
PEDIDO DE ORÇAMENTO 

 

 

O Consórcio da Associação dos Municípios da Região metropolitana de Porto Alegre – CM 

GRANPAL encaminha a solicitação de orçamento para a seleção da proposta mais vantajosa com 

intuito de instruir processo administrativo para aquisição de jogos pedagógicos, conforme 

especificações técnicas. 

  
Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver. 

 

O quantitativo estimado é de 13.500 unidades por item. 

 

ITEM 
LOTE 1  

COMBO CRECHE 

R$ 

UNITÁRIO 

1 

Jogo pedagógico para creche para crianças acima de 3 anos, para 

explorar a linguagem oral, que objetive o trabalho com um grupo 

de palavras para ampliar o repertório das crianças. Composta por 

caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de 

altura, em Triplex 295g, Acabamento Corte/Vinco; 1 

TABULEIRO  medindo 44 x 60 cm em tecido emborrachado, 36 

Cartas medindo 18 x 8 cm em cartão 300g, laminação frente e 

verso, 1 DADO medindo 21 mm, com numeração especial 1-1-2-

2-3-4 nas faces e um peão especial medindo 22mm. Deverá 

possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos 

pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO. 

 

2 

Jogo pedagógico para creche para explorar a linguagem 

matemática, para no mínimo 24 participantes simultaneamente, 

para crianças com idade acima de 3 anos, que objetiva 

desenvolver a noção de quantidade.  Composta por CAIXA nas 

medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura e 

Triplex 295g e acabamento Corte/Vinco; 16 Tabuleiro nas 

medidas 15 x 11 cm, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação 

brilho frente em papel couche 300g e laminação brilho frente e 

verso, 100 cartas medindo 6,5 x 6,5cm em cartão 300g, laminação 

frente e verso e cantos arredondados, 25 cartelas medindo 21 x 15 

cm acoplado cartão/cartão, laminação brilho frente e verso. 

Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos 

pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO. 

 

3 

Jogo pedagógico para creche para explorar “o faz de conta” 

envolvendo o sistema monetário, para crianças acima de 2 anos, 

que objetiva vivenciar compras, lista de compras, trocas entre 

valores monetários, explorando as ideias financeiras matemáticas. 

Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm 

comprimento x 3,5 cm de altura. TAMPA em Triplex 295 g; 

Plastificado Brilho, Acabamento Corte/Vinco; 1 TABULEIRO 

 



tamanho A3, acoplado cartão/cartão, verniz UV calandra frete e 

verso, 24 CARTAS nas medidas: 6 x 18 cm em Triplex 250g; 

Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra frente e 

verso; 4 CARTELAS tamanho A4 em Duplex 250g; Acabamento: 

Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente; 

200 CÉDULAS divididas em 5 valores, sendo que cada valor 

deverá ter 42 cédulas; nas medidas: 8,00 cm largura X 4,00 cm 

altura em Offset 120g. Deverá possuir um guia completo para o 

professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do 

jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 

4 

Jogo pedagógico para creche que vise desenvolver primeiras 

noções sobre o trânsito de pedestres e condutores de veículos, 

para crianças acima de 3 anos, na exploração de trajetos de um 

ponto a outro. Composta por CAIXA nas medidas 24 cm Largura 

x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; 

Acabamento Corte/Vinco; 1 TABULEIRO medindo 44 x 60 cm 

em tecido emborrachado, 11 CARTAS medindo 10 x 10 cm em 

cartão 300g, laminado frente e verso, com cantos arredondados, 1 

PEÃO-CARRO medindo 2,1 cm. Deverá possuir um guia 

completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a 

serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 

 

5 

Jogo pedagógico para creche, contendo imagens de brinquedos, 

para crianças acima de 2 anos, que objetiva reconhecer a relação 

parte e todo na composição. Composta por CAIXA nas medidas: 

24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 

295g; Acabamento Corte/Vinco, 01 tabuleiro tamanho A4 

produzido em cartão 300g, 20 cartelas medindo 11 x 15, em horle, 

laminação frente e verso, 10 cartelas medindo 21 cm x 29,7cm, 

produzido em cartão 300g, laminação frente e verso, 

acompanhado da regra da atividade na parte interna da tampa. 

Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos 

pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO. 

 

6 

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 2 ano, que 

objetiva o pareamento de imagem animal adulto e filhote. 

Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm 

comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento 

Corte/Vinco; 28 peças Dominó tamanho 100 x 200mm, em cartão 

+ horle + cartão acoplados, papel cartão 250g e laminação brilho 

frente e verso. Deverá possuir um guia completo para o professor 

com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do 

jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 

 



7 

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 2 anos, com 

objetivo de realizar leitura e pareamento de imagens, realizar 

estabelecer relação entre parte-todo das imagens, desenvolver a 

capacidade de comparar, parear e classificar. Composta por Caixa 

nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de 

altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco, 4 Tabuleiro 

medindo 22 x 22 cm em horle, com cantos arredondados, 36 

CARTAS medindo 10 cm x 10 cm, em couche 300g, com 

laminação brilho frente e verso; 1 ampulheta para medição do 

tempo. Deverá possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e 

objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no 

mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado 

INMETRO. 

 

8 

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 3 anos, para 

explorar contos e objetive o reconhecimento de cenas de 

diferentes partes de uma história. Composta por CAIXA nas 

medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura 

em Triplex 295 g, acabamento Corte/Vinco; 06 TABULEIROS 

tamanho A3, acoplado cartão/cartão, acabamento corte/vinco, 

laminação brilho frente e verso, 18 Cartas tamanho 11 cm x 15 

cm, em cartão 300g, laminação frente e verso, 06 cartelas tamanho 

A5, em cartão 300g, laminação frente e verso. Deverá possuir um 

guia completo para o professor com sugestões didático-

pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a 

serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 

 

9 

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 3 anos, que 

tenha como objetivo o conhecimento das imagens dos 8 planetas 

do Sistema solar. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura 

x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; 

Acabamento Corte/Vinco; 30 Cartas medindo 5 x 15 cm em cartão 

300g, laminação frente e verso e cantos arredondados. Deverá 

possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos 

pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO. 

 

10 

Jogo pedagógico para creche, para crianças de 2 a 3 anos, que 
objetive desenvolver gestos simbólicos ligados ao “faz de conta” 
que explorem o equilíbrio e a coordenação e deslocamento no 
espaço, confeccionada em lona vinílica atóxica no formato 
aproximado de 2,45m x 4,00m, acabamento em corte reto e 
bainha com solda eletrônica em toda a volta, Impressão Digital 
de Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 440g; 12 cartelas tamanho 
A3 com imagens de animais e respectivas pegadas. Deverá 
possuir um guia completo para o professor com sugestões 
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 
estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos 
pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo 

 



cinco atividades para os alunos. 

11 

Jogo pedagógico para creche, para crianças de 2 a 4 anos, cujo 

objetivo seja realizar contagem de vários objetos de numeração de 

zero a seis, com escolha de objetos diferentes. Composta por 

CAIXA nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm 

de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 36 peças 

DOMINÓ tamanho 100mm x 200mm, em cartão + horle + cartão 

acoplados, papel cartão 250g e laminação brilho frente e verso. 

Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos 

pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO. 

 

12 

Jogo pedagógico para creche, para explorar as formas 

geométricas, para no mínimo 10 crianças acima de 1 ano, 

simultaneamente, visando identificar formas geométricas em 

diferentes figuras. Composta por CAIXA nas medidas 24 cm 

largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; 

Acabamento Corte/Vinco; 10 tabuleiros tamanho A4, em 

cartão/cartão 300g, laminado Frente e verso, 06 LÂMINAS de 

EVA  3mm contendo formas geométricas, acompanhado da regra 

da atividade na parte interna da tampa. Deverá possuir um guia 

completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 

 

 

VALOR PARA O LOTE – SOMA DO TOTAL DOS 

UNITÁRIOS: R$ 

 

 

 

ITEM 
LOTE 2 

COMBO EDUCAÇÃO INFANTIL 

R$ 

UNITÁRIO 

1 

Alfabeto móvel em MDF- Confeccionado em MDF, contém 60 

peças em letra de fôrma maiúscula de 50x50x3mm cada. 

Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

2 

Animais com filhotes - Conjunto confeccionado em plush 

antialérgico, com enchimento em fibra siliconada, contém 5 

animais: porca, coelha, vaca, galinha, tartaruga fêmea, medindo 

aproximadamente 250mm cada. Com abertura de zíper, cada 

animal carrega em seu interior os respectivos filhotes. 

Acondicionado em embalagem plástica. 
 

3 

Bandinha Rítmica: Conjunto contendo 20 instrumentos musicais, 

acondicionado em sacola de PVC transparente com zíper e alça: 

01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster 

sintético, medindo 280x240mm de diâmetro. Acompanha duas  



baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem 

farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de 

tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em 

poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha 

duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e 

sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200 

mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim simples, confeccionado em 

alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, 

medindo 250mm de comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um 

agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300mm, 

de comprimento na parte maior e acabamento cromado 

acompanhado de baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 

05- Um blakblak, confeccionado em metal cromado, medindo 

150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros confeccionados em 

PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas 

em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e 

acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, 

confeccionado em alumínio cromado medindo 150mm, com cabo 

de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce 

confeccionada em plástico ABS colorido, com 300mm de 

comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira com 

contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com 

cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio 

cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira 

torneada, lixada e sem farpas, medindo 200mm, com baqueta no 

mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par), confeccionado em 

metal cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, 

com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 

pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 

230mm. 14 - Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico 

ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, 

com cabo de plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos 

com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola (par) 

confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de 

madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com fixação 

flexível. 17 - Uma clave de rumba (par), confeccionado em 

madeira roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo 190x20mm. 

18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 

150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 19 - 

Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 

200mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 

4 

Bingo do alfabeto - Jogo contendo 30 tabuleiros em MDF, 

impressos em policromia, medindo 120x120x2,8mm; 500 

marcadores coloridos em EVA, 26 letras de fôrma maiúscula 

(50x50x6mm) e 01 sacola confeccionada em tecido. 

Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

5 

Blocos lógicos - Confeccionado em plástico poliestireno atóxico 

de alto brilho, de cores vivas, contendo 48 peças em 3 cores 

diferentes (amarela, azul e vermelha), medindo a menor 

20x40x0,6mm e a maior 70x70x18mm. desenvolve noções de 

figuras geométricas, conjuntos, espessura, tamanho, cores. 

Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

6 Bola de bobath - Confeccionada em plástico inflável de alta  



resistência, medindo 700mm de diâmetro. Acondicionada em 

embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Com 

certificado INMETRO. 

7 

Conjunto Alfanumérico - Confeccionada em plástico polietileno 

atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, sendo 26 

conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 

13 conjuntos de vogais, cada uma medindo aproximadamente 

30mm. Acondicionada em sacola de PVC transparente com zíper e 

alça. Com certificado INMETRO. 
 

8 

Conjunto de Aramados - Conjunto confeccionado com base em 

madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto com tubo de PVC 

flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. 

Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

9 

Dominó Abstração das partes - Confeccionados em MDF, 

impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 

medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. 

Com certificado INMETRO. 
 

10 

Dominó associação de ideias - Confeccionados em MDF, 

impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 

medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. 

Com certificado INMETRO. 
 

11 

Dominó de alfabetização - Confeccionados em MDF, impressos 

em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

12 

Dominó de figura e sombra - Confeccionados em MDF, impressos 

em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

13 

Dominó de metades - Confeccionados em MDF, impressos em 

policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

14 

Dominó de Textura - Confeccionado em MDF, com 28 peças, 

medindo 35x70x6mm cada uma. Cada peça apresenta divisória em 

baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de 

profundidade, nos quais estão dispostas sete diferentes texturas de 

EVA. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado 

INMETRO. 
 

15 

Esquema corporal - Conjunto confeccionado em MDF e impresso 

em policromia. Contém 10 placas de encaixe (06 placas medindo 

200x200x5,6mm e 04 placas medindo 300x200x5,6mm), 01 

boneco articulado medindo 550mm e 01 CD composto por 11 

músicas sobre as partes do corpo humano. Acondicionado em 

caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

16 

Fantoches de animais silvestres e selvagens - Conjunto 

confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10 

fantoches (sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, 

elefante e tucano) medindo aproximadamente 280mm de altura.  



