LISTA DE BRINQUEDOS SEB/MEC
0 A 5 ANOS
ITEM
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
1 BANDINHA RÍTMICA
Conjunto contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de
arestas, farpas ou saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário, sendo:
 Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300 mm, de comprimento na
parte maior e acabamento cromado acompanhado de baqueta de madeira de 220 mm de
comprimento.
 Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo 150 mm de comprimento.
 Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150 mm e 06 guizos
metálicos com acabamento cromado.
 Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80 X 60 mm e cabo de
madeira lixada e sem farpas, medindo 180 mm, com fixação flexível.
 Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio
cromado, medindo 220 mm.
 Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo aproximadamente 170
mm.
 Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim lixada e sem farpas,
medindo 190 mm e 20 mm de diâmetro.

 Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100 mm de diâmetro.
 Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com 300 mm de comprimento.
 Um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas
contas e areia, medindo 250 mm de comprimento e 45 mm de diâmetro.
 Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200 mm de diâmetro, com 4 pares de
platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem
saliências.
 Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 pares de
platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230 mm.
 Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200 mm de diâmetro.
 Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 200 mm, com
baqueta no mesmo material e acabamento.
 Um sininho infantil, confeccionado em metal cromado medindo 150 mm, com cabo de
madeira lixada/envernizada e sem farpas.
 Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 mm de altura
X 240 mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira
torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de
tamanho.
 Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 mm X
200 mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada,
lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho.
 Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 150 mm e baqueta metálica do
mesmo material e acabamento.

 Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200 mm e baqueta metálica do
mesmo material e acabamento.
Observação: Todos os instrumentos que compõem a Bandinha Rítmica devem ser isentos de
arestas, farpas, ou saliências cortantes, a fim de garantir segurança na sua usabilidade.
Acondicionamento: instrumentos primeiramente envolvidos em filme plástico termo-encolhível
e/ou plástico bolha, acomodados em bolsa de nylon acolchoada com 700 mm de comprimento.
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*Ronilson – emethods – agogô desprorporcional p a idade das crianças – Tamanho do
instrumento. Pele dos instrumentos de percurssão.
*Cecilia – Brink – Como aferir a segurança dos itens. Classificação do inmetro como brinquedo,
selo obrigatório.
CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA
Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino,
Menina, Vovó, Vovô), confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível;
cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e bem costurados na cabeça.
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).
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*Claudia – Roma- Se o conjunto tiver mais de 6 fantoches.
*Tica brinquedos – olhos costurados e não de travas, acessórios costurados ou bordados – item de
segurança.
*Gustavo- Delimitar tolerâncias mínimas.
*Marcos – editora fundamental – olhos com travas são certificados pelo inmetro. Padronização do
tecido para feltro.
*Especificação da espessura do tecido influencia na segurança (olho). Não há diferença de valor
se o olho for bordado.
*Claudia – Guia dos brinquedos – O feltro não favorece a higienização. Fantoches com cabeça de
vinil.
*Ronilson - Emethods – Verificar a finalidade do brinquedo.
*Angela – Abrinq – Analisar o desempenho dos produtos entregues.
*Rosemary – papo de pano – composição do feltro importado.
CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA
Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino,
Menina, Vovó, Vovô);
Matéria-prima: fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível;
cabelos de lã 100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça.
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.
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CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE
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Descrição: conjunto de personagens de contos populares tradicionais composto por 5 personagens:
a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm.
Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível. Olhos com sistema de
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada;
Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem
representado.
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS
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Descrição: conjunto de 6 fantoches de animais domésticos, com aproximadamente 25 cm de altura
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 – MADEIRA
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Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem
rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 3mm de espessura,
ilustradas com serigrafia.
O painel frontal deve medir aproximadamente 79 cm de largura x 75 de altura – com janela de
aproximadamente 68 x 33 cm.
As laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de
largura x 59 cm de altura.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico
na área da janela.
Embalagem: caixa de papelão.
TEATRO DE FANTOCHE – TECIDO
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Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, 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.
ENCAIXE DE BLOCOS – MADEIRA
Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm
com 10 palitos para encaixar as peças.
Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas

diferentes, sem rebarbas.
Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm.
A base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas.
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
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*Ronilson – emethods – peças de plástico (injetado ou soprado) –
Há diferença de preço entre madeira e plástico.
*Secretaria de Educação SP – Importante a manutenção da madeira.
CAMINHÃO COLETOR DE LIXO – PLÁSTICO
Descrição: um caminhão de plástico dotado de até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe
para cesto de lixo e caçamba móvel.
O tamanho das peças do caminhão deverá ser grande.
Medidas aproximadas: 50 x 22 x 22 cm
Embalagem: caixa de papelão.
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*Claudia – Roma – evolução dos produtos. Design, funções modernas (manivela x botão).
CAMINHÃO TIPO CEGONHA – PLÁSTICO
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 até 8 rodas.
O tamanho das peças do caminhão deverá ser grande.

11

Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA – PLÁSTICO
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Descrição: caminhão dotado de caçamba para acondicionar objetos, com até 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).
CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO – PLÁSTICO
Descrição: um caminhão de bombeiro, em plástico, com até 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.
Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm Peso MÁXIMO aproximado: 1,2 kg
Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente
(cristal).
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*Ieda – prefeitura SP –
*INAC – Colocar especificação de peso p todos os caminhões.
*Especificar espessura e material.
CONJUNTO DE ALMOFADAS – TECIDO

Descrição: conjunto de almofadas confeccionadas em tecido de algodão, tipo plush colorido,
composto por cinco formatos diferentes: casa, flor, borboleta, estrela e lagarta.
Enchimento de fibra sintética e antialérgica, atóxica.
Dimensões: 60cmx60cm e 15cm de espessura aproximadamente.
Embalagem: As almofadas deverão ser revestidas em filme plástico e colocadas em caixa de
papelão.
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*Ana – FEUSP – Enchimentos diferentes (regionalização).
*INAC – Entrega do produto vazio.
ALMOFADÃO – TECIDO
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Descrição: confeccionado em tecido de algodão com fibra tingida com enchimento de fibra
sintética, antialérgica e atóxica, em três formatos possíveis de animais: elefante, cavalo ou vaca.
Dimensões: C: 120cm, L: 40cm, A: 50 cm aproximadamente.
Embalagem: O almofadão deverá ser revestido em filme plástico e colocadas em caixa de papelão.
MINHOCÃO – TÚNEL DE PANO – TECIDO
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Descrição: túnel de pano armado, tubular e sanfonado, confeccionado em poliéster. A armação de
metal deverá ser protegida com tecido.
Dimensões aproximadas: comprimento 2,5 m e diâmetro 56 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES – TECIDO
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Descrição: conjunto composto por quatro animais: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os
animais deverão ser confeccionados em tecido de plush 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 no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 2 ovos.
Tartaruga Marinha: Deverá conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos.
Porca: Deverá conter no mínimo 3 filhotes na barriga.
Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga.
Embalagem: o conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.
BONECA BEBÊ NEGRA – VINIL
Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável e
corpo em algodão e enchimento de manta acrílica.
Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, 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).
*INAC – Especificação dos olhos (pintado ou móvel), cabelos.
*Gomes – Estrela – Especificação do corpo em TNT.
*Especificação do cabelo de polipropileno é mais barato. O cabelo de nylon tem melhor qualidade
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(mais resistente, mais caro).
*Ieda – Prefeitura SP – Incluir bonecas de outras etnias, indígenas, com deficiências.
BONECA BEBÊ BRANCA – VINIL
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Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e
corpo em algodão e enchimento de manta acrílica.
Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, 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).
BONECO MENINO BRANCO – VINIL
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Descrição: boneco branco em vinil, com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que
abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália
masculina.
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 – VINIL
Descrição: boneco negro em vinil, com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que
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abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo apresentará genitália
masculina.
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.
BONECA MENINA BRANCA – VINIL
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Descrição: boneca branca em vinil com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que
abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália
feminina.
Deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com possibilidade de por e tirar, além de 1
par de meias e 1 par de sapato.
Dimensão aproximada: 30 cm.
Embalagem: caixa de papelão.
BONECA MENINA NEGRA – VINIL
Descrição: boneca negra em vinil com membros articulados. A cabeça conterá olhos móveis que
abrem e fecham; o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo apresentará
genitália feminina.
Deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com possibilidade de por e tirar, além de 1
par de meias e 1 par de sapato.
Dimensão aproximada: 30 cm.
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Embalagem: caixa de papelão.
BERÇO PARA BONECAS – METAL
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).
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*Indira – Especificação da cor (amarelo – cores neutras).
*Rosemary – As dimensões são limitadoras. Aumentar a tolerância para 10%.
*INAC – Carrinho e berço adequados para as bonecas.
*Carisma – Medida máxima da boneca como medida mínima do berço.
CARRINHO DE BONECA – METAL
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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.
Dimensões aproximadas: C: 54cm; L: 40cm e A: 73 cm
Embalagem: caixa de papelão.
AVIÃO BI-PLANO – MADEIRA
Descrição: Deverá ser produzido em madeira maciça de pinus com a hélice móvel (que dê para

rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores.
Dimensões aproximadas: C: 29cm x L: 31cm x A: 12cm.
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de
instruções de montagem com ilustrações.
Embalagem: caixa de papelão.
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*INAC – Especificar madeira maciça legalmente utilizadas - de reflorestamento (para todos os
produtos de madeira).
CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA
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Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo pinus dotado de crina e cauda de sisal ou
pelúcia sintética antialérgica fixada na madeira
Dimensões aproximadas: C80 cm x P22cm x A60 cm, altura do assento: min. 30 e máx. 35 cm.
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de
instruções de montagem com ilustrações.
Embalagem: caixa de papelão.
CASINHA DE BONECA – MADEIRA
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
que contorna a sacada.
A pintura será realizada em alto brilho, e as janelas terão dimensões de 30cm x 30cm x 40cm (mm)

com dobradiças com sistema de segurança; a porta terá dimensão de 0,50cm x 1,50cm e será fixada
à casinha por dobradiças com sistema de segurança.
Dimensões aproximadas: altura frontal vertical: 2,00m, altura lateral vertical: 1,80m; frontal
horizontal 1,80m, lateral horizontal 2,00m.
Deverá ser entregue desmontada, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de
instruções de montagem com ilustrações.
Embalagem: Caixa de Papelão.
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*Nelson – Alterar p madeira de reflorestamento. Telhado. Dobradiça de segurança(?).
Apenas uma (1) empresa trabalha com eucalipto citriodora (caro). Especificar compensado naval.
Reduzir dimensões para evitar emendas, facilitar montagem. Número de folhas da janela
(dimensão: 45x45). Especificar área.
*Prefeitura SP – Isolamento térmico.
PIA DE COZINHA – MDF
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
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
laminado.

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 55 cm X P 31 cm.
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de
instruções de montagem com ilustrações.
Embalagem: Caixa de papelão.
OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material
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*Rosemary – Reduzir Espessura do MDF p 9mm.
*Sugestão: Incluir mesa.
*Gustavo - Reduzir Espessura do MDF p 12mm.
*Sugestão – incluir os objetos (panelas, frutas, etc).
*Wilson – panelinhas de alumínio.
FOGÃO – MDF
Descrição: O fogão deverá ser confeccionado MDF espessura de 15mm laminado. 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 aberta/fechada com sistema
reforçado nas dobradiças com sistema de segurança 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
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de
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instruções de montagem com ilustrações.
Embalagem: Caixa de Papelão.
OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material
GELADEIRA – MDF
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Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de 15mm laminado, com duas portas (freezer e
geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de segurança. Na parte
interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para verduras, além de uma
porta ovos para uma dúzia.
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de
instruções de montagem com ilustrações.
Dimensões aproximadas: A 100 cm x L 40cm x P 40cm
Embalagem: Caixa de Papelão.
OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material
ENCAIXES MAMÃE E FILHOTES – PAPELÃO
Descrição: 3 placas, produzidos em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,8 mm +
papel couche 115 gr impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em papel alta alvura 90 gr
impresso em 1 cor, com 3 versos diferenciados (um para cada imagem).
Em cada uma das imagens deve existir uma família de animal, com 2 ou 3 filhotes que são
recortados em peças grandes, com facas exclusivas, que podem ser encaixadas na cena.
Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm
Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão

cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4 cores com
verniz atóxico.
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*Sugestão: Alterar o papelão por MDF.
*Carisma – Impressão em MDF é lenta (aumenta o preço).
*Gustavo- é possível produzir em MDF sem perdas.
QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO – PAPELÃO
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Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4
mm + papel couche 115gr impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em papel alta alvura 90 gr
impresso em 1 cor com 3 versos diferenciados (um para cada imagem).
São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com quantidades progressivas de peças: 4, 6 e 9
peças.
Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm.
Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão
cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4 cores com
verniz atóxico.
DOMINÓ COM TEXTURA – MDF
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Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças retangulares, onde cada retângulo possui
nas duas pontas um pequeno círculo de cor e textura diferente.
Dimensões das peças: 7cm x 3,5cm.
JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA – MDF
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Descrição: tabuleiro de MDF, com 24 quadrados em MDF, formando 12 pares com texturas
variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, carpete, espuma, pelúcia, papel canelado, tapete
emborrachado com listras, tapete emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos
quadrados do tabuleiro.
Dimensões: tabuleiro – 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças – 24 quadrados,
formando 12 pares, medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT.
JOGO PROFISSÕES – MDF
Descrição: 8 conjuntos em MDF medindo 120mm x 60mm x 3mm (com 3 peças cada – totalizando
24 peças de 40mm x 60mm x 3mm). As peças deverão ser impressas frente e verso em 4 cores com ilustrações de profissões, seus instrumentos de trabalho e nominação – de forma que
possibilitem o intercambio entre elas - cabeça / tronco / pernas.
Caixa de madeira tipo estojo medindo aproximadamente 210 mm x 153 mm x 45 mm e plástico
encolhível.
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*Gustavo: Especificar aquilo q deve ser impresso (frente e verso).
*Indira: Atenção para os gêneros.
PASSA PEÇA – MDF
Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte de formas na tampa para
brincar de passar bloco.
Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 mm.
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Abertura na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes:
triangulo, cruz, cilindro e meia lua.
Material colorido, mínimo 4 cores.
Embalado em saco plástico tipo shrink resistente.
BLOCOS LÓGICOS – MDF
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.
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*Claudia – sugestão: jogos de montar (lego).
*Carisma - idem.
CAIXA BRINQUEDOTECA – MDF
Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF com espessura de 9 mm pintada com tinta
atóxica.
As laterais menores com 54 cm x 40,5 cm devem conter uma furação para encaixe das mãos. A
base deve possuir 4 rodízios em plástico injetado- para que a caixa possa ser transportada
facilmente.
Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de
instruções de montagem com ilustrações.

Dimensões aproximadas: A 54cm X L 63cm X P 40,5cm
Embalagem: Caixa de papelão.
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*Rosemary – Caixa em mdf ou pinus.
BOLA – BORRACHA
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Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e peso 150 gramas.
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.
BOLA COM GUIZO – BORRACHA
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Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e peso 150 gramas com guizo.
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.
BOLA DE FUTEBOL – VINIL
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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
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.
BOLA DE VÔLEI – VINIL
Descrição: bola de vôlei, não oficial, confeccionada em PVC – (Atóxico) / Plastificante (Atóxico) /
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Carbonato de Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem / em cores diversas com
pintura típica de bola de vôlei simulando gomos com pigmento preto atóxico;
Diâmetro: 21 cm (8), circunferência de 64 cm
Peso médio: 250 a 260 gramas.
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.
BOLA DE BASQUETE – VINIL
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Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em PVC – (Atóxico) / Plastificante
(Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem / na cor
laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com pigmento preto atóxico;.
Diâmetro: 22,80 cm (9), e circunferência de 72 cm.
Peso médio: 300 a 310 gramas
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.
CONJUNTO DE TELEFONE – PLÁSTICO
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Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, com teclas móveis, botão para emitir som
de toque e com o fone ligado à base por cordão curto.
Dimensões aproximadas: C19cm x L17cm x A12cm.
Embalagem: Caixa de papelão.
Quantidade: 10 unidades
MÁQUINA FOTOGRÁFICA – PLÁSTICO
Descrição: máquina em material plástico. Com flash e sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com
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frases em português: "Olha o passarinho", "Diga X" e "Vamos tirar uma foto". Lentes giratórias
com som divertido. Espaço para colocar a foto da criança. Idade a partir de: 12 meses.
Dimensões aproximadas: L19cm x A22cm x P10 cm.
Embalada em cartucho resistente.
JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE – PLÁSTICO
Descrição: jogo em polietileno soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estrelas com
seis pontas em forma de bolas que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de
uma extremidade a outra.
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
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