LISTA DE BRINQUEDOS SEB/MEC
GRUPO ITEM
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO
OBJETO
Conjunto Dominó de Animais
Domésticos
Descrição: jogo formado por 28 peças
em MDF.
Embalagem: estojo de madeira.
Tema: animais domésticos.
Conjunto Dominó de Animais
Zoológicos
Descrição: jogo formado por 28 peças
em MDF.
Embalagem: estojo de madeira.
Tema: animais zoológicos.
Jogo de memória de frutas e
verduras
Descrição: jogo formado por 28 peças
em fibra de madeira (MDF).
Embalagem: estojo de madeira.
Tema: frutas e verduras.
Dominó de leitura e escrita
Descrição: jogo de dominó composto
por 28 peças confeccionadas em
madeira MDF.
Dimensões aproximadas: 50 mm X
100 mm X 3 mm
Embalagem:
caixa
de
madeira
prensada
(MDF),
com
tampa
deslizante de cantos arredondados
com baixo relevo circular 1 X 1 cm.
Face externa pintada com o nome do
material em Língua Portuguesa e
desenho das peças.
Jogo da memória de sílabas
Descrição: jogo de memória composto
por 40 peças em MDF com as figuras
impressas em prensa adesiva de alta
resolução.
Dimensões
aproximadas:

5cmX5cmX1,5cm
Embalagem: caixa

de madeira
prensada
(MDF),
com
tampa
deslizante de cantos arredondados
com baixo relevo circular. Face externa
pintada com o nome do material em
Língua Portuguesa e desenho das
peças.

QTD.

150.000

150.000

150.000

73.000

73.000

ILUSTRAÇÃO

Jogos
da
memória
em
L.
Estrangeira
Descrição: jogo de memória composto
por 40 peças em MDF com as figuras
impressas em prensa adesiva de alta
resolução.
Dimensões
aproximadas:
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5cmX5cmX1,5cm
Embalagem: caixa

de madeira
prensada
(MDF),
com
tampa
deslizante de cantos arredondados
com baixo relevo circular. Face externa
pintada com o nome do material em
Língua Portuguesa e desenho das
peças.

2.070

Dominó de adição
Descrição: jogo de dominó composto
por 28 peças confeccionadas em
madeira
MDF.
Impressão
sem
margem, de modo que a figura ocupe
toda área disponível, com figuras e
cores nítidas e fundo branco.
Acabamento: impresso como prensa
adesiva de alta resolução.
59.390
Dimensões aproximadas: 50 mm X
100 mm X 3 mm
Embalagem:
caixa
de
madeira
prensada
(MDF),
com
tampa
deslizante de cantos arredondados
com baixo relevo circular 1 X 1 cm.
Face externa pintada com o nome do
material em Língua Portuguesa e
desenho das peças.
Dominó de fração
Descrição: jogo de dominó composto
por 28 peças confeccionadas em
madeira
MDF.
Impressão
sem
margem, de modo que a figura ocupe
toda área disponível, com figuras e
cores nítidas e fundo branco.
Acabamento: impresso como prensa
adesiva de alta resolução.
59.390
Dimensões aproximadas: 50 mm X
100 mm X 3 mm
Embalagem:
caixa
de
madeira
prensada
(MDF),
com
tampa
deslizante de cantos arredondados
com baixo relevo circular 1 X 1 cm.
Face externa pintada com o nome do
material em Língua Portuguesa e
desenho das peças.
Conjunto de Fantoche Família Negra
75.000
Descrição: conjunto de 6 fantoches

2

13

2

14

(Mamãe, Papai, Menino, Menina,
Vovó, Vovô), confeccionados em
tecido 100% acrílico e antialérgico e
espuma flexível; os cabelos serão de
lã 100% acrílica e antialérgica.
Acabamento: fantoches com corpo na
cor marrom, com vestimentas, cabelos,
acessórios e demais características
representativas de cada membro da
família. Olhos com sistema de
segurança, dotados de trava interna na
cabeça do fantoche e boca articulada
na cor vermelha;
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Conjunto de Fantoche Família
Branca
Descrição: conjunto de 6 fantoches
(Mamãe, Papai, Menino, Menina,
Vovó, Vovô);
Matéria-prima: fantoches
confeccionados em tecido 100%
acrílico e antialérgico e espuma
flexível; Os cabelos de lã 100%
acrílica, antialérgica e bem costurados
na cabeça.
75.000
Acabamento: fantoches com corpo na
cor creme/perola/bege claro, com
vestimentas, cabelos, acessórios e
demais características representativas
de cada membro da família. Olhos com
sistema de segurança, dotados de
trava interna na cabeça do fantoche e
boca articulada na cor vermelha;
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Fantoche Folclore
Descrição: conjunto de personagens
de contos populares tradicionais
composto por 5 personagens: a sereia,
o saci-pererê, o currupira e a cuca etc.
Confeccionados em tecido 100%
acrílico e antialérgico e espuma flexível
na cor branca/preta/marrom e verde,
conforme personagem. Olhos com
sistema de segurança para criança
75.000
pequena (possuem trava interna na
cabeça do fantoche) e boca articulada
na cor vermelha com língua vermelha.
O fantoche cuca deve possuir dentes
de espuma na boca.
Cada um dos fantoches deve possuir
acessórios característicos do folclore
desse personagem.
Embalagem: sacola de plástico PVC
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laminado transparente (cristal).
Fantoche Animais Domésticos
Descrição: conjunto de 6 fantoches de
animais domésticos, confeccionados
em feltro e costurados nas laterais,
com corpo em diferentes cores e
detalhes similares aos animais. Olhos
com sistema de segurança, dotados de
trava interna na cabeça do fantoche;
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Teatro de Fantoche
Descrição: um teatro para bonecos de
fantoche, com estrutura em madeira
maciça, tipo pinus, lixada, sem
rebarbas ou partes pontiagudas;
Acabamento: as paredes e a frente em
fibra de madeira (MDF), com
revestimento melamínico e dobradiças
metálicas, com medidas de
aproximadamente 90 cm de largura, 45
cm de profundidade e 150 cm de
altura;
Estrutura acompanhada de cortina de
tecido 100% algodão, antialérgico.
Embalagem: caixa de papelão.
Teatro de Fantoche
Descrição: um teatro de fantoche,
medindo aproximadamente
1,90x0,85m, confeccionado em tecido
100% algodão reforçado (tipo
lona/lonita) com detalhes coloridos.
Cortina em tecido 100% algodão
estampado. Possui alças para serem
fixadas em gancho/suporte na porta da
sala de aula. Possui estrutura interna
em madeira reforçada facilitando a
estruturação do teatro.
Embalagem: caixa de papelão.
Jogo primeiras palavras
Descrição: Jogo contendo 15 cartelas
dupla face. Material: MDF
Dimensões aprox. com embalagem (L
x A x P): 4 x 21,2 x 22,2 cm.
Embalagem: caixa de papelão.
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75.000

