
Equipamento inclusivo de Comunicação Aumentativa e Alternativa, para estimular a comunicação e socialização. 
Equipamento apoiado em 3 postes de madeiras, no topo do poste central existe um painel tipo balão de comunicação 
com um coelho e uma raposa que incentivam à comunicação. O principal destaque neste equipamento vai para 
o quadro de comunicação aumentativa e alternativa que inclui uma coleção de pictogramas com uma série de 
situações gerais do dia a dia, ajudando e estimulando a comunicação dos seus utilizadores. Os diversos pictogramas 
estão repartidos no quadro numa logica sequencial de comunicação. Como por exemplo, com a ajuda do quadro de 
comunicação, os pictogramas podem ser usados para expressar o que os utilizadores vão fazer a seguir no espaço de 
jogo e recreio. Os utilizadores que estão aprendendo um novo idioma também podem se expressar com a ajuda dos 
pictogramas. Equipamento inclui também um quadro negro onde é possível não só reproduzir os pictogramas, bem 
como dar asas à imaginação. É possível desenhar em ambos os lados do quadro. O equipamento inclui ainda um jogo do 
ábaco. É também possível no verso do quadro dos pictogramas customizar com grafismo à escolha do cliente (valor não 
incluído). Equipamento ideal para espaços de jogo e recreio como também para espaços de aprendizagem, como jardins 
de infância e escolas. 

DESCRIÇÃO

Postes em madeira da Lapónia laminada colada e impregnada com um acabamento de pintura nas cores castanho-
escuro RAL 8019 com cabeçotes de proteção em plástico HDPE; Quadro preto com 1100x1100x15mm, em madeira 
compensada com superfície de tinta de giz. O quadro de comunicação, em HPL, é altamente resistente aos raios 
ultravioleta, e está protegido com uma folha de acrílico transparente, a folha de acrílico é fixada no painel HPL. O 
produto possui uma folha de acrílico também na parte traseira do painel HPL. Quadro de comunicação na cor RAL 1003. 
HPL com 900x600x10mm, folha de acrílico com 775x550x8mm e quadro com pictogramas com 700x500mm. Painel do 
topo em HPL na cor RAL 1003. Jogo do ábaco em HPL com cor RAL 6018, e dimensão 600x250x10mm. Peças metálicas 
em aço galvanizado a quente e com tratamento especial de pintura “Lappcoat” na cor cinza RAL 9022; Parafusos e 
outros acessórios de fixação em aço inoxidável.

MATERIAIS

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da Play Planet.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da Play Planet, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de 
exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.
A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da Play Planet pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.
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