos Sons”, permitem o desenvolvimento auditivo e a aquisição de algumas noções fundamentais para a compreensão 
do universo sonoro e para a aprendizagem da música.
Partindo dos sons que nos rodeiam, e fazendo um paralelismo com o desporto, a criança treina o seu ouvido.
Estes jogos pré-musicais destinam-se, no fundo, a fazer com que a criança aprenda os sons de uma forma tão natural e espontânea como acontece 
com a aprendizagem das cores.
CD com 40 Faixas de Jogos Programados. O início de uma grande aventura:  A Música…

Características: 
- Livro  + CD +  Cartões
Referência: 03413141- 018                       
PVP: 15,00€

GInásIo dos sons - ( lIVro + Cd )

GInásIo dos sons - AmbIentes sonoros - níVel 2

VAmos toCAr... FlAutA de bIsel - lIVro + Cd - áudIo / Cd - rom

Auto-aprendizagem no teu computador e Hi-Fi!

Um novo método de iniciação à Flauta de Bisel

Características: 
- 1 Livro + 1 CD (Áudio-ROM/ CD-ROM)
Referência: 0792-001                       
PVP: 9,00€

- Um novo método de iniciação à Flauta de Bisel.

- Partituras simples para várias horas de estudo e entretenimento.

- 12 Temas em andamento lento para treino.

- 12 Agradáveis melodias  

- Livro com Partituras.

Faixas: 
. Papagaio Loiro/ As Pombinhas da Catrina 
. Alecrim/ Jimba Papaluska
. Hani Kuni/ Parabéns a Você
. Hino da Eurovisão/ Hino da Alegria
. Chegou a hora do Adeus/ Kumbaya
. Menina estás à janela/ Aura Lee (love me tender)

Vamos Cantar . . .  Com Música a  Acompanhar

 Livros com letras e partituras, acompanhadas de sugestões de actividades: Dançar, jogar e dramatizar.
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Que sons escuta o bebé? Ouve com atenção porque há muitos sons diferentes. 
Vira as páginas e levanta as abas descobrindo quem os faz.

O texto em rima e a surpresa dos sons - que poderão ser ouvidos vezes sem conta 
quando se  levantam as abas - vão deliciar os pais e as crianças.

ouVe bébe!

Características:  1 Livro de Sons
Referência: 03142-066               
PVP: 12,9€

Quando levantas as abas ouves os sons!

nA selVA

Características:  1 Livro de Sons
Referência: 03142-069              
PVP: 8,00€

Visita a selva e escuta com muita atenção 
o som de cada animal.

Em cada página carrega no botão 
e ouve o som de cada animal

Os animais estão a preparar-se para a grande exibição mas não conseguem 
encontrar os seus instrumentos!

As abas escondem os sons musicais à medida que a Gata Marta encontra a sua 
flauta, a Raposa Rosa o seu violino, o Rato Renato a sua tuba e o Porquinho Tino 
o seu tambor.
Depois, todos tocam juntos no grande concerto final.

O texto em rima e a surpresa dos sons - que poderão ser ouvidos vezes sem conta 
quando se levantam as abas - vão deliciar os pais e as crianças.

um ConCerto pArA o bébe

Características:  - 1 Livro de Sons
Referência: 03142-079          
PVP: 12,9€

A Coleção “Árvore do Saber” tem como principal objectivo explicar às crianças, de uma forma simples e lúdica, alguns dos mais importantes fenómenos da Natureza.

Coleção - árVore do sAber

porque VoAm os pássAros? 

Em cada página carrega no botão correspondente e a história ganha magicamente vida. 

Características: 
1 Livro  +  1 CD +  1 Peluche de Dedo
Referência: 034142-001
PVP: 15,00€

Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as capacidades de pré-
leitura e leitura.

Tem como personagem principal um Ursinho que, através de uma emocionante viagem, 
descobre de uma forma simples e original porque voam os Pássaros.

porque eXIste o dIA e A noIte? 

Características: 
1 Livro  +  1 CD +  1 Peluche de Dedo
Referência: 034142-002  
PVP: 15,00€

Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as capacidades de pré-leitura e leitura.

Tem como personagem principal um um Patinho que, através de uma emocionante viagem, descobre de 
uma forma simples e original porque existe o Dia e a Noite.

porque eXIstem As estAções do Ano? 
Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as capacidades de 
pré-leitura e leitura.

Tem como personagem principal um Cãozinho que, através de uma emocionante 
viagem, descobre de uma forma simples e original porque existem as Estações do 
Ano.

porque eXIstem As estrelAs? 
Este livro, além da informação científica desenvolve e estimula as capacidades de 
pré-leitura e leitura.

Tem como personagem principal um Tigre que, através de uma emocionante viagem, 
descobre de uma forma simples e original porque existem as estrelas.

Características: 
1 Livro  +  1 CD +  1 Peluche de Dedo
Referência: 034142-004
PVP: 15,00€

Características: 
1 Livro  +  1 CD +  1 Peluche de Dedo
Referência: 034142-003
PVP: 15,00€

2ª Edição

2ª Edição
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nAtAl

Este livro, magnificamente ilustrado, oferece 
um CD Áudio com 12 canções originais de Natal 
que permitem, a toda a família ou comunidade 
escolar, comemorar a quadra natalícia com a 
alegria e emoção que a música proporciona. 
Contém também 12 histórias originais  que 
transmitem o espírito de Natal e estimulam o 
gosto pela leitura.

Características: 
- Livro    
- Referência: 034141-095              
PVP: 8,85€

CAnções e hIstórIAs de nAtAl

Depois do sucesso do livro «Canções e 
Histórias de Natal VOL. I», apresentamos 
«Canções e Histórias de Natal VOL. II».

Este livro, magnificamente 
ilustrado,oferece um CD Áudio 
com 12 canções originais de Natal 
que permitem, a toda a família ou 
comunidade escolar, comemorar 
a quadra natalícia com a alegria e 
emoção que a música proporciona.
Contém também 14 histórias originais 
que transmitem o espírito de Natal e 
estimulam o gosto pela leitura.

Características: 
- Livro    
- Referência: 034141-097             
PVP: 8,85€

CAnções e hIstórIAs de nAtAl 2

2ª Edição

Novidade

22 histórias maravilhosamente 
ilustradas e 10 canções
que retratam os teus animais favoritos!
Segue as aventuras do gatinho Ronron, 
Pepino o coelho,
Carlota a marmota e todos os seus 
amigos.

Características: 
- Livro    
- Referência: 034141-098             
PVP: 8,85€

CAnções e hIstórIAs dos AnImAIs

Novidade

Novidade

A hora de ir dormir é um momento muito 
especial do dia.
Ao cantar e contar estas tranquilizantes 
canções e histórias de embalar,
torna este momento ainda mais especial.
Use este livro, magnificamente ilustrado, 
como parte integrante do ritual do sono: 
ajude o seu bebé a acalmar, a desenvolver 
competências linguísticas e a fortalecer 
laços afetivos.
Converse acerca de cada canção e história 
de embalar e explore, da melhor forma, de 
que modo é que elas estão relacionadas 
consigo e com o bebé.
Seja expressivo. Faça movimentos, gestos e 
sons, dramatizando as letras das canções.

Características: 
- Livro    
- Referência: 034141-099             
PVP: 8,85€

CAnções e hIstórIAs de embAlAr
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Para melhor apreciar o mundo sonoro, é essencial saber ouvir. A música é um modo de expressão que estimula principalmente o nosso aparelho 
auditivo.
Escuta... É parecido? Permite comparar, confrontar opor ou aproximar os fenómenos sonoros.
Cada livro apresenta 14 comparações sonoras que permitem ajudar as crianças a comprender a música de forma simples e divertida.

ColeCção - esCutA é pAreCIdo

4-7 Anos 5-8 Anos

Características: 
- 1 Livro + 1 CD
Referência: FZ8842               
PVP: 14€

Características: 
- 1 Livro + 1 CD 
Referência: FZ8843                
PVP: 14€

- Guitarra clássica - Guitarra eléctrica
- A música Rock ‘n’ Roll - A música Clássica 
- Os sons agudos - Os sons graves
- E muitas outras...

- O Violino - O Contrabaixo
- A Voz Baixo - A Voz Soprano
- As notas ligadas - As notas destacadas
- A Música Militar - A Música Romântica  
- E muitas outras...

O Álbum Musical do Numba é uma colecção de livros-cd cheios de ternura. Com a ajuda de Numba, o koala verde, a criança descobre os 
sons dos instrumentos de cordas, sopros e percussão. 

ColeCção - o álbum musICAl do numbA

As Cordas
Com a ajuda de Numba a criança descobre os 
sons dos instrumentos de cordas

Os Sopros
Com a ajuda de Numba a criança descobre os 
sons dos instrumentos de  sopro.

As Percussões
Com a ajuda de Numba a criança descobre os 
sons dos instrumentos de percussão.