121.667

Loto aritmético
Descrição: Conjunto confeccionado
em MDF, impresso em silk-screen,
contendo 40 peças, sendo 4 placas e
59.390
36 fichas serigrafadas.
Dimensão aproximada: medindo
15,5x15,5x0,5cm cada placa.
Embalagem:
Acondicionado
em
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embalagem plástica/MDF.
Bingo de letras
Descrição: Conjunto confeccionado
em MDF e marcadores em EVA,
impresso em silk-screen, sendo 30
tabuleiros
em
MDF
medindo
120x120mm,
500
marcadores 121.667
coloridos em EVA, 26 letras script.
Dimensões
Aproximadas:
(120x120x6mm).
Embalagem:
Baralho de letras e palavras
Descrição:
Jogo
pedagógico
composto por cartas, produzidas em
papel-cartão, nas mesmas dimensões
de um baralho numérico, contendo
letras
do
alfabeto
da
língua
portuguesa. Composto de 92 cartas
121.667
(letras)
(podendo
variar)
assim
distribuídas: 5 vogais (a, e, i, o, u)
Vezes 4 = 20; 18 consoantes (b, c, d, f,
g, h,...z) Vezes 4 = 72.
Medidas das cartas: Medidas de um
baralho tradicional.
Embalagem: caixa de papelão

Jogo cruza letras
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Descrição: jogo composto por 36
figuras.
Metodologia: Neste jogo a criança
observa as figuras e, letra por letra,
forma o nome correspondente. Cada
121.667
jogador forma uma palavra utilizando a
terceira letra comum às palavras dos
dois jogadores, que formam a
cruzadinha. São 36 figuras (podendo
variar) para a criança exercitar a
memória e formar palavras.

34

Alfabeto móvel em madeira
Descrição: alfabeto móvel em madeira
com 72 letras script maiúsculas
Dimensões aproximadas: Comp.:12cm
X Larg: 12cm X Alt. 1cm
Embalagem: caixa de madeira.
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Caminhão Papa-tudo
Descrição: um caminhão de plástico
dotado de 6 rodas livres, manivelas de
movimentação, encaixe para cesto de
lixo e caçamba móvel. Permite a
150.000
inclusão de pequenos bonecos na sua
cabine que deverá conter portas
laterais flexíveis que permitam a
abertura e fechamento.
Embalagem: caixa de papelão.

73.000
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Caminhão tipo cegonha
Descrição: caminhão plástico dotado
de carroceria para acondicionar no
mínimo 3 e no máximo 4 carros, de
cores diferentes, que deverão vir
inclusos. A carroceria deverá conter no
máximo oito rodas. A cabine deverá
conter portas laterais flexíveis que
permitam a abertura e fechamento.
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Caminhão tipo caçamba
Descrição: caminhão dotado de
caçamba para acondicionar objetos,
com no máximo 6 rodas livres. A
cabine deverá conter portas laterais
flexíveis que permitam a abertura e
fechamento. A caçamba deverá ser
articulada, sendo movimentada por
meio de uma manivela que girará uma
engrenagem para movimentá-la.
Deverá acompanhar uma 1 pá e 1
rastelo.
Dimensões: aproximadas do
caminhão, no máximo, L: 50 x P: 17 x
A: 22 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Caminhão de Bombeiro
Descrição: um caminhão de bombeiro,
em plástico, com o máximo de 6 rodas,
dotado de mecanismo de lançar água;
escada com giro de 180 graus e
regulagem de altura. Deverá conter
tanque de abastecimento e cabine com
portas laterais flexíveis que permitam a
abertura e fechamento.
Embalagem: Embalagem: caixa de
papelão ou sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Caminhão Caçamba Gigante Turbo
Descrição: caminhão confeccionado
em PVC colorido, dotado de caçamba
para acondicionar objetos, com todas
as rodas livres. A cabine deverá conter
portas laterais flexíveis que permitam a
abertura e fechamento. A caçamba
deverá
ser
articulada,
sendo
movimentada por meio de uma
manivela que girará uma engrenagem
para movimentá-la.
Dimensões: 78,5x30,5x33,5cm
aproximadamente.
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Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Escavadeira
Descrição: caminhão com pá
escavadeira giratória na parte
dianteira, com rodas livres. A cabine
deverá conter portas laterais flexíveis
que permitam a abertura e fechamento
e a caçamba deverá ser articulada.
Medidas da embalagem: Largura:
29.00 cm Altura: 33.00 cm.
Comprimento: 56.00 cm
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Posto de Gasolina com lava-jato
Descrição: posto de gasolina com lavajato 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.
Blocos lógicos
Descrição: conjunto de blocos lógicos
de madeira maciça, em três cores
diferentes, formado por 48 peças,
divididas igualmente em 4 formas
geométricas (Triângulo, Quadrado,
Círculo e Retângulo).
Embalagem: caixa de madeira.
(mesmo do item 16 – MAIS
EDUCAÇÃO)
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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Bloco lógico
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Descrição: conjunto contendo 48
peças, confeccionadas em MDF,
divididas em três cores: amarelo, azul
e vermelho. Em cada cor deverão ser
fabricadas quatro formas diferentes:
círculo,
quadrado,
triângulo
e
retângulo, nos tamanhos P e G.
Dimensões aproximadas: o tamanho G
corresponde às dimensões em que o
maior quadrado deve possuir 80 x 80
mm, sendo que o maior triângulo e o
maior círculo devem ser circunscritos a
ele. O maior retângulo deve possuir
seu maior lado com 80 mm.
O
tamanho P corresponde a cinqüenta
por cento das dimensões do tamanho
G. Todas essas peças deverão ser
produzidas em espessuras de 6 mm e
18 mm. A tolerância admissível para
estas dimensões é de ± 1%.
Embalagem: as peças deverão ser
acondicionadas em caixa de madeira
Pinus seca em estufa, lixada e sem
farpas ou MDF com tampa do mesmo
material, com encaixe “de correr”.
Blocos plásticos de encaixe
Descrição: jogo em polietileno formado
por no mínimo 60 e no máximo 70
peças. Formato: peças com pinos de
encaixe, coloridas, atóxicas e laváveis.
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Jogo “Ligue tudo”
Descrição: Jogo em polietileno
formado por 30 peças coloridas em
formato de estrelas com seis pontas
arredondadas.
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Blocos de encaixe
Descrição: conjunto de blocos e palitos
para encaixe e montagem, composto
por 25 peças coloridas (mínimo 4
cores) e 10 palitos para encaixe das
peças e uma base;
Matéria-prima: blocos confeccionados
em plástico atóxico, em tamanhos e
formas diversas. A base e os palitos
confeccionados em madeira maciça ou
em MDF;
Dimensões: 25 blocos dimensões
máximas de L: 80 mm, P: 25 mm e A:
40 mm. Uma base com pinos para