Acondicionado em embalagem plástica. Com certificado 

INMETRO. 

17 

Jogo de encaixe - Alfabeto em Libras - Conjunto contendo 26 

placas em EVA, cada uma mede 100x150x6mm, impresso em 

policromia, apresentando as letras do alfabeto destacáveis. 

Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

18 

Jogo pedagógico para educação infantil para crianças acima de 4 

anos, que vise fazer correspondência entre letra e som. 

Compreender o valor sonoro das letras (grafema/fonema) e 

reconhecer que a escrita é composta de símbolos e sinais 

diferentes e compreender que escrita se dá da esquerda para a 

direita.  Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm 

comprimento x 5 cm de altura e Triplex 295g e acabamento 

Corte/Vinco; 59 Cartas medindo 80mm x120mm em couche 

300g, laminação brilho; 5 Tabuleiro nas medidas: 42cm Largura x 

29,70cm Altura. Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com 

Cartão, Plastificação brilho frente em papel couche 300g e 

laminação brilho frente e verso, 30 peças de quebra-cabeças em 

EVA 5MM. Deverá possuir um guia completo para o professor 

com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 
 

19 

Jogo pedagógico para educação infantil para crianças acima de 6 

anos, que vise a alfabetização da linguagem falada e escrita e do 

letramento numérico, conhecer e nomear letras e números, a 

ordem alfabética e a sequência numérica. Composta por Caixa 

medindo 20 cm Largura x 20 cm comprimento x 3,5 cm de altura 

em cartão Tríplex 295g; Plastificado Brilho; Acabamento 

Corte/Vinco, possuir no mínimo 72 Cartas medindo 6,00 cm 

Largura X 9,00 cm Altura, em papel Supremo Duo Design 250g, 

com Acabamento dos Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra 

frente e verso, ter as regras das atividades na parte interna da 

caixa. Deverá possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e 

objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no 

mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado 

INMETRO. 
 

20 

Jogo pedagógico para educação infantil para explorar Língua 

Portuguesa, para crianças a partir de 4 anos, que objetive 

reconhecer palavras que rimam. Composta por CAIXA nas 

medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; 

com tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; 

Acabamento Corte/Vinco, 30 unidades de Cartas nas medidas: 

9,00 cm Largura X 6,00 cm Altura, em Triplex 250g; Acabamento 

com cantos arredondados, Verniz UV Calandra Frente/Verso; um 

Tabuleiro nas medidas: 42,00 cm Largura X 29,70 cm Altura em 

Duplex 250g; Acabamento: Acoplagem Cartão com Cartão, 

Plastificado Brilho Frente. Deverá possuir um guia completo para 

o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de  



aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização 

pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem 

explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os 

alunos. Com certificado INMETRO. 

21 

Jogo pedagógico para educação infantil para explorar Língua 

portuguesa, para crianças acima de 4 anos, que objetive 

reconhecer as letras do alfabeto para formar palavras, 

compreendendo que para escrever é preciso refletir sobre os sons 

das letras, composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 

cm comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Triplex 

295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 10 Cartas nas 

medidas 15,00 cm Largura X 11,00 cm Altura; em Triplex 300g; 

Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra Frente e 

verso; 58 Fichas nas medidas: 2,00 cm Largura X 2,00 cm Altura, 

em Duplex 250g; Acabamento: Acoplado Cartão com Cartão, 

Verniz UV Calandra Frente/Verso; 1 Tabuleiro; nas medidas: 

42,00 cm Largura X 29,70 cm Altura; em Duplex 250g; 

Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação 

Brilho Frente; 01 DADO personalizado medindo 22 mm. Deverá 

possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos 

Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.  
 

22 

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 3 

anos, que tenha como objetivo seja reconhecer nas canções, as 

propriedades do som, reconhecer a cantiga com base nas imagens, 

ler cantigas com apoio das imagens, conhecer e memorizar o 

repertório de músicas por meio da leitura feita pelo professor. 