Características: - 1 Livro + 1 CD
Referência: FZ8840                 
PVP: 11,00€

Características: - 1 Livro + 1 CD
Referência: FZ8841                 
PVP: 11,00€

Características: - 1 Livro + 1 CD
Referência: FZ8839                 
PVP: 11,00€

Esta história do Pai Natal conta-nos que certa vez 
ele recebeu uma carta com um pedido diferente. 
Que prenda será?

Ao longo de dez canções originais, vamos conhecer 
o Duende Engenhocas, o Duende Compositor, 
o Duende Pintor, o Duende Cozinheiro e tantos 
outros, que trabalharam sem parar para que esta 
prenda especial estivesse pronta na noite de Natal.

Diverte-te com os exercícios divertidos!
Feliz Natal!

Características: 
- Referência: 034141-091                       
PVP: 7,65€

As CAnções do pAI nAtAl Com músICA orIGInAl

O Natal est´a chegar!
Será que está tudo pronto?

Uma história emocionante para ler, ouvir e 
ver em família, que ganha vida num DVD 
mágico.

Características: 
- Referência: 0352-008                       
PVP: 7,65€

o nAtAl está A CheGAr!

Novidade Arte do rItmo

Arte do Ritmo propõe um repertório dedicado às percussões a solo ou em grupo, que permite às crianças a 
manipulação de variadas percussões simples enquanto desenvolvem a prática instrumental.
As paisagens sonoras abordadas pelo acompanhamento são inspiradas em músicas tradicionais (caribenhas e 
africanas) influenciadas por correntes mais actuais (música urbana) para criar um todo original e variado, que 
parece contar uma história nova a cada vez que é ouvido ou tocado.

Apresentação:
O aluno dispõe de uma partitura (guia) e de um Playback disponível em 3 versões:
– Playback completo (acompanhamento e partes solistas)
- Partes solistas (Playback só como fundo)
- Só Playback Características: 1 Livro + 1 CD    Referência: FZ9970   PVP: 20,00€     

Apresenta melodias para flauta de bisel de dificuldade progressiva em estilos musicais actuais e variados.
Iniciação
• Partituras simples e claras. 
Sobre os acompanhamentos à base de adaptações actuais em ambientes variados que permitem ao aluno de 
fazer melodias simples sempre sobre suportes bastante atractivos.
• Cd - 10 temas com duas versões de acompanhamentos propostas: 
uma com melodia e outra com só com o acompanhamento extremamente prática, mas ao mesmo tempo 
lúdica, eficaz e progressiva.

Características: Livro + CD Referência: FZ9968  PVP: 20,00€      

eVolução
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Livros

bodY tAp - Vol.1 - Ritmo com Corpo
As percussões corporais reportam-nos a uma noção mais primitiva da música.
Utilizando apenas o seu corpo para emitir sons,        estruturam-se os gestos e o 
pensamento musicais. 
O objectivo principal desta obra é desenvolver a atenção, a memória, a criatividade e a 
sensibilidade num ambiente lúdico e colectivo.
Para além do sentido recreativo, oferece a qualquer pedagogo, músico ou não, um meio 
concreto de   sensibilizar os alunos para a “escuta do outro” e para a noção de partitura.
Ritmo com corpo articula-se à volta de 4 peças para orquestra e percussões corporais 
(mãos, dedos, pés e joelhos), concebidas especialmente para adquirir os elementos base 
da base de linguagem rítmica. 
Os exercícios rítmicos preparatórios, de dificuldade progressiva, ajudam a preparar as 
4 peças.
No CD áudio pode encontrar uma versão Play-back de todas as peças para trabalhar 
com a turma e faixas complementares isoladas com os fragmentos rítmicos que devem 
ser memorizados.

Características: 1 Livro + 1 CD 
Referência: FZ6893 
PVP: 22€

Ritmo Com Raga - Ritmo Com samba 
Ritmo Com Groovy - Ritmo Com swing 

+
25 pequenos estudos progressivos para 

percussões corporais.

bodY tAp - Vol.2 - Ritmo com Corpo

Esta colecção oferece exercícios rítmicos, bem como 4 novas peças para orquestra 
e percussão. 
O livro funciona em 3 áreas principais: 
- Aprender: 
Neste volume, os exercícios de preparação têm como suporte um acompanhamento 
de piano. 
- Recriação: 
os estudos servem para se familiarizarem com as       células rítmicas. 
- Criação: 
uma partitura para cada composição. 
Esta abordagem lúdica promove a assimilação do aluno para a codificação da música.

Características: 1 Livro + 1 CD 
Referência: FZ8797  
PVP: 22€         

Em Francês.

Em Francês.

Ritmo e Percussão

le CArtAble rYthmIque

Referência: FZ6923 PVP: 34,00€  

Em Francês.

Novidade Um livro-CD educativo, criativo e divertido para os professores, músicos, Encarregados de 
Educação que desejem abordar a percepção musical e solfejo rítmico “diferente” com seus 
alunos.
Lápis, réguas, tesouras, tampas de canetas, livros escolares, cadernos espirais entre  outros 
objetos tornam-se instrumentos musicais.
10 composições originais para percussão, bem como cinco pequenos estudos com padrões 
rítmicos e prática de dificuldade crescente. O CD contém obras originais, bem como versões 
para o playback em trabalhos de classe. 

Novidade

CuIsIk

Um livro raro destinado à prática coletiva do ritmo.
A audição, bem como o sentido do olfato está presente na cozinha! Aqui, garrafas, latas de lixo, 
colheres, panelas, batedeiras e outros utensílios são os argumentos para aguçar o seu senso de 
ritmo. Este trabalho é baseado na memorização de células rítmicas simples permitindo que o jovem 
músico dê asas à  sua criatividade.
Através de 12 suculentos pequenos estudos, 5 peças orquestrais e utensílios de cozinha, irá 
encontrar prazer estimulante de bater uma panela, soprar numa garrafa ou tocar num copo de 
cristal. Receita de bom humor para consumir sem moderação.

Referência: FZ6904 PVP: 34€

Em Francês.
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kArAoke nA esColA - Vol. 1
1-Pobres dos ricos--------------------------    Floribella
2-Sei-te de cor-----------------------------    Paulo Gonzo
3-Quero que vá tudo p’ro inferno-----------     GNR
4-Muda de vida----------------------------    Humanos
5-Ai se ele cai------------------------------    Xutos & Pontapés
6-Deixa-te ficar na minha casa-------------     Filarmónica do Gil
7-Chegar a ti------------------------------     Rita Guerra
8-Memórias esquecidas--------------------     Beto
9-Quero é viver-----------------------------   Humanos
10-La bamba-------------------------------    Tradicional
11-A Portuguesa---------------------------     Hino Nacional
12-Fala-me de amor------------------------    Santos & Pecadores
13-O mundo a meus pés--------------------    Três Tristes Tigres
14-Mãe querida, mãe querida---------------    Vários Artistas
15-Escolhas--------------------------------    Sara Tavares
16-Matas-me com o teu ollhar--------------    UHFCaracterísticas: 1 DVD

Referência: 052 - 026                       
PVP: 22,00€ Este DVD contém 2 pistas de áudio diferentes:

Pista 1: Versão Instrumental / Pista 2: Versão instrumental com melodia

kArAoke InFAntIl - CAnções de nAtAl

1-Noite Feliz
2-A Todos um bom Natal
3-O Menino Está Dormindo
4-Natal Africano
5-Natal de Elvas
6-Toca o Sino Pequenino
7-É Natal
8-Entrai Pastorinhos Entrai
9-Feliz Natal
10-Glória in Excelsis Deo
11-Os meus presentinhos
12-Menino Jesus do Céu

Características: 1 DVD
Referência: 052 - 005                       
PVP: 15,00€

1-La camisa negra----------------------    Juanes
2-Para mim tanto faz-------------------    D’zrt
3-Maria Albertina-----------------------    Humanos
4-Torero--------------------------------   Chayanne
5-A minha casinha----------------------    Xutos & Pontapés
6-Falamos depois-----------------------    Paulo Gonzo
7-Conquistador-------------------------    Da Vinci
8-Cinderela-----------------------------   Carlos Paião
9-Asereje-------------------------------   Las Ketchup
10-Mais olhos que barriga---------------   Susana Félix
11-Brincando com o fogo---------------    Rita Guerra & Beto
12-Anjo selvagem-----------------------   Maxi
13-Momento---------------------------   Pedro Abrunhosa
14-Chamar a música--------------------  Sara Tavares
15-Rapsódia dos clubes-----------------   Porto / Benfica / Sporting
16-A fisga-----------------------------   Rio Grande
Este DVD contém 2 pistas de áudio diferentes:
Pista 1: Versão Instrumental/ Pista 2: Versão instrumental com melodia

kArAoke nA esColA - Vol. 2

Características: 1 DVD
Referência: 052 - 027                      
PVP: 22,00€

DVD Karaoke Infantil e para toda a família!

Coleção - GInásIo dos sons - ( Cd-rom )

Características: 
- CD - ROM
Referência: 072-002                       
PVP: 15,00€

Estes CD-ROM contém a obra anteriormente apresentada em formato 
– Jogo Multimédia – para computador (PC). Parte de sons conhecidos 
das crianças para a colocar numa situação de pensamento auditivo onde 
a memória, capacidade indispensável ao desenvolvimento musical, é 
estimulada na resolução dos jogos com níveis de dificuldade progressiva.

