


Somos parte do maior grupo de

tecnologia da América Latina



Somos a

PlayKids

Somos a plataforma preferida de milhões de famílias ao redor 

do mundo quando o assunto é conteúdo infantil. A PlayKids 

traz segurança e tranquilidade para pais e mães enquanto faz 

parte da jornada de desenvolvimento das crianças.

Uma plataforma completa para 
todas as famílias.



MILHÕES DE 

FAMÍLIAS

Conteúdo original produzido por

Especialistas

+6
PAÍSES 

DISPONÍVEIS

+180
IDIOMAS 

DISPONÍVEIS

+5
MILHÕES DE 

VIEWS/MÊS

+50
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Certificação finlandesa que avalia a 

qualidade educacional e pedagógica 

de serviços para crianças e 

educadores.

Mais antiga fundação 

norte-americana voltada para a 

certificação de qualidade e segurança 

de conteúdos e serviços para 

crianças.

Certificação internacional que 

garante a segurança do serviço para 

crianças.

Plataforma reconhecida por

instituições internacionais

EDUCATION ALLIANCE FINLAND PARENTS' CHOICE FOUNDATION KIDSAFE PROGRAM



Os melhores desenhos estão no

nosso portfólio

● Galinha Pintadinha

● Baby Shark

● Mundo Bita

● Show da Luna

● Xuxa Só para Baixinhos

● Senninha

● Pocoyo

● Turma da Mônica

São mais de 100 séries, com os 
personagens favoritos das crianças.

● Mônica Toy

● Om Nom Stories

● BobZoom

● Patati e Patatá

● Masha e o Urso

● Little Baby Bum

● Hello Kitty

● Sésamo



Nosso portfólio de

Livros e Podcasts

● Mais de 200 livros digitais organizados em 

diferentes temáticas.

● Audiolivros.

● Podcasts: contação de histórias infantis.

Livros digitais, audiolivros e podcasts.





SÉRIES 

PRODUZIDAS

Conteúdo original produzido por

Especialistas

Distribuição internacional

+18
JOGOS 

PRODUZIDOS

+15
HORAS DE 

CONTEÚDO

+16
MILHÕES DE 

VIEWS

+200



Série  de adivinhação com 
foco no pensamento lógico

Spin-Off cultural de 
PK Explorer

Série de meditação guiada e 
relaxamento para crianças

Série para desenvolver 
percepção imagética e 

contextual

Série introdutória ao 
aprendizado do alfabeto

Série musical trilíngue para 
ensino de idiomas

Série que estimula expressão 
corporal e coordenação motora 

através da dança

Série que estimula a criação 
de histórias e imaginação

Série musical que aborda 
temas diversos

Série musical com foco em 
alfabetização e linguagem

Série com foco em 
experimentos científicos

Série "faça você mesmo" com 
foco em sustentabilidade, e 

coordenação motora fina

Série com truques de 
mágica para crianças

Série com foco em profissões e 
resolução de problemas

Série de contos de fadas 
vistos a partir "do outro lado 

da história"

Série com foco em 
coordenação motora

Série musical com foco 
em desenvolvimento 

socioemocional

Nosso portfólio de

Séries Originais



Nosso portfólio de

Jogos Exclusivos

Jogos pensados para as fases de 
desenvolvimento das crianças.

Diferentes jogos, para todas as idades:

● colaboram para o aprendizado e 

reconhecimento de letras, números e formas;

● trabalham a memória, a percepção visual e a 

coordenação motora;

● estimulam a criatividade e o raciocínio lógico.



Obrigado