59.390
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encaixe, medindo aproximadamente
335 mm x 63 mm x 12 mm;
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Triciclo 1
Descrição: triciclo com rodas traseiras
largas, para garantir maior
estabilidade. Dotado de haste
removível fixada no eixo, cinto de
segurança e assento fixo, além de
apoio retrátil para os pés;
Matéria-prima: triciclo e peças em
75.000
termoplástico ultra-resistente;
Altura e Peso máximos recomendados:
até 106 cm e 19 kg;
Dimensões: aproximadas do produto,
L: 92 x P: 47 x A:105 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
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
75.000
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).
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;
75.000
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
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sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
kit de módulos para construção
Descrição: conjunto composto por 4
peças em espuma com densidade 28,
revestidas com tecido emborrachado
com estampa de tijolos e elementos
construtivos tipo portas, janelas,
árvores.
Dimensões: 400x200mm cada tijolo e
2 peças em forma triangular simulando
telhado.
Embalagem: caixa de papelão.
Conjunto de módulos
Descrição: conjunto de módulos de
espuma composto por: uma rampa,
dois retângulos, uma ponte, quatro
bases, uma escada e cilindro, com
encaixe entre eles, de forma que os
módulos possibilitem brincadeiras de
subir, pular, escorregar e saltar.
Matéria-prima: espuma com densidade
mínima de 28 e máxima de 33,
revestidos em tecido emborrachado
antialérgico e lavável;
Acabamento: peças costuradas a
máquina e em diferentes cores;
Dimensões: aproximadas das peças:
PONTE: L: 120cm x P: 30cm x A: 60
cm.
RAMPA: L:96 cm x P: 60 cm x A: 60
cm.
RETÂNGULO: L: 120cm x P: 30cm x
A: 30 cm.
BASES: L: 75cm x P: 30cm x 60 cm.
ESCADA: L: 90cm x P: 60cm x A: 60
cm, com 4 degraus.
Embalagem: caixa de papelão.
Conjunto de pneus de espuma
Descrição: conjunto de nove rodas de
espuma, em diferentes cores, com
densidade 33, revestidas com tecido
emborrachado, antialérgico e lavável;
Dimensões aproximadas das peças:
pneu pequeno: L: 40cm x P:20cm x A:
20 cm – Quantidade 3
pneu médio: L: 68cm x P: 30cm x A: 20
cm – Quantidade 3
pneu grande: L:80cm x P: 40cm x A:
40 cm – Quantidade 3
Embalagem: caixa de papelão
Conjunto de cilindros de espuma
Descrição: conjunto de dezoito
cilindros, de no mínimo quatro cores
diferentes, com espuma de densidade
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33, revestida com tecido
emborrachado, antialérgico e lavável,
costurado à máquina;
Dimensões aproximadas das peças:
Rolo pequeno: A:40 cm x D:20 cm –
Quantidade 3
Rolo grande: A:60 cm x D:20 cm –
Quantidade 3
Rolo gigante: A: 20 cm x D:100 cm –
Quantidade 3
Rolo GG: A: 60 cm x D: 30 cm –
Quantidade 3
Rolo: A: 1,20 m x D: 30 cm –
Quantidade 3
Maxi Rolo: A: 60cmx D: 60cm –
Quantidade 3
Embalagem: caixa papelão.
Conjunto de bolas
Descrição: conjunto composto por três
bolas: uma pequena, uma média e
uma bola túnel. A bola pequena e a
média deverão ser sonoras, coloridas,
confeccionadas em espuma moldada,
revestidas de tecido de algodão,
costurado à máquina. Com dimensões
aproximadas de 10cm e 20cm de
diâmetro respectivamente.
A bola túnel deverá possuir 40 cm de
75.000
diâmetro e apresentar 4 furos que a
atravessam, formando túneis. Deve
possuir um "fon fon", objeto costurado
em um dos pólos da bola que, ao ser
pressionado, produz som e um aplique
circular de espelho em um dos gomos
coloridos. Moldada em espuma rígida
e revestida de tecido emborrachado,
com os túneis em tecido sintético
aveludado.
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Conjunto de almofadas
Descrição: conjunto de almofadas
confeccionadas em tecido de algodão,
tipo plush colorido, composto por cinco
formatos diferentes: casa, flor,
borboleta, estrela do mar e cavalo
75.000
marinho. Enchimento de fibra sintética
e anti-alérgica, atóxica.
Dimensões: 60cmx60cm e 15cm de
espessura aproximadamente.
Embalagem: caixa de papelão.
Almofadão
Descrição: confeccionado em tecido de
75.000
algodão com fibra tingida com
enchimento de fibra sintética, anti-
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alérgica e atóxica, em três formatos
possíveis de animais: elefante, cavalo
ou vaca.
Dimensões: 120cm comprimento 40cm
largura 50 cm altura aproximada. -.
Embalagem: caixa de papelão.
Boneca bebê negra
Descrição: 01 boneca bebê negra com
cabeça e membros articulados,
produzida em borracha macia, atóxica
e lavável; deverá acompanhar
macacão em algodão antialérgico, na
cor vermelha, com possibilidade de por
e tirar da boneca, e fita para cabeça
em plush.
A boneca deverá vir acompanhada
por: mamadeira, chupeta e penico,
todos em plástico atóxico.
Dimensões: boneca de
aproximadamente 50 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Boneca bebê branca
Descrição: 01 boneca bebê branca
com cabeça e membros articulados,
produzida em borracha macia, atóxica
e lavável; deverá acompanhar
macacão em algodão antialérgico, na
cor vermelha, com possibilidade de por
e tirar da boneca, e fita para cabeça
em plush.
A boneca deverá vir acompanhada
por: mamadeira, chupeta e penico,
todos em plástico atóxico.
Dimensões: boneca de
aproximadamente 50 cm;
Embalagem: Embalagem: caixa de