Colocam a criança num ambiente  complexo de sons, os quais ela terá 
que memorizar e identificar, constituindoassim um estimulante desafio à 
sua memória auditiva.   Estes jogos, com  níveis de dificuldade crescente, 
motivam a criança à aprendizagem das características dos diversos sons, 
ensinando-a, deste modo, a saber escutar, em vez do “simplesmente 
ouvir”.

Características: 
- CD - ROM
Referência: 072-003                     
PVP: 15,00€

GInásIo dos sons

sons IsolAdos 
GInásIo dos sons

AmbIentes sonoros 

VAmos toCAr... FlAutA de bIsel - dVd
Auto-aprendizagem na tua TV!

Características: 
- 1 DVD
Referência: 052-014                       
PVP: 12,00€

- Partituras simples para várias horas de estudo e 
   entretenimento.

- 12 Temas em andamento lento para treino.

- 12 Agradáveis melodias.

- Dedilhação e visualização dos temas nota a nota 
   e faixas de treino em andamento mais lento.

 Faixas: 
. Papagaio Loiro/ As Pombinhas da Catrina 

. Alecrim/ Jimba Papaluska

. Hani Kuni/ Parabéns a Você

. Hino da Eurovisão/ Hino da Alegria

. Chegou a hora do Adeus/ Kumbaya

. Menina estás à janela/ Aura Lee (love me tender)

DVD - Karaoke Infant i l

 24 Faixas com 
Imagens Animadas

 12 cantadas para solidificar a 
aprendizagem da canção

 12 instrumentais para a criança 
cantar e encantar
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JAzz em mIúdos

›  Tantas coisas (My favourite things)
›  Folhas de Outono (Autumn Leaves)
›  Vem comigo (All of me)
›  Quando estou só (Solitude)
›  Um dia o meu príncipe vai chegar 
   (Someday my Prince will come)
›  No Verão (Summertime)
›  O Palhaço Jarbas (Blue Monk)
›  Boneca de Cetim (Satin Doll)
›  Não te rales (It don’t mean a thing)
›  Inesquecível (Unforgettable)
›  Lua Azul (Blue Moon)
›  Melro, adeus! (Bye, bye, Blackbird)

Uma dúzia de temas cantados de forma leve e natural...”

Cantado por crianças em Português
Um CD com 12 clássicos de Jazz, cantados e adaptados para crianças e jovens.

Características: 
- 1 CD 
Referência: 042 - 004                     
PVP: 15,00€

teCno - tAbuAdA

- Uma forma divertida de aprender a tabuada com música    
  Tecno e House. 

- Inclui mini-livro com tabuadas e testes de consolidação.

- A aprendizagem é mais rápida quando é divertida.

Já pensaste alguma vez cantar e dançar 
com a tabuada?!

O Pautas e o Tecnóide ensinam-te 
a tabuada com música Tecno e House...

Características: 
- 1 CD 
- 15 Tabelas plastificadas
Referência: 049142 - 003                     
PVP: 10,00€
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Produto especial
“Boardclene” apaga os traços de feltro em 
todos os suportes de escrita limpos a seco.
Vaporizador de 250 ml. 
Não inflamável.

A ECM - Edições Convite à Música, Lda. - concebeu uma régua que permite, de forma prática e fácil, o traçado de cinco linhas 
paralelas, ou seja, de pautas de música. 

réGuA do pAutAs

Uma régua que permite, de forma prática e fácil, o traçado de cinco linhas paralelas.

. Sucessão ordenada e coerente nos apontamentos; 

. Pode ser usada em qualquer suporte para escrita; 

. Fácil transporte (a régua encaixa nas argolas dos dossiers).

sempre que necessário, o aluno constrói uma ou mais pautas com inúmeras vantagens:

quAdro pequeno / portátIl

Leve e rígido, é muito fácil de utilizar:
Fácil de colocar e arrumar. Pode ser um apoio a 
um quadro principal. 
Ideal para aula sem quadro fixo de música.

2 faces de escrita. 
Fácil de limpar a seco com um apagador.
6 pautas permanentes.  Verso – em branco. 
Formato 64,5 x 86 cm

Referência: FZ7534
PVP: 60,00€

ACessórIos IndIspensáVeIs

para quadro
Ponta larga 
Estojo de 4 cores

Referência: FZ3053
PVP: 11,50€

Apagador para
quadro branco

Referência: FZ7145
PVP: 11,50€

Referência: FZ7146
PVP: 18,00€

para quadro-branco
Ponta fina “Apaga a seco”
Estojo de 4 cores

Referência: FZ3052
PVP: 6,00€

mArCAdores:
CAdernos pAutAdos

ostInAto (horIzontAl)

melodIA (VertICAl)

Referência: FZ1671
PVP: 1,00€

Referência: FZ1616
PVP: 2,00€

Características: 1 Régua
Referência: 0142 - 001                      
PVP: 2,50€

40 páginas.
20 x 28 cm

32 páginas.
15 x 21 cm
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Quadro com 4 pautas permanentes e caixilho de alumínio 
de 3 cm. 
1 suporte para canetas e apagador e 2 pontos para 
fixação. 
Formato 120 x 80 cm.

Referência: FZ8400
PVP: 105,00€                90,00€

Quadro

Referência: FZ8789
PVP: 96,00€

suporte
sólido e estável. Altura Regulável.

Referência: FZ9235
PVP: 186,00€              160,00€

Quadro + suporte

Oferece grande conforto de escrita. 
As linhas permitem distinguir perfeitamente as figuras. 
O espaçamento entre as pautas facilita a escrita de 
apontamentos.
Um simples apagador apaga a seco a superfície plastificada.

4 pautas de 1,20m…“4,80 de música!”

1

2

3

1

2

3

Referência: FZ7535
PVP: 11,00€

22 x 31 cm

quAdro pAutAdo

ArdósIA

Rígido, resistente em PVC.
4 Pautas.
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Ideal para o desenvolvimento musical de todas as crianças…Creches, infantários, amas… Beneficie destes 8 instrumentos divertidos para 
um primeiro “encontro” com os sons.

mInI-mAlA - 8 Instrumentos

Conjunto leve e fácil de transportar, com cores, sonoridades e formas bastante atraentes para o seu público-alvo.

A partir de 6 meses

Referência: FZ2931          
PVP: 71,00€

8 instrumentos com um preço reduzido.
Mini-mala transparente de oferta.
C. 24 cm L. 19 A. 18 cm

Estes conjuntos, adaptados às suas necessidades pedagógicas, garantem um leque prático e diversificado, não   descurando a protecção 
dos instrumentos. Aproveite a redução de preço dos instrumentos e a oferta da mala.

Uma mistura de instrumentos para agitar, raspar e percutir... Vamos descobrir o mundo das pequenas percussões... 

Este pacote permite criar actividades musicais, onde cada criança irá escolher o seu instrumento: a cor e os ritmos animam qualquer  classe.

mAlA trApAlhonA - 16 Instrumentos*
A partir de 3 anos

Referência: FZ2968        
PVP: 150,00€

Os 16 instrumentos com um preço reduzido.
Mini-mala transparente de oferta.
C. 38,5 cm L. 28 cm A. 24 cm

nota: Todos estes instrumentos estão disponíveis em separado. Contacte-nos para mais informações. 
           A ECM reserva o direito de alterar qualquer instrumento e de o trocar por outro com valor idêntico.

*Cores não contratuais    

Inclui:

Conjunto de Instrumentos pAu-de-ChuVA GrAnde*

tAmborIm - som do oCeAno*

ApIto de sAmbA*

O Pau-de-Chuva imita o som da 
chuva, enquanto as suas esferas 
coloridas sobem e descem.

Este mini tamborim ajuda as crianças a 
“navegar“ pelos sons das ondas do mar 
com as suas bolas coloridas. 
Inclui uma baqueta.

reCo-reCo*

CroCo-not*

GuIzo mArACAs*

mInI mArACAs*

oCto-notes*

Mini xilofone diatónico (Do5 a Do6) 
adequado para as mãos pequenas das 
crianças.
Fornecido com uma baqueta.

Referência: FZ9870 
PVP: 24,00€

A. 40 cm

Referência: FZ6939
PVP: 9,00€

A. 11 cm

Referência: FZ9867
PVP: 7,00€

A. 12,5 cm

Referência: FZ0945
PVP: 27,00€

26 x 13 cm

Referência: FZ1059
PVP: 13,00€

C. 22 cm

Referência: FZ9869
PVP: 25,00€

26 x 13 cm

Referência: FZ1184
PVP: 24,00€

A. 25 cm

Referência: FZ1119
PVP: 4,00€

5,5 x 5,5 cm

*Cores não contratuais    
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sACo de Instrumentos - pAutAs

Os instrumentos do Pautas são de fácil utilização e de timbres muito atractivos, permitem às  crianças um contacto mais enriquecedor com 
a música.

