LISTA DE BRINQUEDOS SEB/MEC
ESPECÍFICOS 4 A 5 ANOS
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
CONJUNTO DOMINÓ DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
Descrição: jogo com 28 peças retratando o tema de animais domésticos produzido em papelão 2,9 mm
laminado com:
- papel couche 115gr.- impresso em 4 cores e
- forro papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor
Dimensões das peças: 5cm x 2,5cm
Embalagem: Tipo Tampa e Fundo em papelão 1.0 mm laminado com papel couche 105 gr impresso em
4 cores.
Produzido em MDF.
CONJUNTO DOMINÓ DE ANIMAIS ZOOLÓGICOS
Descrição: jogo com 28 peças retratando o tema de animais do zoológico produzido em papelão 2,9 mm
laminado com:
- papel couche 115gr.- impresso em 4 cores e
- forro papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor
Dimensões das peças: 5cm x 2,5cm
Embalagem: Tipo Tampa e Fundo em papelão 1.0 mm laminado com papel couche 105 gr impresso em
4 cores.
Produzido em MDF.
JOGO DE MEMÓRIA DE FRUTAS E VERDURAS
Descrição: jogo formado por (20 pares) 40 peças em MDF, retratando o tema frutas e verduras de modo
que as figuras sejam serigrafadas nas peças e ocupe toda a área disponível.
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
Dimensões das peças : 50 x 50 x 3 mm
Embalagem: Caixa em madeira tipo estojo com tampa em MDF.
CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA
Descrição: caminhão dotado de caçamba para acondicionar objetos, com no máximo 6 rodas livres. A
caçamba deverá ser articulada, sendo movimentada por meio de uma manivela que girará uma
engrenagem para movimentá-la para que seu conteúdo caia pela abertura posterior.
Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastelo.
Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
ESCAVADEIRA
Descrição: caminhão com pá escavadeira giratória na parte dianteira e com rodas livres. A cabine
deverá conter portas laterais flexíveis que permitam a abertura e fechamento e a caçamba deverá ser
articulada.
O tamanho das peças do caminhão deverá ser grande.
Medidas aproximadas:50 x 22 x22 cm
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
POSTO DE GASOLINA COM LAVAJATO
Descrição: posto de gasolina com lava-jato com uma rampa de acesso e uma rampa para troca de óleo.
Sinalizações de trânsito (1 sinal de pare, 1 sinal de não estacionar, 02 cones) 4 carros coloridos e 2
bombas de abastecimento.
O conjunto deverá ser produzido em prolipropileno com peças coloridas e com detalhes característicos
da profissão e das sinalizações de trânsito.
Embalagem: peças pequenas em sacos plásticos e caixa de papelão para o lava jato.
*Estrela – especificar dimensões.
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
BLOCOS LÓGICOS
Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em três cores diferentes, formado por 48
peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado maior), divididas igualmente em 4 formas
geométricas (Triângulo, Quadrado, Círculo e Retângulo).
Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso.
Embalagem: estojo em MDF medindo 290 x 230 x 68mm.
BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
Descrição: conjunto de 50 peças de madeira decoradas serigraficamente. As peças deverão representar:
tijolos, paredes, portas, janelas, torre de igreja, pontes, automóvel, personagens, telhados, rampas.
Embalagem: caixa de madeira.
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*Verificar possibilidade de blocos de plástico (lego).
TRICICLO 2
Descrição: triciclo dotado de assento anatômico com encosto, estribo para carona, com rodas com capa
antiderrapante e apoio retrátil para os pés;
Matéria-prima: estrutura de aço inoxidável e peças em termoplástico ultra-resistente???;
Altura e Peso máximos recomendado: até 112 cm e 21 kg;
Dimensões: aproximadas do produto, L: 72 x P: 48 x A: 59 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
*Sugestão: estrutura em aço carbono.
*Bandeirante – Material termoplástico já é durável.
*Sinalização de trânsito.