papelão ou sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Boneca bebê branca em vinil
Descrição: boneca branca feita em
vinil, com cabelo em nylon implantado
na cabeça. O vestido será
confeccionado em algodão estampado
com possibilidade de por e tirar da
boneca. Deverá incluir 1 par de
sapatos, 1 chupeta e chuquinha para o
cabelo.
Medida Aproximada: 55 cm de altura.
Embalagem: caixa de papelão
Boneca bebê negra em vinil
Descrição: boneca negra feita em vinil,
com cabelo em nylon implantado na
cabeça. O vestido será confeccionado
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em algodão estampado com
possibilidade de por e tirar da boneca.
Deverá incluir 1 par de sapatos, 1
chupeta e chuquinha para o cabelo.
Medida Aproximada: 55 cm de altura.
Embalagem: caixa de papelão.
Boneco branco
Descrição: boneco branco em vinil com
corpo em algodão e enchimento de
manta acrílica. A cabeça conterá olhos
móveis que abrem e fecham, e o
cabelo deverá ser implantado em
nylon. Deverá acompanhar macacão
em algodão costurado com
possibilidade de por e tirar do boneco,
além de 1 par de meias e 1 par de
tênis em lona e vinil.
Dimensão aproximada: 30 cm
Embalagem: caixa de papelão.
Boneco menino negro
Descrição: boneco negro em vinil com
corpo em algodão e enchimento de
manta acrílica. A cabeça conterá olhos
móveis que abrem e fecham, e o
cabelo deverá ser implantado em
nylon. Deverá acompanhar macacão
em algodão costurado com
possibilidade de por e tirar do boneco,
além de 1 par de meias e 1 par de
tênis em lona e vinil.
Dimensão aproximada: 30 cm
Embalagem: caixa de papelão.
Berço para Bonecas
Descrição: berço para boneca com
estrutura de metal; deverá
acompanhar colchão revestido de
algodão com zíper, lençol, travesseiro
e fronha em algodão e mosqueteiro em
tule; deverá possuir bolsão porta
trecos em tecido nas cabeceiras.
Dimensões aproximadas: 35 cm de
altura x 58 cm comprimento.
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Carrinho de Boneca
Descrição: carrinho de boneca em
estrutura metálica com capota
revestida de tecido 100% algodão com
movimento retrátil, encosto reclinável,
cesto porta objeto, rodas duplas
frontais direcionáveis; depois de
fechado, o carrinho deverá
permanecer em pé. O carrinho possui
diversas estampas dá-se preferência
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aos desenhos de cartunistas
brasileiros.
Dimensões aproximadas: C: 54cm; L:
40cm e A: 73 cm
Embalagem: caixa de papelão.
Conjunto de bicho com filhotes
Descrição: conjunto composto por
quatro animais: galinha, tartaruga
marinha, porca e vaca. Os animais
deverão ser confeccionados em tecido
de algodão colorido e com enchimento
de fibra sintética. Os filhotes deverão
ser acondicionados no interior da
barriga de cada animal e retirados
através de um zíper ou velcro.
Galinha: Deverá ter 2 filhotes
acondicionados no interior de 2 ovos,
a galinha e os ovos na cor creme /cru
e os filhotes na cor amarela.
150.000
Tartaruga Marinha: Deverá conter 4
filhotes acondicionados em 4 ovos, a
tartaruga deverá ser em cor verde
escura , ovos em cor creme/cru e os
filhotes na mesma cor da tartaruga.
Porca: Deverá conter 3 filhotes na
barriga, 02 na cor azul e 1 na cor rosa
e a porca deverá ser confeccionada
em cor rosa.
Vaca: Deverá conter 1 filhote na
barriga. A Vaca e o filhote poderão ser
confeccionados em cores diversas.
Embalagem: Caixa de papelão.
Boliche de pano
Descrição:
conjunto
de
boliche
formado por 6 pinos e 2 bolas em
diversas
cores
com
peças
confeccionadas em tecido de algodão
antialérgico; com enchimento de manta
acrílica, antialérgica e lavável. As 75.000
peças deverão ser costuradas.
Dimensões aproximadas: altura
máxima dos pinos é 25 cm e diâmetro
da bola é de 10 cm;
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Boliche
Descrição: conjunto de boliche,
contendo 06 pinos e 02 bolas; os pinos
e as bolas serão confeccionados em
plástico em diversas cores, os pinos
75.000
deverão ser numerados e as bolas
deverão possuir encaixe para os
dedos.
Dimensões aproximadas: pinos de
25cm x 10 cm e bolas com diâmetro de
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aproximadamente 10cm;
Embalagem: caixa de papelão
Telefone
Descrição: confeccionado em plástico
atóxico, colorido, com tecla giratória e
móvel, sonora e com o fone separado
da base.
Dimensões aproximadas: 19cm x
17cm x 12cm.
Embalagem: Caixa de papelão
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;
Embalagem: caixa de papelão
Conjuntos 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 colorido.
Dimensões aproximadas das
ferramentas: 20cmx21cmx3 cm
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Kit médico
Descrição: conjunto de equipamentos
médicos composto por: uma tesoura,
um óculos, uma lupa, um estetoscópio,
uma seringa, um auscultador, um
martelinho, um capacete, uma maleta
e um avental plástico. Todas as peças
deverão ser confeccionadas em
material plástico colorido com detalhes
característicos da profissão de médico
e atóxicos
Embalagem: Caixa de papelão
Kit Bambolê
Descrição:conjunto formado por 12
bambolês de aros de plástico PVC
com diversas cores com dimensões
de aproximadamente: diâmetro de 63
cm e altura de 2 cm
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
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Brinquedo de madeira maciça tipo
pinus
Descrição: carrinho de madeira com
rodas pintadas de vermelho, 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).