Composta por caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm 

comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento 

Corte/Vinco. 10 músicas impressas no tamanho 29,7 cm x 21 cm, 

ilustradas e coloridas, em couche 300g, com laminação brilho 

frente e verso; 1 relata tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + 

horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação 

brilho frente e verso; 1 microfone estilizado. Deverá possuir um 

guia completo para o professor com sugestões didático-

pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

23 

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 

anos, que tenha como objetivo conhecer textos da tradição oral, 

ampliando repertório de adivinhas das crianças. Composta por 

caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm 

de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 01 

Tabuleiro medindo 29,7 cm x 21 cm em cartão + horle + cartão 

acoplado em papel cartão 250g com laminação brilho frente e 

verso; 24 cartelas 150 x 110 mm em papel couche 300g, 

laminação brilho; 36 Cartas medindo 60 x 90 mm em couche 

300g com laminação brilho. Deverá possuir um guia completo 

para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala 

de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização  



pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem 

explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os 

alunos. Com certificado INMETRO. 

24 

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 

anos, cujo objetivo seja realizar contagem termo a termo e por 

agrupamentos, apropriar-se do conceito de contagem por 

agrupamento e perceber as diferentes maneiras de formar 

agrupamentos. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 

32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; 

Acabamento Corte/Vinco; 28 peças Dominó tamanho 100 x 

200mm, em cartão + horle + cartão acoplados, papel cartão 250g 

e laminação brilho frente e verso. Deverá possuir um guia 

completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

25 

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 

anos, que tenha como objetivo compor o corpo dos insetos. 

Composta por caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm 

comprimento x 5 cm de altura; Tríplex 295 gr; Acabamento 

Corte/Vinco. Ter 08 Pranchetas tamanho 29,7 cm x 21 cm, em 

cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com 

laminação brilho frente e verso, 16 imagens de Insetos divididos 

em 03 partes cada, em cartão + horle + cartão acoplado no papel 

cartão 250g com laminação brilho frente e verso e uma Roleta 

tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no 

papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso, ter as 

regras das atividades na parte interna da caixa. Deverá possuir um 

guia completo para o professor com sugestões didático-

pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

26 

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 

anos, cujo objetivo seja a Leitura de obras de artes, ampliar o 

repertório imagético com obras de arte de diferentes pintores, 

atribuir significado a diferentes obras de artes. Composta por 

Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm 

de altura; Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco. 5 Tabuleiros 

nas medidas: 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt.; em Duplex 250gr; 

Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação 

Brilho Frente, com vinco no meio; 25 cartas medindo 80 x 80 mm 

coloridas, em couche 300g, com laminação brilho; 1 Roleta 

tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no 

papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso. Deverá 

possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos 

Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 



27 

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 

anos, cujo objetivo seja o de realizar contagem, compor a 

quantidade até 10, relacionar a ação de tirar com a ideia de 

subtração, relacionar a ação de acrescentar com a ideia de adição 

e comparar quantidade.  Composta por caixa nas medidas: 24 cm 

Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295 

gr; Acabamento Corte/Vinco; 60 cartas medindo 30 x 60 mm em 

cartão +horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com 

laminação brilho frente e verso; 1 roleta tamanho 29,7 cm x 21 

cm, em cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g 

com laminação brilho frente e verso; 5 berços nas medidas de 30 

cm x 5 cm x 2,5 cm em couche 300g, com laminação brilho 

frente. Deverá possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e 

objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no 

mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado 

INMETRO. 
 

28 

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 

anos, que tenha como objetivo trabalhar com o reconhecimento de 

uma alimentação saudável. Composta por Caixa nas medidas 24 

cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura; produzido em 

Tríplex 295 gr e acabamento Corte/Vinco. Existir sete Tabuleiros-

pratos nas medidas: 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt. em Duplex 

250gr e acabamento Refile, Acoplados Cartão com Cartão, 

Plastificação Brilho Frente, com vinco no meio; possuir sete 

cardápios nas medidas 42,00 cm Largura x 29,70 cm Altura, em 

Duplex 250g; Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, 

Plastificação Brilho Frente, com vinco no meio; no mínimo 42 

cartas medindo 100 x 100 mm em papel couche 300 gr, laminação 

brilho; possuir uma roleta tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + 

horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação 

brilho frente e verso, ter as regras das atividades na parte interna 

da caixa. Deverá possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e 

objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no 

mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado 

INMETRO. 
 