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
TRICICLO 3
Descrição: triciclo dotado de assento anatômico regulável em 2 posições, caçamba traseira basculante,
rodas com capa antiderrapante e apoio retrátil para os pés;
Matéria-prima: estrutura de aço inoxidável e peças em termoplástico ultra-resistente(?) e rodas com
capas em EVA;
Altura e Peso máximos recomendado: até 112 cm e 21 kg;
Dimensões: aproximadas do produto, L: 70 x P: 47 x A: 55 cm;
Medida de segurança: o triciclo 3 deverá ser isento de peças pontiagudas ou facilmente removíveis e
engolíveis;
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
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*Sugestão: Rodas com capa em TPU.
BOLICHE
Descrição: conjunto de boliche, contendo 06 pinos e 02 bolas; os pinos e as bolas serão confeccionados
em polietileno soprado em diversas cores, os pinos deverão ser numerados e as bolas deverão possuir
dureza maior que os pinos e encaixe para os dedos.
Dimensões aproximadas: pinos de 25cm x 10 cm e bolas com diâmetro de aproximadamente 10cm;
Embalagem: sacola em PVC com zíper.
BANCADA COM FERRAMENTAS
Descrição: O conjunto será composto por uma bancada com gaveta e um kit de ferramentas composto
por: furadeira, martelo, chave de fenda, alicate, morsa, serrote, chave inglesa e chave de boca. A
bancada deverá ser confeccionada em madeira tipo pinus e as ferramentas em plástico de diferentes
cores;
Dimensões Aproximadas da bancada: L 62cm x P 35cm X A 75 cm;
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
Embalagem: caixa de papelão.
Produzido em polipropileno – ferramentas
Bancada em MDF
CAIXA DE FERRAMENTAS
Descrição: conjunto de ferramentas contendo: martelo, alicate, formão, chave de fenda, chave de boca e
chave inglesa com 4 pregos e 4 parafusos, todos confeccionados em polietileno soprado colorido e
acondicionados em caixa/maleta plástica injetada com alça.
Dimensões aproximadas da caixa 30 x 18 x 23 cm
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
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*MESMAS SUGESTÕES DO GRUPO 12.
MALETA DE MÉDICO
Descrição: conjunto de equipamentos médicos composto por: uma tesoura, um óculos, uma lupa, um
estetoscópio, uma seringa, um auscultador, um martelinho, um capacete, e um avental, todos
acondicionados em uma caixa/maleta injetada com alça.Todas as peças deverão ser confeccionadas em
material plástico colorido com detalhes e adesivos característicos da profissão de médico e atóxicos
Embalagem: Caixa de papelão.
BRINQUEDO DE MADEIRA MACIÇA TIPO PINUS
Descrição: carrinho de madeira com rodas pintadas, com 22 peças em madeira maciça com diversos
formatos geométricos para encaixe na base retangular do carrinho. Deve possuir corda para puxar com
acabamento em madeira pintada.
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
*Madeira de reflorestamento. Cores diferentes.
*Especificar dimensões.
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
*Carlu - Verificar: Mínimo 22 peças.
*Abrinq – verificar embalagens (embalagem p vários produtos).
BOLA DE FUTEBOL
Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) /
Carbonato de Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem / em cores diversas com
pintura típica de bola de futebol simulando gomos com pigmento preto atóxico;
Diâmetro : 21 cm ( 8”), circunferência de 64 cm
Peso médio: 315 a 325 gramas
PRANCHETA GEOMÉTRICA
Prancheta de material leve e macio, de formato retangular, medindo 80cmX25cm.
Com quatro caixas de cores diferentes de aproximadamente 15 cm, nas formas de círculo, retângulo,
triângulo e quadrado.
Um recipiente redondo com tampa, com 40 placas recortadas nas mesmas formas geométricas em
diferentes cores, texturas e tamanhos, sendo algumas vazadas.
*Prefeitura SP – sugestão: incluir cavalete de pintura.

SUGESTÕES:
DIARP@FNDE.GOV.BR
WWW.FNDE.GOV.BR
UASG: 153173