150.000

Avião Bi-Plano
Descrição: Deverá ser produzido em
madeira maciça de pinus com a hélice
móvel (que dê para rodar), pintado
com tinta atóxica em 4 cores.
150.000
Dimensões aproximadas: C: 29cm x L:
31cm x A:12cm
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Cavalo de balanço
Descrição: cavalo de balanço de
madeira maciça tipo pinus dotado de
crina e cauda de sisal ou pelúcia
sintética antialérgica fixada na madeira 75.000
Dimensões aproximadas: C 80 cm x P
22cm x A 60 cm, altura do assento :
min. 30 e _ax. 35 cm.
Embalagem: caixa de papelão.
Pia de cozinha
Descrição: o móvel será composto de
bancada/gabinete com duas portas de
abrir e fechar com tampo de MDF
15mm com pia embutida
confeccionada em plástico resistente;
armário superior com portas abrir e
fechar. Na parte superior deverá conter
o reservatório de água com
capacidade de 1 litro que estará
conectado ao encanamento embutido
no sistema que interliga o reservatório 75.000
com a torneira e ao abrir a torneira
deverá encher a pia; deverá conter
ainda a tampa na pia e balde no
gabinete inferior para escoar a água.
O móvel deverá ser fabricado com
placas de madeira reciclada revestida
(MDF) de 15mm. Os recipientes de
água e o material hidráulico são de
material plástico resistente e deverão
estar incluídos no móvel.
Dimensões aproximadas: A 98 cm X L
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55 cm X P 31 cm.
Embalagem:Caixa de papelão.
Fogão
Descrição: O fogão deverá ser
confeccionado em fibra de madeira
prensada (MDF) espessura de 15mm,
pintado com tintas atóxicas
impermeável na parte externa. O
tampo com suporte de panelas
deverão ser confeccionados em
madeira/MDF em relevo e a tampa do
forno deve possuir visor inquebrável e
transparente, com mecanismo para ser 75.000
aberta/fechada com sistema reforçado
nas dobradiças e fecho com trava. Os
5 botões reguladores de gás devem
possuir mecanismo para ser girados e
indicadores na horizontal em relevo
para sinalizar o gás ligado/desligado,
similar a um botão de fogão real.
Dimensões aproximadas: A 53 cm X L
37 cm X P 30 cm
Embalagem: Caixa de Papelão.
Geladeira
Descrição: geladeira confeccionada
em fibra de madeira prensada (MDF)
espessura de 15mm, pintada em cores
variadas com tinta atóxicas e
impermeáveis na arte externa, com
duas portas (freezer e geladeira) e
mecanismo de abrir e fechar nas duas 75.000
portas. Na parte interna deverá haver
duas prateleiras em MDF e uma
gaveta em MDF para verduras, além
de um porta ovos para uma dúzia.
Dimensões aproximadas: A 100cm x L
40cm x P 40cm
Embalagem: Caixa de Papelão
Casinha de boneca
Descrição: estrutura em madeira do
tipo eucalipto citriodora, assoalho em
compensado de18mm e lateral em
compensado de 10mm. O telhado será
construído com telha isotérmica em
fibra vegetal, painel fabricado em
lambril de cedrinho; a parte frontal será
equipada com gradil (cercado) colorido 75.000
que contorna a sacada. A pintura será
realizada em alto brilho, e as janelas
terão dimensões de 30x30x40 cm com
dobradiças; a porta terá dimensão de
0,50 x1,50 mts e será fixada à casinha
por dobradiças.
Dimensões aproximadas: altura frontal
vertical: 2,00m, altura lateral vertical:
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1,80m; frontal horizontal 1,80m, lateral
horizontal 2,00m.
Embalagem: Caixa de Papelão.
Caixa Brinquedoteca com rodas
Descrição: caixa organizadora com
estrutura em MDF pintado com tinta
atóxica e impermeabilizada, revestida
com tecido 100% poliéster deve
75.000
possuir bolsos e rodízios em plástico
injetado.
Dimensões aproximadas: A 54cm X L
63cm X P 40,5cm
Embalagem: Caixa de papelão.
Bandinha rítmica
Composição: 01 conjunto de 20
instrumentos musicais;
Descrição dos instrumentos:
1. Afuchê com corpo em fenolite,
tampa em compensado de 3 mm,
contas coloridas e cabo de madeira
tingido;
2. Chocalho pequeno confeccionado
em alumínio, com acabamento em
polimento e cabo em madeira;
3. Ganzá confeccionado em alumínio,
com acabamento polido, medindo
22 x 5 cm;
4. Caxixi confeccionado com tiras de
cipó e fundo confeccionado em
madeira;
5. Surdo mor confeccionado em
madeira, com acabamento em
pintura, aro em PVC, batidas em
pele nylon, medindo 20 x 17 cm;
6. Surdo gigante confeccionado em
75.000
madeira, acabamento com pintura,
aro em PVC, batida em pele nylon,
medindo 25 x 20 cm;
7. Par de maracás confeccionado em
fenolite;
8. Tampa em compensado de 3 mm e
cabo em madeira tingida, medindo
15 x 8 cm;
9. Par de congue de coco
confeccionado em plástico,
medindo 10 cm de diâmetro;
10. Blak-blak confeccionado em chapa
de ferro e o cabo em aço, sendo o
acabamento em cromação;
11. Agogô pequeno confeccionado em
chapa de ferro cromado, com duas
canecas e acompanha batedor em
madeira;
12. Platinela cabo confeccionado em
madeira em cor natural torneada e
platinelas em aço, medindo 22 x 6
cm;
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13. Sininho confeccionado em ferro
com acabamento em cromação,
cabo em madeira;
14. Flauta doce confeccionada em