Características: 
Inclui 18 instrumentos - 26 peças
Referência: 082-002                       
PVP: 200,00€

A sua utilização é indispensável em qualquer sala de aula (Infantários, Escolas 1º e 2º Ciclos, Escolas de Música, etc.) podendo, no entanto ser 
utilizados noutros contextos.  

Verso

Frente

mAlA GIGAnte

nota: Todos estes instrumentos estão disponíveis em separado. Contacte-nos para mais informações. 
           A ECM reserva o direito de alterar qualquer instrumento e de o trocar por outro com valor idêntico.

Este conjunto bastante completo encontrará, certamente,
lugar em todas as salas de aula! Contém todo o tipo de idio-
fones aliados a alguns instrumentos de sopro!

Esta selecção de 42 instrumentos foi agrupada para permitir 
jogos de escuta e uma iniciação rítmica lúdica!

A mAlA GIGAnte - 42 Instrumentos
A partir de 3 anos

Referência: FZ9240
PVP: 380,00€

Os 42 instrumentos a preço reduzido. Oferta da mala
C. 80 cm - L. 40 cm – A. 34 cm

Utilização de materiais nobres como a madeira,
a pele e o metal.

Conjunto de Instrumentos Conjunto de Instrumentos
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Diversidade de instrumentos e protecção fiável: uma mala ideal para um pequeno grupo.

mAlA de 16 Instrumentos
A partir de 3 anos

Referência: FZ9242          
PVP: 115,00€

Os 16 instrumentos a preços reduzidos
e a oferta da mala vermelha
C. 40 cm – L. 24 cm – A. 23 cm

Destinada a uma turma pequena, permite a descoberta das técnicas das pequenas percussões.

Especialmente desenvolvida para escolas, inclui instrumentos selecionados para uma boa variedade sonora.

mAlA mAXI - sAlA de AulA

A partir de 3 anos

Referência: FZ9663        
PVP: 76,00€

Instrumentos a preços reduzidos
e a oferta da mala vermelha
C. 40 cm – L. 24 cm – A. 23 cm

Destinada ao trabalho desenvolvido na sala de Aula...

Conjunto de InstrumentosConjunto de Instrumentos

nota: Todos estes instrumentos estão disponíveis em separado. Contacte-nos para mais informações. 
           A ECM reserva o direito de alterar qualquer instrumento e de o trocar por outro com valor idêntico.

- 2 pares de clavas - 14cm 

- 1 triângulo - 13cm

- 1 Pandeireta -  20cm

- 1 Coroa de Guizos

- 1 tamborim - 20cm - pele sintética

- 1 flauta de êmbolo transparente

- 1 Reco-reco

- 1 par de pratos - 15cm

- 1 par de maracas - 20cm

Inclui:

nota: Todos estes instrumentos estão disponíveis em separado. Contacte-nos para mais informações. 
           A ECM reserva o direito de alterar qualquer instrumento e de o trocar por outro com valor idêntico.



In
stru

m
en

tos

60

In
stru

m
en

tos

61

Esta mala foi concebida para respeitar a harmonia
entre as diferentes sonoridades e está adaptada
para uma turma completa.

mAlA de 28 Instrumentos

A partir de 3 anos

Referência: FZ9241 
PVP: 195,00€

28 instrumentos a preço reduzido. 
Mala azul de oferta
C. 50 cm – L. 28 cm – A. 33 cm

Permite uma grande variedade de sons na 
prática colectiva.

Concebido para aprender a manipular e a tocar os instrumentos de pequena percussão, este kit pode ser fixado numa parede ou fechado para trans-
portar.

estoJo/ mAlA portátIl - 17 Instrumentos

Cada instrumento tem um espaço adequado para preservar a sua qualidade. 
Um estojo com uma excelente estética e uma maneira prática de ter todo o “ensemble” sempre à mão.

Referência: FZ7481             
PVP: 165,00€

Referência: FZ7545             
PVP: 35,00€

17 instrumentos a preços reduzidos.
Estojo/Mala de oferta
(Formato quando aberto 112 x 66 cm)

Estojo/Mala em separado
(Formato quando fechado 32 x 66 cm)

Conjunto de Instrumentos Conjunto de Instrumentos

nota: Todos estes instrumentos estão disponíveis em separado. Contacte-nos para mais informações. 
           A ECM reserva o direito de alterar qualquer instrumento e de o trocar por outro com valor idêntico.

nota: Todos estes instrumentos estão disponíveis em separado. Contacte-nos para mais informações. 
           A ECM reserva o direito de alterar qualquer instrumento e de o trocar por outro com valor idêntico.
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Construído no Vietname em madeira leve e envernizada.
Obtém-se um som próximo do coaxar. 

reCo-reCo

Referência: FZ9936        
PVP: 7,00€

C. 6 cm

rã “reCo-reCo“

Referência: FZ9222
PVP: 12,50€

C. 10 cm
Referência: FZ9223
PVP: 16,00€

C. 14 cm

C. 6 cm
C. 10 cm

C. 14 cm

Raspar para obter um som contínuo. 
A intensidade varia de acordo com a utilização. 
A sua decoração exótica e a sua forma original fazem um 
instrumento muito atractivo! 

Referência: FZ1592        
PVP: 23,00€

C. 31 cm - ø 7 cm
Inclui raspador

reCo-reCo eXótICo

Referência: FZ7570   
PVP: 23,00€

C. 35 cm - ø 7 cm
Inclui raspador

reCo-reCo

ClAVAs (pAr)

CAIXA ChInesA

Uma das mão serve de 
apoio e de caixa de ressonância!

ACáCIA

Referência: FZ7991
PVP: 6,00€

C. 10 cm
L. 2 cm

Referência: FZ7700 
PVP: 10,00€

2 tons
Com pega e baqueta 

ACáCIA

pAu rosA

ACáCIA

Referência: FZ7709
PVP: 7,00€

C. 18 cm
L. 2 cm

CoCos

Referência: FZ0539
PVP: 10,00€

C. 20 cm
L. 3 cm

pAu rosA

Referência: FZ70789
PVP: 9,00€

C. 14 cm
L. 1,5 cm

Dois instrumentos num: 
Reco-reco e caixa chinesa, 
não vai querer parar de tocar!

Acácia
2 tons e baqueta.
13 x 5 x 3 cm

Referência: FZ7699 
PVP: 10,00€

CAIXA ChInesA/ reCo-reCo

bloCo de mAdeIrA

Referência: FZ0635 
PVP: 11,00€

2 tons.
Com pega e baqueta.
18 x 6 x 4 cm 

Jogo de cinco tubos 
pentatónicos com baqueta.
28 x 12,5 x 12 cm

Referência: FZ9982 
PVP: 110,00€

Qualidade sonora excepcional!

Percussão Percussão

CAstAnholAs

Referência: FZ7571 PVP: 16,00€

CAstAnholAs

1 de mão

Referência: FZ8275 PVP: 7,00€2 de dedo

1

2
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Com sistema de afinação. Inclui baqueta. 

peles sIntétICAs

Referência: FZ8343 
PVP: 23,00€

ø 20 cm

tAmborIm

Referência: FZ8345
PVP: 26,00€

ø 25 cm

ø 20 cm  Referência: FZ8344 PVP: 9,00€
ø 25 cm  Referência: FZ8346 PVP: 9,00€

peles nAturAIs

pele de substItuIção

pAndeIretAs

tAmborIm Com soAlhAs

Referência: FZ0593    
PVP: 11,00€

ø 15 cm
com 4 pares de soalhas.

Referência: FZ3991  
PVP: 22,00€

ø 20 cm
com 6 pares de soalhas duplas
e 7 pontos de afinação. 

Referência: FZ0590 
PVP: 27,00€

ø 25 cm
com 9 pares de soalhas duplas
e 10 pontos de afinação.

tAmborIm

Referência: FZ0571    
PVP: 22,00€

ø 20 cm
5 pontos de afinação.
Inclui baqueta.

Referência: FZ0572
PVP: 25,00€

ø 25 cm
8 pontos de afinação. 
Inclui baqueta.

Referência: FZ0578 
PVP: 28,00€

ø 30 cm
9 pontos de afinação.
Inclui baqueta.

ø 20 cm  Referência: FZ1074 PVP: 9,00€
ø 25 cm  Referência: FZ1086 PVP: 10,00€
ø 30 cm  Referência: FZ1122 PVP: 12,00€

pele de substItuIção - nAturAIs

bonGós

Corpo de Madeira.
Peles naturais
Sistema de afinação robusto. 
ø 16 cm e 20 cm - A. 17 cm

Referência: FZ7147
PVP: 49,00€

dJAmbé

Referência: FZ7155 PVP: 10,00€

pele de substItuIção*
2 peles naturais para bongós

Em Madeira exótica.
Sistema de afinação. 
ø 30 cm - A. 52 cm
Referência: FZ3979
PVP: 172,00€

Referência: FZ4160 PVP: 25,00€

pele de substItuIção*
para djembé - ø 30 cm

Para assegurar uma melhor
protecção do instrumento.
C. 44 cm - L. 24 cm - A. 23 cm

Referência: FZ7763
PVP: 23,00€

sACo pArA bonGós

Para assegurar uma melhor
execução do instrumento.
A. 90 cm mínimo
    140 cm máximo

Referência: FZ7154
PVP: 52,00€

suporte pArA bonGós

*As peles de substituição só se adaptam 
aos instrumentos presentes neste catálogo.

