
Tire a trava e gire a
lousa para alternar
entre branco ou pautado.

bandeja.

pernas 
dianteiras;
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Não aperte excessivamente por que isso pode 
impedir seu funcionamento (alternar entre as 
faces).

01 quadro medindo 1020mm X 600mm 
(montado),

com lousa giratória que alterna entre branco e 
pautado.

01 marcador para quadro branco,
04 gizes coloridos e

01 apagador.

Atenção 
Antes de ser entregue à criança, 
deve ser montado por um adulto.

Peças que compõem 
esse kit:

02) fixe as pernas traseiras (d) através do orifício 
superior no painel (b), no orifício central deste.

05) use as travas (g) para travar a lousa (a), através dos orifícios inferiores na haste do painel (b), no orifício central, 
correspondente deste. Posteriormente, retire estas travas para girar a lousa e alternar entre quadro branco e 
quadro pautado. Recoloque as travas na lousa firmando-a, para usá-la.

01) fixe a lousa (a) no painel (b),pressionando 
fixadores (f) nos orifícios superiores das hastes do 
painel nos orifícios centrais da lousa. 

03) fixe as pernas dianteiras (c) através dos orifícios 
superiores no painel (b), nos orifícios inferiores 

04) fixe a bandeja (e) nas  pernas dianteiras (c) e 
traseiras (d),pressionando fixadores (f) nos orifícios, 
como nas etapas anteriores (veja na ilustração a 
posição da bandeja).
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Para montar o Quadro Educativo, trabalhe em um local amplo sobre um papelão. Para limpar o Quadro 
Educativo, do lado pautado, use o apagador, uma flanela seca ou um pano umedecido, no lado branco use 
somente uma flanela seca. Nunca use álcool, detergentes e abrasivos, principalmente nas faces da lousa. 
No quadro branco use somente marcador para quadro branco. Outros produtos como pincel atômico e 
canetas podem danificar o quadro.
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