plástico;
15. Campanela com 4 guizos;
16. Clave de rumba (2 pares)
confeccionada em madeira nobre
com tingimento;
17. Par de pratinho confeccionado em
ferro e acabamento em cromação,
medindo 20 cm;
18. Pandeiro confeccionado em
madeira, revestida em fórmica,
platinelas em aço, aro em PVC e
batida em couro natural;
19. Pandeiro pastoril confeccionado em
madeira, revestida em fórmica e
platinelas em aço, medindo 20 cm
de diâmetro;
20. Triângulo de 15cm e reco-reco
tubular.
Embalagem: bolsa de nylon.
Tinta Guache
Descrição: conjunto de têmpera
guache formado por treze potes de
tinta atóxica, solúvel em água e em 13
cores: amarelo ouro, amarelo pele,
vermelho fogo, laranja, verde bandeira, 150.000
verde folha, azul celeste, azul
turquesa, branco, preto, marrom,
magenta e rosa. Cada pote plástico
deverá conter 500ml de cada cor;
Embalagem: Caixa de papelão.
Conjunto de Pincéis Escolares
Descrição:
conjunto
de
pincéis
composto por: um pincel redondo com
cabo de madeira curto na cor vermelho
com a composição do pêlo de ponei na
cor preta com formato redondo; um
pincel chato com cabo de madeira
curto na cor amarela com a
150.000
composição do pêlo de ponei na cor
preta e formato chato; e um pincel
redondo com cabo de madeira curto na
cor amarela e composição do pelo de
ponei na cor preta com formato
redondo.
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Conjunto de Massinha Soft
Descrição: conjunto de massinha
composto por 12 cores vivas e
150.000
brilhantes, 12 cores foscas e 6 cores
fluorescentes. As massinhas deverão
ser produzidas à base de amido,
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atóxicas e macias. Os 30 potes do
conjunto deverão ser feitos em plástico
com tampa e cada pote deverá conter
500g de massinha.
Embalagem: Caixa de papelão.
Conjunto de giz de cera grosso
Descrição: o conjunto de giz de cera
deverá ser atóxico e de composição
inerte (ceras e pigmentos). A
embalagem deverá ser de papelão e
conter 12 gizes da mesma cor ou 12
gizes nas cores especificadas a seguir:
branca, preta, marrom, azul escuro,
azul claro, verde escuro, verde claro,
amarelo ouro, laranja, vermelho, rosa e
roxo.
Dimensões: Cada giz deve medir 2,8
cm de diâmetro x 8,0 cm de
comprimento.
Embalagem: Caixa de papelão
Conjunto de tablete de giz de cera
Descrição: conjunto de tabletes
composto por 12 gizes que deverão
ser atóxicos, de composição inerte
(ceras e pigmentos), e nas cores
especificadas a seguir: branca, preta,
marrom, azul escuro, azul claro, verde
escuro, verde claro, amarelo ouro,
laranja, vermelho, rosa e roxo.
Cada giz de formato retangular deverá
medir L 2,0cm x 1,0 cm e C 4,0cm
Embalagem: Cada conjunto deverá vir
acondicionado em uma caixa de MDF.
Minhocão
Descrição: túnel de pano armado,
tubular e sanfonado, confeccionado
em tecido 100% algodão antialérgico.
A armação de metal deverá ser
protegida com tecido.
Dimensões aproximadas: comprimento
min. 1,70 m e max: 2,5 m e diâmetro
56 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou
sacola de plástico PVC laminado
transparente (cristal).
Porta brinquedos
Descrição: baú instantâneo com
armação em poliéster (que arma
sozinho) e que deverá ser
confeccionado em tecido de algodão
com cores vivas.
Dimensões aproximadas: A 58cm X L
36cm X P 6cm
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
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Descrição: base confeccionada em
madeira Pinus seca em estufa, lixada e
sem farpas ou MDF, com 5 hastes
confeccionadas em marfim, pinus ou
polietileno rígido
e 50 argolas
coloridas em polietileno rígido para
encaixe (10 azuis, 10 amarelas, 10
vermelhas, 10 verdes e 10 brancas),
trabalhando as seguintes divisões:
unidade, dezena, centena, unidade de 29.695
milhar e dezena de milhar de um lado,
e no outro lado: dezena, unidade,
décimo, centésimo e milésimo.
Dimensões: Uma base com 35 x 10 x 2
cm; 5 hastes (22 x 1cm cada); 50
argolas coloridas (3,5 x 1 cm cada).
Embalagem: acondicionadas em caixa
de papelão com resistência suficiente
para garantir a integridade dos
materiais durante seu transporte.
Material pedagógico dourado
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Descrição: conjunto de 611 peças
confeccionado em madeira Pinus seca
em estufa, cujas peças devem ser
lixadas de modo que não apresentem
farpas, sendo materiais divididos por
meio de vincos em baixo relevo na
madeira, em unidades de 1 cm³.
Dimensões: Conjunto contendo 611
peças sendo: 01 cubo (milhar)
medindo 10 x 10 x 10cm, 10 placas
(centenas) medindo 10 x 10 x 1cm,
29.695
100 prismas (dezenas) medindo 10 x 1
x 1cm, 500 cubos (unidades) medindo
1 x 1 x 1cm. A tolerância admissível
para estas dimensões é de ± 1%.
Embalagem: caixa de madeira Pinus
seca em estufa, lixada e sem farpas ou
MDF, com as respectivas divisórias e
com tampa do mesmo material, com
encaixe “de correr”, com resistência
suficiente para garantir a integridade
dos materiais durante seu transporte e
tamanho suficiente para condicionar as
peças.