Referência: FZ0587    
PVP: 14,00€

ø 25 cm
com 8 pares de soalhas.

Referência: FZ0582 
PVP: 10,00€

ø 20 cm
com 6 pares de soalhas

Madeira natural 
Envernizada

Madeira natural 
Envernizada

Percussão Percussão
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ø 15 cm  Referência: FZ7385 PVP: 21,00€
ø 20 cm  Referência: FZ7386 PVP: 25,00€
ø 25 cm  Referência: FZ7387 PVP: 76,00€

Unidade

Referência: FZ8339
PVP: 33,00€

Pé regulável
suporte pArA prAto

ChoCAlhos

...brAsIleIros
Inclui baqueta. 
Referência: FZ8296 
PVP: 27,00€

Instrumentos 
brasileiros.
Pág. 92 e 93.

...Cowbell

Inclui baqueta. 
Referência: FZ7489  PVP: 16,00€
Referência: FZ7490  PVP: 17,00€

Consultar Pág 61. 

trIânGulos

Sonoridade cintilante e cristalina!

Boa relação preço/ qualidade
inclui batente.

▲13 cm

Referência: FZ8267
PVP: 6,00€

▲16 cm

Referência: FZ8268
PVP: 7,00€

▲19 cm

Referência: FZ8269
PVP: 7,00€

Suporte em madeira com batente.
O sistema de suspensão impede o 
triângulo de girar.
▲15 cm

Referência: FZ1428
PVP: 16,00€

trIânGulo suspenso

Consultar Pág. 77.

1

2

1

2

Baquetas

Percussão Percussão
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tenor

Dedilhação barroca
Inclui bolsa. 
Referência: FZ2915
PVP: 69,00€

Alto

Dedilhação barroca
Inclui bolsa. 
Referência: FZ8276
PVP: 20,00€

soprAno

Dedilhação moderna (Alemã) ou 
barroca.
Inclui bolsa. 

Moderna - Referência: FZ8265
Barroca - Referência: FZ8264
PVP: 6,00€

Qualidade, precisão sonora, preço...
O trio perfeito!

Todas as flautas incluem um 
estojo de protecção.

Os  modelos Fuzeau oferecem, dentro da categoria das flautas escolares em plástico, um conjunto de qualidades 
raramente conjugadas: afinação, precisão no ataque, excelente timbre ...
Três partes ajustáveis.

F lauta de Bise l F lauta de Bise l

Tamanhos reais
Soprano ± 32 cm
Alto ± 47cm
Tenor ± 65 cm
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hArmonICAs

oCArInAs

ApIto em metAl

Foto não contratual 

Referência: FZ4159
PVP: 2,50€

ApIto de sAmbA
5 x 8 cm 
Referência: FZ7009
PVP: 11,00€

Afinação em Dó

24 buracos 
Referência: FZ8457
PVP: 29,00€

10 buracos 
Referência: FZ8259
PVP: 20,00€

FlAutA de êmbolo

Em Plástico.
ø 2,2 cm, C. 26 cm (fechada)

Referência: FZ2552
PVP: 12,50€

FlAutA de êmbolo

Em cana.
ø 1,5 cm, C. 12 cm (fechada)

Referência: FZ7765
PVP: 10,00€

oCArInA (pequenA)
Afinação em Mi

Referência: FZ9376
PVP: 16,00€

oCArInA (GrAnde)
Afinação em Mi
Referência: FZ9377
PVP: 27,00€

Em cerâmica. Simples de tocar.
7 notas.
Referência: FZ1633
PVP: 11,00€

De Dó5 a Dó6
Fornecidas numa caixa de cartão

JoGo de CAmpAInhAs de mesA IdIoFone perCutIdo

Conjunto Diatónico
Conjunto de 8 sinos

Referência: FZ7531
PVP: 111,00€

Alterações Cromáticas
Conjunto de 5 sinos

Referência: FZ7532 
PVP: 76,00€

Conjunto Completo
Conjunto de 13 sinos

Referência: FZ7533
PVP: 166,00€

De Dó5 a Dó6
Fornecidas numa caixa de cartão

JoGo de CAmpAInhAs de mão

Sopro Jogos de Campainhas

Cloch’ notes
Consultar Pág. 27

De Dó5 a Dó6
Fornecidas numa caixa de cartão

JoGo de CAmpAInhAs de mão

ConJunto dIAtónICo
Conjunto de 8 sinos

Referência: FZ70608
PVP: 71,00€

AlterAções CromátICAs
Conjunto de 5 sinos

Referência: FZ70609
PVP: 51,00€

ConJunto Completo
Conjunto de 13 sinos

Referência: FZ70610
PVP: 115,00€

Novidade
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Estojo em tecido com bolsas elásticas para inserir até 8 tubos.
Fácil de transportar, o boomophone é fornecido com 2 baquetas para 
tocar tal como um xilofone! Toque nestas notas coloridas e crie a sua 
própria melodia.

Baquetas (par)
Referência: FZ8349
PVP: 6,00€

Estojo Completo
Composto pela gama diatónica (Dó4 a Dó5)
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó + 2 baquetas.

Referência: FZ8337
PVP: 68,00€

Estojo solto + 2 baquetas (sem tubos) 
Componha o seu próprio Boomophone!

Referência: FZ8348
PVP: 22,00€

boomophone

soprano diatónico
Dó4 a Dó5

IdeAl pArA trAbAlho em Grupo

suporte pArA 13 tubos  
Fibra compacta.
Para organização dos tubos.
Referência: FZ4763
PVP: 24,00€

Boomwhackers significa tubos de som. Isso permite que estes emitam sons ao bater no chão, no corpo, entre eles ou com uma baqueta. 
Com plástico fino e resistente, para garantir maior longevidade. Ideais para o desenvolvimento psicomotor das crianças e comparação 
dos tons.

A partir dos 3 anos

soprAno dIAtónICo
Composto pela gama diatónica (Dó4 a Dó5)
8 notas
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó

Referência: FZ3460
PVP: 33,00€

soprAno CromátICo
Composto pela gama cromática
(Dó#4 a Sib4) - 5 notas
Dó #, Mi b, Fá #, Sol #, Si b

Referência: FZ3461
PVP: 27,00€

bAIXos dIAtónICo
Composto pela gama diatónica (Dó3 a Si4)
8 notas
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó

Referência: FZ3462
PVP: 62,00€

bAIXos CromátICo
Composto pela gama cromática
(Dó#3 a Sib3) - 5 notas
Dó #, Mi b, Fá #, Sol #, Si b

Referência: FZ3463
PVP: 47,00€

pentAtónICos
Alto (Dó4 a Dó5) - 6 notas 
Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó
Referência: FZ3459
PVP: 27,00€

Boomwhackers

Consultar Pág. 27

Fácil de Transportar...

Cápsula de oitava
Adapte a cápsula a uma 
extremidade do tubo para 
obter som a uma oitava inferior.

Referência: FZ3668
PVP: 1,50€
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kAzoos

...em lAtão 

Referência: FZ5000
PVP: 7,00€

...em plástICo

Referência: FZ7143
PVP: 3,00€

Cores não contratuais.

C.12 cm

C.12 cm

CArrIlhão de mesA

Referência: FZ1429
PVP: 75,00€

C. 40 cm  A. 32 cm

CArrIlhão de bArrA

Referência: FZ1430
PVP: 7,00€

Barra de metal em base de 
madeira. Inclui baqueta.
15 x 3,5 cm

CArrIlhão suspenso

Referência: FZ7778
PVP: 87,00€

Inclui suporte. Altura regulável.
70 cm a 1 m 

Suporte não disponível em separado.

ø 2,2 cm, C. 26 cm (fechada)

Referência: FZ2552
PVP: 12,50€

ø 1,5 cm, C. 12 cm (fechada)

Referência: FZ7765
PVP: 10,00€

FlAutAs de êmbolo tubo troVão

ø 5,5 cm - C. 18 cm
Comprimento da haste: 45 cm.
Referência: FZ7837
PVP: 28,00€

ø 15 cm - C. 15 cm
Comprimento da haste: 90 cm.
Referência: FZ7838
PVP: 62,00€

oCto-bloCks

Gire o octo-block e percuta a baqueta contra cada lâmina de 
madeira . Produz um som melódico e afinado.

Inclui baqueta.
A. 15 cm - ø 10 cm
Referência: FZ9338
PVP: 21,00€

relA

berImbAu de boCA

tubo hArmonICo

Instruções: 
Manter o instrumento na sua mão esquerda e aplicá-lo contra 
os dentes com a boca semi-aberta (não morder). 
É a respiração e os movimentos da língua que lhe dão os belos 
sons.

Girando a rela obtém-se um som 
forte, seco e agudo.