29 

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 

anos, cujo objetivo seja o de realizar leitura e pareamento de 

imagens, realizar estabelecer relação entre parte-todo das 

imagens, desenvolver a capacidade de comparar, parear e 

classificar. Composta nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm 

comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g, acabamento 

Corte/Vinco; 04 Tabuleiros medindo 220 x 220 mm cartão + horle 

+ cartão acoplado em papel cartão 250g e laminação brilho frente 

e verso; 8 Cartelas medindo 280 x150 mm em couche 300g, com 

laminação brilho frente e verso; 1 ampulheta para medição do 

tempo. Deverá possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e 

objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no 

mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado  



INMETRO. 

30 

Linha de Atividades Corporal - Conjunto confeccionado em 

madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em 

EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos 

medindo 360x230mm; 02 círculos medindo 300mm de diâmetro; 

02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em 

madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado 

medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 

retângulo medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos 

em EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 

200x80mm cada. 02 kricts, medindo 340x200mm cada, e suportes. 

02 pés de pau em madeira e corda, medindo 570x140mm. 02 

martelos em madeira, medindo 500x80mm. 02 bolas de plástico. 

02 bolas de borracha. 02 pula-cordas com cabo de madeira, 

medindo 2200mm de comprimento. 01 gangorra em madeira, 

medindo 350x100x200mm. 01 cilindro em madeira, medindo 

70x800mm. 01 prancha de equilíbrio em madeira, medindo 

600x40mm. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 

suportes. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado 

INMETRO. 
 

31 

Memória de animais e filhotes - Confeccionadas em MDF, 

impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. 

Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado 

INMETRO. 
 

32 

Memória de antônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

33 

Memória de Frutas, legumes e Hortaliças - Confeccionadas em 

MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 

50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

34 

Memória de numerais - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

35 

Memória de Profissões - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

36 

Memória de sinônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

37 Memória meus brinquedos - Confeccionadas em MDF, impressas 

em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas  



em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 

38 

Memória Tátil - Conjunto confeccionado em MDF, contém 24 

peças quadradas, formando 12 (doze) pares medindo 7 x 7 x 1,2 

cm cada. As peças possuem um círculo com diâmetro de 30mm, 

com 5 mm profundidade, no qual é embutido o material com 

texturas, sendo: EVA liso cor verde; EVA rugoso cor laranja; Lixa 

vermelha granulatura 80; Lixa branca granulatura 220; Tela 

plástica azul; Carpete baixo de lã cor cinza; Vinil liso cor 

vermelha; Tecido de corino sintético cor preta; Tela poliéster 

furadinha “tela México” acabamento resinado cor pink; Cortiça; 

Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na 

cor verde limão. Acondicionado em sacola de TNT vermelha. Com 

certificado INMETRO. 
 

39 

Memórias meio de transporte e comunicação - Confeccionadas em 

MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 

50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

40 

Mosaico Geométrico - Conjunto confeccionado em plástico 

polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 100 

peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, 

com base de aproximadamente 22mm. Acondicionado em caixa de 

papelão. Com certificado INMETRO. 
 

41 

Numeral e quantidade com pinos - Conjunto confeccionado em 

madeira, contém 18 peças de 60x60x20mm e 45 pinos coloridos. 

Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

42 

Números e Quantidade Braile - Conjunto confeccionado em EVA, 

contém 10 placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada uma. 

Cada placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem 

esquerda, e na outra parte figuras geométricas na quantidade do 

número correspondente. No canto inferior esquerdo as placas 

trazem a identificação dos números em plástico poliestireno, 

medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

43 

Quebra cabeça evolutivo - Conjunto contendo 06 quebra-cabeças 

apresentados em quatro degraus de evolução. Os quebra cabeças 

são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um 

acomodado em uma moldura plástica de poliestireno, medindo 

245x225x18mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com 

certificado INMETRO. 
 