Mesa de futebol de botão
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Descrição: mesa de futebol de
botão com pés em tubo de aço
dobráveis em pintura eletrostática
epóxi, bordas revestidas em 11.453
plástico flexível para proteção dos
botões, tampo com 12 mm de
espessura;
Dimensões
aproximadas:
120x67x80 cm (lxpxa).

Jogo de botão – times de futebol
Descrição: Jogo de botão em
poliestireno, composto por 02 goleiros
em acrílico transparente e 24 botões
numerados de 1 a 13, confeccionados
em polipropileno; 2 bolas em feltro; 2
traves de PVC desmontável e dois
botões reserva de cada time; quatro
paletas em acrílico, embalado em saco
plástico. Tamanho dos botões?
Jogo de dama
Decrição: tabuleiro em madeira Pinus
seca em estufa, lixada e sem farpas ou
MDF.
As
peças
deverão
ser
confeccionadas em plástico chumbado
e com feltro sob suas bases de modo
que não arranhem o tabuleiro. As
peças deverão possuir peso adequado
para um movimento confortável de
forma que se garanta a estabilidade da
mesma sob o tabuleiro. O tabuleiro de
madeira e as peças plásticas deverão
ser diferenciados entre claros e
escuros.

Tabuleiro de xadrez
Descrição: jogo formado por um
tabuleiro de casas claras e escuras,
sobre o qual são dispostas as peças
do jogo, e dois grupos contendo 16
peças com diferentes formatos. O
tabuleiro do jogo será a própria tampa
do estojo. Este estojo terá dimensões
correspondentes ao tamanho do
tabuleiro e das peças que serão
acondicionadas em seu interior. O
tabuleiro deverá ser em madeira Pinus
seca em estufa, lixada e sem farpas ou
MDF.
As
peças
deverão
ser
confeccionadas em plástico chumbado
e com feltro sob suas bases de modo
que não arranhem o tabuleiro. As
peças deverão possuir peso adequado
para um movimento confortável de
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forma que se garanta a estabilidade da
mesma sob o tabuleiro. O tabuleiro de
madeira e as peças plásticas deverão
ser diferenciados entre claros e
escuros.
Dimensões: o tabuleiro deverá medir
40 x 40 x 2 centímetros (largura x
comprimento x altura). Referindo-se ao
tamanho de um quadrado do tabuleiro,
este deve ser o dobro do diâmetro da
base de um “peão”, sendo que o lado
do quadrado deve medir 5 cm. As
peças do jogo de xadez deverão ter
dimensões proporcionais à altura e
forma, sendo a maior peça o “Rei”, que
deverá ter altura de 10 cm. O diâmetro
da base do “Rei” deve medir 50% da
sua altura.
Varal de letras
Descrição: Placas de EVA (ou outro
material resistente e flexível) medindo
20cmx30cmx4mm
(medidas
aproximadas, podendo variar), num
73.000
total de 26 bases.
Medidas aproximadas: 20x30x4mm
Embalagem: saco de PVC flexível e
transparente.
Cartas para ditado
Descrição: Conjunto confeccionado
em EVA, impresso em silk-screen
policromia,
contendo
40
peças
serigrafadas, medindo 120x60x6mm
cada. Acondicionadas em embalagem
plástica.
73.000
Dimensões
aproximadas:
120x60x6mm (cada carta)
Embalagem: saco de PVC flexível e
transparente
Jogo de números com pinos
emborrachados
Descrição: Letras, números e sinais
móveis em borracha E.V.A, medindo
aproximadamente 05x05x0,5cm . O
conjunto é composto de 56 peças
sendo composto por todo o alfabeto já
com
as
vogais
repetidas
em
duplicidade e os números de 0 a 9
juntamente com os sinais das quatro
operações.
Embalagem: acondicionado em saco
PVC transparente e flexível.

59.390
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Tangram
Descrição: Letras, números e sinais
móveis em borracha E.V.A, medindo
aproximadamente 05x05x0,5cm . O
conjunto é composto de 56 peças
sendo composto por todo o alfabeto já
29.695
com as vogais repetidas em
duplicidade e os números de 0 a 9
juntamente com os sinais das quatro
operações.
Embalagem: acondicionado em saco
PVC transparente e flexível
Jogo alfa numérico
Descrição: conjunto contendo 160
placas: 2 alfabetos script (26
maiúsculas e 26 minúsculas), 2
alfabetos cursivos (26 maiúsculas e 26
minúsculas), 4 jogos de números (de
zero a dez) e 4 jogos de sinais
matemáticos
(soma,
subtração,
multiplicação e divisão), com 50 mm
de altura e 10 mm espessura. A
tolerância admissível para estas
dimensões
é
de
±
2,5%.
Confeccionado em borracha sintética 59.390
tipo Espuma Vinílica Acetinada (EVA)
emborrachada, atóxica, sem odor e
lavável (conforme recomendações da
NBR NM 300-1:2004) e com
espessura de 7 mm.
Embalagem: as peças deverão ser
armazenadas em sacola de PVC
transparente

cujas

dimensões

comportem o produto, com zíper e
alça.
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Tapete de jogo de amarelinha
Descrição: Jogo de Amarelinha em
EVA. Tapete lavável em E.V.A. com
8mm de espessura. Útil para crinças,
higiênico, fácil de transportar, atóxico,
educativo.
Dimensão: desenho apresenta
quadrados ou retângulos numerados
de 1 a 10 e no topo o céu, em formato
oval, 10 pçs - 8mm Jogo de
Amarelinha em EVA. Medida: 33cm x
33cm com 8mm de espessura cada
peça. Largura: 31 cm
Embalagem: as peças deverão ser
armazenadas em sacola de PVC
transparente
cujas
dimensões
comportem o produto, com zíper e
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alça.
Cordas de pular emborrachada
Descrição: Corda de pular com
manopla de espuma.
Dimensão: Comprimento da corda
2,75 Metros.
Embalagem: saco de plástico.
Diabolo Samba 100mm (malabaris)
Descrição: São dois cones de plástico
ou de borracha, semi esferas, que se
assemelham a uma espécie de iô-iô
gigante.