Referência: FZ7130
PVP: 13,00€

Gire o tubo de plástico para cima ou para frente,    
segurando na ponta. 
Mais movimento e mais rápido, o som é mais agudo. 
Vários tubos juntos ... que harmonia!
C. 100 cm

Referência: FZ5474
PVP: 9,00€

C. 8 cm    Referência: FZ4996 PVP: 7,00€

Instrumentos -  efe i tos  sonoros Instrumentos -  efe i tos  sonoros

...em CAnA

...em plástICo
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CAIXAs de músICA

Colher IrlAndesA

Referência: FZ7488 PVP: 13,00€

Em madeira envernizada.
C. 26 cm

29 melodias diferentes...

Coloque a Caixa de Música em cima de uma mesa, 
e surpreenda-se com a amplificação do som!
3.5 cm x 4.5 cm

PVP: 9,00€

Au clair de la lune ….. 8941
Berceuse de Brahms 8906
Berceuse de Mozart   8938
Boléro de Ravel  8904
Douce nuit  8937
Flûte enchantée (La) 8902
Frère Jacques  8909
Greensleeves  8892
Happy birthday  8893
Hymne à l’amour  5658
Hymne à la joie  8905
Imagine   8913
Jingle Bells  8933
L’arnaque - The entertainer 8890
Let it be   8911

Lettre à Elise   8891
L’internationale   8894
Lion est mort ce soir (Le)  8927
Marche nuptiale   8926
Mon beau sapin   8934
Panthère rose (La)   8898
Petite musique de nuit   8903
Printemps de Vivaldi  8899
Simpsons (The)   8942
Singing in the rain   8928
We wish you a merry Christmas 8935
When the saints   8900
Yellow submarine   8915
Yesterday    8910

pAu-de-ChuVA

Referência: FZ1675
PVP: 19,50€

1. C. 30 cm

Bambu decorado.

Referência: FZ1682
PVP: 24,50€

2. C. 60 cm

Referência: FZ1687
PVP: 33,50€

3. C. 100 cm

1

2

3

Referência: FZ3658
PVP: 16,50€

A. C. 50 cm

Referência: FZ3987
PVP: 23,50€

B. C. 75 cm

Referência: FZ3683
PVP: 29,50€

C. C. 120 cm

Fabricadas a partir de cactos não cortados, (de acordo com a legislação ecológica 
internacional) que crescem na Cordilheira dos Andes, no norte do Chile. 
Os paus de chuva contêm pedras proveniente de rochas de origem vulcânica. 
Os artesãos da região constroem estes instrumentos musicais utilizando técnicas 
de fabrico tradicionais.

A

B

C

Instrumentos -  efe i tos  sonoros Instrumentos -  efe i tos  sonoros 

VIbrAslAp

Segure a parte de metal 
dobrada e empurre a bola 
com a  palma da mão. 

C. 29 cm

Referência: FZ4799
PVP: 24,00€
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Dois instrumentos num: 
• 2 oitavas cromáticas de Lá4 a Lá6*
• 25 lâminas com a mesma coloração do teclado do piano
• Inclui 2 baquetas
• Os pés retrácteis permitem uma boa estabilidade 
   e óptima sonoridade.

Referência: FZ9878 
PVP: 35,00€

o teu prImeIro JoGo de sInos...

Leve e prático de
transportar graças à sua
embalagem em plástico
resistente com pega.

pIAnot

Uma qualidade sonora reconhecida por inúmeros conservatórios.

Um instrumento aclamado por milhares de professores de música para 
a primeira abordagem musical.

Concebido em estreita colaboração com o fabricante, destinado aos 
iniciantes e que combina muitas qualidades:
- Lâminas perfeitamente afinadas (A 440);
- nomes das notas gravados nas lâminas;
- Pés dobráveis para uma boa estabilidade e óptimo som;
- Leve e fácil de transportar graças à mala com pega.

Este instrumento pode ser usado de 3 maneiras diferentes:
- Tocando melodias simples com notas brancas;
- Usando as teclas pretas (pentatônica);
- Usando os dois teclados (cromáticas).

Percussão -  lâminas



In
stru

m
en

tos

80

In
stru

m
en

tos

81

Afinação 440 HZ.
Lâminas de primeira qualidade Rosewood. Compartimento para lâminas  suplementares e baquetas.
Caixa de madeira maciça para uma melhor ressonância e solidez.
Processo de secagem único para uma afinação duradoura.

XIloFone

XIloFone dIAtónICo
Inclui um par de baquetas

A  soprano Dó4 à Lá5 + 2 Fá# + 1 Sib (16 notas)         Ref.: FZ9947    PVP: 360,00€
B  Alto Dó3 à Lá4 + 2 Fá# + 1 Sib (16 notas)                 Ref.: FZ9949    PVP: 450,00€
C  Tenor/Alto Dó3 à Lá5 + 2 Fá# + 1 Sib (19 notas)     Ref.: FZ9951    PVP: 545,00€ 
D  Basse Dó2 à Lá3 + 2 Fá# + 1 Sib (16 notas)              Ref.: FZ9953    PVP: 940,00€

XIloFone CromátICo

E  soprano Dó#4 à Sol#5 (6 notas)        Ref.: FZ9948    PVP: 250,00€
F  Alto Dó#3 à Sol#4 (6 notas)                Ref.: FZ9950    PVP: 347,00€
G  Tenor/Alto Dó#3 à Dó#5  (7 notas)   Ref.: FZ9952    PVP: 399,00€ 
H  Basse Dó#2 à Sol#2 (6 notas)             Ref.: FZ9954    PVP: 485,00€

Afinação 440 HZ.
Lâminas de primeira qualidade Rosewood. Compartimento para lâminas suplementares e baquetas.
Caixa de ressonância de qualidade excepcional. Barra de surdina (amortecedor).
Alumínio fabricado pela Bergerault.

metAloFone

dIAtónICo

Inclui um par de baquetas

A  soprano Dó4 à Lá5 + 2 Fá# + 1 Sib (16 notas)         Ref.: FZ9955    PVP: 360,00€
B  Alto Dó3 à Lá4 + 2 Fá# + 1 Sib (16 notas)                 Ref.: FZ9957    PVP: 450,00€
C  Tenor/Alto Dó3 à Lá5 + 2 Fá# + 1 Sib (19 notas)     Ref.: FZ9959    PVP: 550,00€ 
D  Baixo Dó2 à Lá3 + 2 Fá# + 1 Sib (16 notas)              Ref.: FZ9961    PVP: 945,00€

CromátICo

E  soprano Dó#4 à Sol#5 (6 notas)          Ref.: FZ9956       PVP: 247,00€
F  Alto Dó#3 à Sol#4 (6 notas)                  Ref.: FZ9958       PVP: 350,00€
G  Tenor/Alto Dó#3 à Dó#5  (7 notas)     Ref.: FZ9960       PVP: 400,00€ 
H  Baixo Dó#2 à Sol#2 (6 notas)               Ref.: FZ9962       PVP: 490,00€

Fabrico Francês

Fabrico Francês
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Referência: FZ9930
PVP: 112,00€

As 8 lâminas (tessitura alto - oitava carrilhão: Dó4 para Dó5) do 
instrumento são montadas em tubos de plástico (tipo “Boom-
whackers”) para melhor ressonância e excelente qualidade do 
som.
Dimensões:  43 x 30 x 8 cm

JoGo - dó A dó

8 Lâminas + 8 baquetas + estojo de transporte

temple-bloCks

Referência: FZ8278
PVP: 125,00€

Jogo de 5 blocos,
tripé de metal cromado,
altura regulável, muito estável.

bloCos - metAl*

Inclui 2 baquetas

A. Máxima 100 cm
A. Minima 70 cm

A. Máxima 100 cm
A. Minima 70 cm

*Tripé não vendido em separado.

Referência: FZ3705
PVP: 145,00€

Jogo de 5 blocos em plástico,
tripé de metal, altura regulável, 
muito estável.