44 

Quebra cabeça vertical - Conjunto confeccionado em MDF e 

impresso em policromia. Contém 10 quebra-cabeças recortados em 

3 e 4 partes, representando: elefante, girafa, cavalo, cachorro, gato, 

jacaré, pássaro, vaca, leão e porco. Esses animais medem 

aproximadamente 150x100x2,8mm. Acondicionado em caixa de 

papelão. Com certificado INMETRO. 
 

45 

Réguas de frações adaptada - Confeccionada em borracha EVA de 

4mm, apresenta 10 réguas de texturas e cores diferentes, 

fracionadas de 1 inteiro até 10 décimos, num total de 55 peças. 

Ideal para a formação do conceito de fração, pois explora a noção 

de equivalência e associa a representação fracionária à operação de  



divisão. Acondicionada em estojo de madeira com cantos 

arredondados. Com certificado INMETRO. 

46 

Rolo de Bobath - Confeccionado em plástico inflável de alta 

resistência, medindo 750x380mm. Acondicionado em embalagem 

de papelão. Acompanha bomba de inflar. Com certificado 

INMETRO. 
 

47 

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 

8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. 

Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas 

em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO. 
 

48 

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com diversos encaixes, 

nos formatos: tronco com 6 encaixes medindo 5 cm, botão de 

encaixe simples medindo 2 cm de diâmetro, botão de encaixe 

duplo medindo 2 cm de diâmetro, conector vazado para encaixe 

medindo 5,5 cm, sapato de encaixe medindo 5,5 cm, roda com 

eixo livre medindo 4,5 cm, barra paralela com dois pinos para 

encaixe medindo 7 cm, barra formato”L” com dois pinos para 

encaixe medindo 6 cm, barra formato “U” com dois pinos para 

encaixe medindo 5 cm e barra 90º com dois pinos para encaixe 

medindo 4 cm. Acondicionado em sacola de PVC cristal 

transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Com certificado 

INMETRO. 
 

49 

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 700 peças com diversos encaixes, 

nos formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pino com três 

pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino 

triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. 

Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas 

em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO. 
 

50 

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 200 peças de encaixe, com 

formatos quadrangular, retangular, curvo e triangular. 

Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas 

em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO. 
 

51 

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 200 peças com diversos encaixes, 

nos formatos: cotovelo, T, luva de conexão, niple, esfera com pino, 

cruzeta e sapata. Acompanha cartela autoadesiva de vinil, com 14 

figuras destacáveis para montagem de personagens. 

Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas 

em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO. 
 

52 

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, contendo 1000 peças de cores vivas, com formatos para 3, 2 

e 1 encaixes, sendo estes em “L” e em curva. Acondicionado em 

sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e 

alça de nylon. Com certificado INMETRO. 
 

53 Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 120 peças com diversos encaixes.  



Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas 

em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO. 

54 

Sequência Lógica – Atividades - Confeccionadas em MDF, 

impressas em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. 

Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado 

INMETRO. 
 

55 

Sequência lógica – Transformação- Confeccionadas em MDF, 

impressas em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. 

Acondicionadas em caixa de madeira. 
 

56 

Sequência lógica cotidiano- Confeccionadas em MDF, impressas 

em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas 

em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

57 

Sequência lógica da vida - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

58 

Tapete contendo encaixe de letras confeccionado em EVA, 

contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e minúsculas), 

medindo 320x320x10mm cada. Desenvolve noções de escrita e 

leitura e a identificação e o uso do alfabeto. Acondicionado em 

sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Com certificado 

INMETRO. 
 

59 

Tapete contendo encaixe de números confeccionado em EVA, 

contém 10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada placa 

medindo 300x300x10mm, com 02 marcadores em EVA para jogo 

de amarelinha. Acondicionado em sacola de PVC transparente, 

com zíper e alça. Com certificado INMETRO. 
 