85.900

42.950

Flower Stick (malabaris)
Dimensão: Bastão de 60 cm, com
revestimento em EVA e Vinil Colorido.
Deverá acompanhar Baquetas de
Silicone; recoberto em silicone cristal
e pontas (flowers) em couro.

42.950

Bola 100mm (malabaris)
Indicação:Acima de 12 anos
Feitas de vinil com grande
durabilidade, não tóxica.
Trava específica para não liberar o
peso interno do equipamento.
Contem Peso similar a uma bola de
cristal de 100mm (500gr)
Pino auto travante.

42.950

Clave peça única (malabaris)
Descrição: Bojo em PP polipropileno
injetado. Alma em Madeira e Cabo em
mylar. Ponteira e regaton em EVA
Ponteira de REBOTE. Parafusos INOX
. Arruelas cônicas. Cabo prateado
Dimensão aproximada: Comprimento
de 52 cm.

42.950
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Monociclo
Descrição: Monociclo aro 20. Tubos
em Aço com solda reforçada. Pedivela
medindo 152mm, evitando assim o
toque no chão no momento de curvas;
Selim
em
espuma injetada.
Aparadores
de
plástico
nas
extremidades do
selim para
acabamento anti-choque; Eixo de
metal duro com ponteiras de encaixe
quadrado do pedivela. Recomendado
até 85kg.
Medidas aproximadas: 50cm x 50cm
x 20cm
Perna de pau de alumínio 60cm
Descrição: Perna de Pau em
Alumínio,
com
amarrações
acolchoadas, presa por velcro.
Medidas aproximadas: Altura 60cm
Peso: 4,5Kg (Aproximadamente)

Peteca
Descrição: conjunto composto por 10
petecas sintéticas, feita em nylon com
base esférica feita de borracha ou
poliuretano.

42.950

42.950

28.633

Bola de Futebol de campo
Descrição: bola confeccionada em
couro PVC brilhante, câmara tipo
butil, com 32 gomos costurados à
máquina, pressão entre 0,6 e 1,1
atmosferas 4; peso não inferior a 150.000
410g e não superior a 450g.
Dimensões: circunferência entre 68
e 70cm.
Embalagem: sacola de plástico PVC
laminado transparente (cristal).
Bola Simples de Borracha
150.000
Tamanhos diversos
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
Dominós e jogos de memória
Fantoches
Jogos diversos em MDF
Caminhões
Blocos de madeira
Blocos de encaixe de plástico
Triciclos
Kits de espuma
Almofadas
Bonecas
Berços para bonecas
Brinquedos de tecidos
Brinquedos de plástico
Brinquedos MDF
Bandinha rítmica
Materiais para desenho (pincéis, tintas e conjuntos de giz de cera)
Túnel de pano e baú instantâneo
Ábaco e Dourado
Futebol de botão (jogo e mesa)
Jogo de dama e de xadrez
Materiais em E.V.A
Materiais circenses
Peteca
Bolas

OBSERVAÇÕES GERAIS

a. Observação: A pintura do polietileno rígido deve ser atóxica e sem odor. As peças devem
ser lixadas de modo que não apresentem farpas e quinas vivas,.

Deverá ainda

apresentar especificação da origem, fabricante e conteúdo, além da certificação de
qualidade e destinação da faixa etária, conforme NBR NM 300-1:2004. Acompanha
ilustração e orientações pedagógicas que descrevem que o ábaco é utilizado no ensino
do sistema numérico e aritmético e certificação de qualidade (INMETRO) e destinação
da faixa etária.
Observação: As peças deverão ser acondicionadas em caixa de madeira Pinus seca em estufa,
lixada e sem farpas ou MDF, com as respectivas divisórias e com tampa do mesmo material, com
encaixe “de correr”, com resistência suficiente para garantir a integridade dos materiais durante
seu transporte e tamanho suficiente para condicionar as peças.com especificação da origem,
fabricante e conteúdo, acompanhado de ilustração e orientações pedagógicas sobre o seu
manuseio, conforme NBR NM 300-1:2004, além da certificação de qualidade (INMETRO) e
destinação da faixa etária
lixadas de modo que não apresentem farpas, pintura sem falhas, realizada com tinta atóxica, sem
odor forte.
b. Os caracteres da fonte serão alinhados em relação a uma linha de base, onde são
apoiadas as maiúsculas, as minúsculas sem descendentes (como a letra ‘a’) e a maior
parte dos números e sinais. Abaixo da linha de base encontramos a linha dos
descendentes, que marca a profundidade das letras minúsculas com descendentes
(como a letra ‘g’). Acima da linha de base encontramos a altura-x, correspondendo à
distância entre a linha de base e o topo das letras minúsculas sem ascendentes (como a
letra ‘x’) e a linha dos ascendentes, que marca a altura das letras minúsculas com
ascendentes (como a letra ‘b’), e, em alguns casos, das letras maiúsculas. As letras e
números devem estar alinhados pelas linhas de base, conforme exemplo:

c. Especificação e Material de fabricação: A caixa tipográfica das letras que compõem o
jogo deverão estar centralizadas nas placas.

d. Observações: As peças deverão ser armazenadas em sacola de PVC transparente cujas
dimensões comportem o produto, com zíper e alça, com resistência suficiente para
garantir a integridade dos materiais durante seu transporte, com especificação da
origem, fabricante e conteúdo, acompanhado de ilustração e orientações pedagógicas
sobre o seu manuseio e informações de segurança, conforme NBR NM 300-1:2004. A
embalagem também deverá ser acompanhada da certificação de qualidade, além de
indicações da idade a partir da qual as crianças poderão utilizar o produto.