bloCos  duplos - mAdeIrA*

Inclui 2 baquetas

Pianot
Cabeça de Plástico - 30 cm

Par Ref.: FZ8846    PVP: 5,00€

Jogo de sinos - Alto
Cabeça de Plástico e Madeira - 26 cm

Par Ref.: FZ8847    PVP: 20,00€

Jogo de sinos/ wood-block
Cabeça de Plástico - 21 cm

Ref.: FZ9229    PVP: 6,00€

Escovas - Pratos
Metal - 33 cm

Ref.: FZ8340    PVP: 16,00€

Metalofone Alto
Cabeça de Feltro - 33 cm

Par Ref.: FZ8848    PVP: 28,00€

Tamborim e Pratos
Cabeça de Feltro - 33 cm

Par Ref.: FZ8849    PVP: 29,00€

Tímpanos
Cabeça de Feltro macio 
ø 5 cm - 38 cm

Par Ref.: FZ8850   PVP: 32,00€

Triângulo
Unidade
Metal - 13,5 cm

Ref.: FZ9992   PVP: 2,00€

Triângulo
Unidade
Metal - 16 cm

Ref.: FZ1905  PVP: 6,50€

... para os instrumentos do Mundo
Balafon

Par
Cabeça de Borracha - ± 25 cm

Ref.: FZ9452   PVP: 16,00€

Tambor de água
Cabeça de Tecido - ± 35 cm

Ref.: FZ9442  PVP: 13,00€

Xilofone alto
Cabeça de Feltro - 29 cm

Par Ref.: FZ8960  PVP: 27,00€

Xilofone e Metalofone 
soprano

Cabeça de Feltro e Plástico
29 cm

Par Ref.: FZ8961 PVP: 25,00€

Xilofone sopranino
Cabeça de Madeira - 30 cm

Par Ref.: FZ8962  PVP: 16,00€

Xilofone e Metal. Baixo
Cabeça de Plástico - 38 cm

Par Ref.: FZ8963  PVP: 14,00€

Xilofone Baixo
Cabeça de Lã - 35 cm

Par Ref.: FZ9139  PVP: 22,00€

Xilofone e Metal. Alto
Cabeça de Plástico - 38 cm

Par Ref.: FZ9140  PVP: 15,00€

Xilofone e Metalofone 
soprano

Cabeça de Plástico - 38 cm

Par Ref.: FZ9141   PVP: 18,00€

Roto-tom
Cabeça de Feltro - 31 cm

Ref.: FZ8342  PVP: 15,00€

Fechada:

Percussão -  lâminas

Dominotes
Unidade
Cabeça de Madeira - 20 cm

Ref.: FZ7335   PVP: 4,00€

Tamböa
Cabeça de Borracha - 25 cm

Ref.: FZ9272  PVP: 12,00€

Referência: FZ8288
PVP: 34,00€

8 Lâminas de Dó4 a Dó5

mInI - metAlonotAs 
Excelente qualidade sonora!

Caixa de plástico fácil de transportar. 
Adequado para as mãos pequenas das crianças. 
As notas da Dó4 a Dó5, têm uma grande 
ressonância.
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sACo de GuItArrA
Transporte e Protecção
Diversos modelos disponíveis.

enrolAdor de CordAs
Instala facilmente e rapidamente 
as cordas.

Referência: FZ8964
PVP: 5,00€

Referência: FZ8068
PVP: 19,00€

trIpé pArA GuItArrA
Col de cygne
Tripé tradicional

PVP: 15,00€

ApoIo pArA o pé
Cores: Preto, Amarelo, 
vermelho, verde e Azul.

Referência: FZ8290
PVP: 8,00€

dIApAsão
(Afinação - 440Hz) com 
estojo.

trAnsposItor
Instala-se no braço da guitarra para 
modificar a tonalidade, por pressão,  
nas cordas.

PVP: Sob Consulta

 PVP: Sob Consulta
O produto pode deferir da imagem 
apresentada.

Ref.: FZ7774  
PVP: 32,00€

Para viola e violino. 
Permite escolher instrumento.
Metrónomo de simples utilização.
62 x 94 x 15 mm - Peso: 80g
(Inclui 2 pilhas) 

Eco taxas associadas: 
0,10€

Ref.: FZ7772  PVP: 48,00€

Metrónomo triangular em 
plástico cor de madeira com 
pêndulo.
Possibilidade de ouvir a 2, 4 
ou 6 tempos.

metrónomo dIGItAl

metrónomo

Ref.: ACG1343 PVP: 24,60€

AFInAdor/metronomo CromátICo

•	 Afinador + Metronomo + Gerador de tonalidade
•	 Cromático, Guitarra, Baixo, Ukulele e Violino
•	 Afinação super estável e fácil
•	 Metronomo com boa qualidade sonora
•	 Multi ritmos/Opção de batidas
•	 16:9 ecrã LCD
•	 Microfone interno
•	 Entrada + Saída
•	 Controle de volume
•	 Entrada para auscultadores
•	 3 luzes LED indicador de sintonia
•	 LCD  - Luz de Fundo

estAnte de orquestrA - metAl
Excelente estabilidade.
Suporte ajustável, pé regulável.
A. 0,66 m minimo / 1,05 m máximo)

Preto            Ref.: FZ8805  PVP: 17,00€

Vermelho     Ref.: FZ8806  PVP: 17,00€

estAntes

estAnte de orquestrA - metAl
Estante em metal, com tampa dobrável. 
Excelente estabilidade.
Mesa giratória, pernas dobráveis.
A. 0,70 m minimo / 1,20 m máximo)

Ref.: FZ8308  PVP: 62,00€
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Temos ao seu dispor tudo o que precisa ter para ensinar, aprender ou 

simplesmente tocar um instrumento, qualquer que seja o nível dos seus 

conhecimentos musicais.

Temos mais de 2000 produtos 
(livros, métodos, partituras  DVD’s, CD’s e vídeos).

Mesmo que não consiga encontrar o livro que procura, 
contacte-nos que nós encontraremos por si.

www.pautasepartituras .com

87
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dJAmbé mAlI

Referência: FZ9395
PVP: 59,00€

mInI
ø 18 cm - A. 31 cm Referência: FZ9394

PVP: 135,00€

pequeno
ø 23 cm - A. 43 cm Referência: FZ9393

PVP: 224,00€

médIo
ø 29 cm - A. 54 cm

Referência: FZ9392
PVP: 325,00€

GrAnde
ø 36 cm - A. 62 cm

As dimensões podem variar de acordo com os djembés.

Referência: FZ9389
PVP: 42,00€

mInI
ø 17 cm - A. 23 cm

Referência: FZ9388
PVP: 76,00€

pequeno
ø 20 cm - A. 36 cm

Referência: FZ9387
PVP: 159,00€

médIo
ø 26 cm - A. 51 cm

dJAmbé seneGAl

peles de reserVA

não raspada    Referência: FZ9401    PVP: 35,00€
Pré-raspada            Referência: FZ9402    PVP: 35,00€

Referência: FZ9403 PVP: 43,00€

Pronta a colocar
Já trabalhada com um revestimento. 
Mais flexível que a pele raspada. 

Escrupulosamente seleccionadas, estas peles de cabra são 
tratadas contra os parasitas.

Referência: FZ8209 PVP: 35,00€

Cruzada nas costas.
Permite uma excelente execução 
do instrumento.

CorreIA pArA dJAmbé

Referência: FZ9404
PVP: 2,00€

Corda de vela e nylon  
pré-estirada. 
Perfil rectangular. 
Excelente qualidade. 
Disponível ao metro. 

CordA pArA dJAmbé

Preto - Ø 4 mm 

Referência: FZ9386
PVP: 205,00€

GrAnde
ø 32 cm - A. 62 cm

Referência: FZ9390
PVP: 32,00€

bebé
ø 13 cm - A. 19 cm

sACo pArA dJAmbé

Referência: FZ9398 PVP: 64,00€

Extra-Largo

Referência: FZ9399 PVP: 53,00€

Largo

ø 45 cm - A. 62 cm

ø 38 cm - A. 50 cm

Referência: FZ9400 PVP: 45,00€

Médio
ø 30 cm - A. 40 cm

bAlAFons

Cabaça com veia de madeira, armações de bambu.
Escala pentatônica.

Referência: FZ9427
PVP: 111,00€

8 lâminas - C. 45 cm 
Inclui 2 baquetas.

Referência: FZ9428
PVP: 180,00€

13 Lâminas - C. 45 cm 
Inclui 2 baquetas.

Referência: FZ9469
PVP: 37,00€

Sanza fabricada a partir de uma cabaça 
(caixa de ressonância).
ø 18 cm  - 7 Lâminas

kAlImbA

Referência: FZ9466
PVP: 12,00€

Duas cabaças decoradas unidas
(Contém sementes no interior).
ø 7 cm

ChoCAlho

Referência: FZ9419
PVP: 9,00€

Chocalhos de vime 
com sementes da fruta 
por dentro.Instrumento 
de acompanhamento.

kesenG kesenG

Referência: FZ9420
PVP: 9,00€

Tradicionalmente chamado 
de “cobarani”. 
Pequenos frutos cheios de 
sementes para agitar e/ou 
bater como maracas.
ø 6 cm

kese kese

Áfr ica 89
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Os “steel-drums“ são fabricados a partir de barris petróleo e são formados 
a partir de amolgadelas de diferentes tamanhos que produzem sons graves 
e agudos.

Pentatónico - de mesa
Inclui 2 baquetas
ø 30 cm

Referência: FZ9492  PVP: 210,00€

Cesto com 8 instrumentos africanos.
Cesto AFrICAno

Conteúdo:
- 1 keseng-keseng (par),
- 1 shékéré;
- 1 Chocalho;
- 1 Chocalho africano;
- 1 kese kese;
- 1 kalimba;
- 1 djembé Sénégal bébe;
- 1 djembé Sénégal Mini.

Referência: FZ9426
PVP: 30,00€

Cabaça oca coberta com uma 
rede de contas, usado por 
mulheres africanas para a 
execução de vários ritmos.
C. 25 cm

shékéré

Referência: FZ9468
PVP: 66,00€

Excelente instrumento usado por 
bailarinas africanas pendurado 
nas pernas ou na cintura.  
É constituída por grupos 
de frutos ligados por ráfia 
trançada.

ChoCAlho AFrICAno

A ECM reserva o direito de substituir um instrumento por um similar.

Referência: FZ9413
PVP: 83,00€

Madeira leve (Dugura). 
Pele de cabra tratada e 
costurada.
Inclui uma baqueta curva.
ø 12 cm - A. 22 cm

tAmA

bAquetA - tAmbor de áGuA

Cabeça de Tecido - ± 35 cm
Ref.: FZ9442  PVP: 13,00€

tAmbores de áGuA

As dimensões das cabaças podem variar.

Referência: FZ9424
PVP: 43,00€

ø 35/25 cm 

Referência: FZ9422
PVP: 76,00€

ø 45/32 cm 

Referência: FZ9423
PVP: 54,00€

ø 40/28 cm 

Proveniente do Mali, que consiste em duas meias cabaças grandes e água... 
Instrumento tocado por homens do deserto. Sons muito profundos e sem brilho, 
criando um ambiente calmo e relaxante.

Lúdico, é fortemente recomendado para a iniciação musical:
- Dos 2 aos 4 anos: Tocar com a palma da mão;
- Dos 4 aos 6 anos: Tocar com a palma da mão e os dedos;
- Desde os 8 anos: Tocar com a palma da mão, dedos e  com baquetas;

Referência: FZ9493
PVP: 33,00€

ø 8 cm - A. 18 cm
CAbAçA

Referência: FZ7569
PVP: 22,00€

Madeira - Par
ø 7 cm - A. 23 cm

mArACAs

Referência: FZ7570
PVP: 23,00€

Madeira
ø 7 cm - A. 35 cm

reCo-reCo

Referência: FZ1592
PVP: 23,00€

Madeira
ø 7 cm - A. 31 cm

reCo-reCo eXótICo

Referência: FZ3666
PVP: 155,00€

steel-drum*

*Cores não contractuais.

ConGAs

Referência: FZ9913
PVP: 160,00€

ø 32 cm 
Unidade

natural - Modelo Grande

Referência: FZ9914
PVP: 122,00€

ø 30 cm
Unidade

natural - Modelo Pequeno

Referência: FZ9233
PVP: 225,00€

Lote de 2 Congas
(pequena e grande)

Referência: FZ9230
PVP: 22,00€

Pele de substituição
Modelo grande

Referência: FZ9231
PVP: 15,00€

Pele de substituição
Modelo pequeno

bonGós

Corpo de Madeira. Peles naturais.
Sistema de afinação robusto. 
ø 16 cm e 20 cm - A. 17 cm
Referência: FZ7147
PVP: 49,00€

Referência: FZ9457
PVP: 158,00€

JoGo de 3 tAmbores 

Áfr ica Caraíbas



92

In
stru

m
en

tos do M
u

n
do

In
stru

m
en

tos do M
u

n
do

93

Referência: FZ9372
PVP: 21,00€

Instrumento de percussão feito 
de cascos de bode, muitas vezes 
é tocado, ao mesmo tempo com 
o bombo.

ChAsCAs

Referência: FZ9370
PVP: 25,00€

FlAutA de pã

bombo

Referência: FZ9456
PVP: 245,00€

O bombo é um grande 
tambor feito de um tronco 
de árvore e equipado com 
pele de bode ou de vaca 
não raspada.
ø 35 cm - A. 46 cm
Inclui 2 baquetas.

mArACAs - deCorAdAs

Referência: FZ9489
PVP: 22,00€

Par

reCo-reCo - deCorAdo

Referência: FZ9490
PVP: 22,00€

Inclui batente.

Referência: FZ9339  PVP: 33,00€

Imita o som das ondas.
oCeAn drum

Referência: FZ9451  PVP: 41,00€

ø 35 cm

ø 40 cm

Inclui baquetas.
tAmbor ChInês

Referência: FZ9544  PVP: 75,00€
ø 30 cm

Em bronze. A tigela de marca chinesa destaca cada uma das 
orações budistas. Inclui baqueta.

tIGelA ChInesA

Ref.: FZ9556  PVP: 50,00€

Ref.: FZ9557  PVP: 74,00€

ø 9 cm

ø 13 cm

Referência: FZ9551  
PVP: 135,00€

Mais fino e mais leve do que o 
gongo chinês, é chamado de “sino 
de vento” devido ao seu som 
característico. Inclui baqueta.

GonGo plAno - ChInês

ø 45 cm

Ref.: FZ9558  PVP: 127,00€

Ref.: FZ9559  PVP: 215,00€

ø18 cm

ø 24 cm Referência: FZ9552 
PVP: 170,00€

ø 45 cm

O gongo, cujo nome real “tamtam” é    
utilizado na China durante séculos. 
Ao longo dos últimos cem anos este foi 
utilizado nas orquestras sinfônicas. 
Inclui baqueta.

tAm - ChInês

Referência: FZ9555
PVP: 38,00€

Usado na China nas óperas                       
clássicas. Muitas vezes chamado de 
“Jing-Gong”. Inclui Baqueta. 

GonGo óperA - ChInês

ø 22 cm - Grave crescente

Ref.: FZ9548 PVP: 75,00€

Ref.: FZ9549  PVP: 135,00€

ø 30 cm

ø 42 cm

Ref.: FZ9550  PVP: 200,00€
ø 50 cm

Referência: FZ9554 
PVP: 76,00€

ø 33 cm - Grave descendente

Índia

Usado em cerimónias do templo hindu (puja). 
Actualmente, é também utilizado como “campainha”.
Inclui baqueta.

GonGo templo hIndu

Ref.: FZ9562 PVP: 35,00€

Ref.: FZ9563  PVP: 43,00€

ø 15 cm

ø 17 cm

Referência: FZ3908
PVP: 13,00€

Utilizado pelas bailarinas indianas
nos festivais.

CrótAlos IndIAnAs

ø 8 cm

Ref.: FZ9564  PVP: 60,00€
ø19 cm Referência: FZ9337

PVP: 16,00€

sInos de mão
C. 25 cm

Região dos Andes Asia

China

Referência: FZ70625  PVP: 25,00€
ø 25 cm

Referência: FZ70624  PVP: 21,60€
ø 20 cm
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turquIA

dArbukAs

Referência: FZ1169
PVP: 23,00€

Pele natural. Alumínio.
Pele sintética.
Ø 10 cm - A 15 cm

Referência: FZ1892
PVP: 6,00€

Pele de substituição

mInI dArbukA

Referência: FZ9431
PVP: 32,00€

ø 15 cm - A. 30 cm 

Referência: FZ1752
PVP: 37,00€

ø 20 cm - A. 34,5 cm 

Referência: FZ1761
PVP: 40,00€

ø 22,5 cm - A. 39 cm 

Modelo base
Alumínio. Pele sintética.

Referência: FZ9474
PVP: 9,00€

ø 15 cm

Referência: FZ3977
PVP: 9,00€

ø 20 cm

Referência: FZ3980
PVP: 9,00€

ø 22,5 cm

Pele de substituição

eGIpto

Referência: FZ1716
PVP: 134,00€

ø 27 cm - A. 44 cm 

Referência: FZ2624
PVP: 134,00€

Referência: FZ9495
PVP: 10,00€

dArbukA VermelhA

Pele sintética. 
Inclui Tampa.

ø 27 cm - A. 44 cm 

dArbukA pretA
Pele sintética.
Inclui Tampa.

Pele de substituição

Referência: FZ9432
PVP: 150,00€

ø 20 cm - A. 42 cm 

dArbukA deCorAdA
Inclui Tampa.

Referência: FZ9434
PVP: 91,00€

ø 15 cm - A. 32 cm 

Referência: FZ9477
PVP: 10,00€

dArbukA 3/4 
Pele sintética.Inclui Tampa.
Ideal para crianças.

Pele de substituição

dIdGerIdoo

O didgeridoo é um instrumento tradicional dos  
povos aborígenes da Austrália. 

Quando soprado através de uma técnica chamada 
de  respiração circular, o didgeridoo liberta 
um som contínuo, único, profundo e rico em 
harmónicos, que tem o poder de alterar estados 
de consciência e tem um efeito terapêutico no 
sistema energético e nervoso. 

Referência: FZ2648
PVP: 38,00€

1. Didgeridoo bambu - esculpido

Referência: FZ1695
PVP: 10,00€

Ø 4,5 cm - A. 15 cm

A. 120 cm

Referência: FZ9571
PVP: 38,00€

2. Didgeridoo bambu - pintado
A. 120 cm

Referência: FZ9573
PVP: 93,00€

3. Didgeridoo bambu - teca pintado
A. 120 cm

shAker

pAu-de-ChuVA*

Referência: FZ1675
PVP: 19,90€

1. C. 30 cm

Bambu decorado.

Referência: FZ1687
PVP: 34,90€

2. C. 100 cm

*Fotos não contractuais.

1

2

3

1

2

3

Referência: FZ9475 PVP: 10,00€
Pele de substituição - natural

Referência: FZ9482 PVP: 10,00€
Pele de substituição - sintética

Bacia  do Mediterrâneo Oceania
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