 
VALOR PARA O LOTE – SOMA DO TOTAL DOS 

UNITÁRIOS: R$ 
 

 

 

ITEM 

LOTE 3   

COMBO ENSINO FUNDAMENTAL  

PORTUGUÊS / MATEMÁTICA / GEOGRAFIA / 

CIÊNCIAS 

R$ 

UNITÁRIO 

1 

Ábaco fechado - Confeccionado em madeira, medindo 

250x330x15mm, consiste em um quadro com 40 contas coloridas 

de plástico polipropileno, que representam unidade, dezena, 

centena e milhar. Acondicionado em embalagem plástica. Com 

certificado INMETRO. 
 

2 

Alfabeto ilustrado - Conjunto confeccionado em MDF e impresso 

em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que 

formam 26 placas de 70x132x2,8mm. Acondicionado em caixa de 

papelão. Com certificado INMETRO. 
 

3 Alfabeto móvel em MDF - Confeccionado em MDF, contém 60 

peças em letra de fôrma maiúscula de 50x50x3mm cada.  



Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 

4 

Batalha das operações - Jogo contendo: 4 placas confeccionadas 

em MDF com impressão em policromia, sendo 2 placas para 

registro de pontos, uma placa com tabela de referência para 

cálculos de multiplicação e uma placa com tabela de referência 

para cálculos de divisão, cada uma medindo 210x150x2,8mm; dois 

dados e uma roleta confeccionada em plástico. Acondicionado em 

caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

5 

Bingo do Alfabeto - Jogo contendo 30 tabuleiros em MDF, 

impressos em policromia, medindo 120x120x2,8mm; 500 

marcadores coloridos em EVA, 26 letras de fôrma maiúscula 

(50x50x6mm) e 01 sacola confeccionada em tecido. 

Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

6 

Bingo em libras - Conjunto confeccionado em MDF e marcadores 

em EVA, impresso em policromia, sendo 20 tabuleiros em MDF 

medindo 100x100mm, 45 marcadores em EVA, 26 letras de forma 

maiúscula (50x50x6mm). Acondicionado em caixa de madeira. 

Com certificado INMETRO. 
 

7 

Blocos lógicos - Confeccionado em plástico poliestireno atóxico 

de alto brilho, de cores vivas, contendo 48 peças em 3 cores 

diferentes (amarela, azul e vermelha), medindo a menor 

20x40x0,6mm e a maior 70x70x18mm. desenvolve noções de 

figuras geométricas, conjuntos, espessura, tamanho, cores. 

Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

8 

Caminhão didático - Material de plástico polido de alta qualidade. 

Tamanho 36,5x20x 18,5cm. Acompanha 4 cubos de encaixar. 
 

9 

Carrinho lúdico, de plástico ABS, com furações para encaixe de 

peças geométricas e botões sonoros tipo telefone. 
 

10 

Centopeia - Confeccionada em tecido de poliéster colorido e 

lavável, revestida com mola espiral, medindo 4000x500mm. 

Acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça. 

Com certificado INMETRO. 
 

11 

Cinco em um - Conjunto confeccionado em MDF e madeira, 

impresso em silkscreen, contém 05 jogos de tabuleiro de 

235x235mm, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo. 

Acondicionado em estojo de madeira medindo 260x260x60mm. 

Com certificado INMETRO. 
 

12 

Conjunto Alfanumérico - Confeccionada em plástico polietileno 

atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, sendo 26 

conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 

13 conjuntos de vogais, cada uma medindo aproximadamente 

30mm. Acondicionada em sacola de PVC transparente com zíper e 

alça. Com certificado INMETRO. 
 

13 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, 

contém 48 peças encaixáveis que formam 12 quebra-cabeças na 

temática “soletrando”, cada um medindo 145x130x2,8mm. 

Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 



14 

Conjunto de Aramados - Conjunto confeccionado com base em 

madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto com tubo de PVC 

flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. 

Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

15 

Corrida Sustentável - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado 

em MDF, de 450x315x2,8mm. 30 cartas confeccionadas em 

papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm, impressas em 

policromia; 04 peões e 01 dado. Acondicionado em caixa de 

papelão. Com certificado INMETRO. 
 

16 

Criando palavras Braile - Composto por 84 peças de borracha EVA 

de 6mm, com 6x6 cm cada uma, recobertas por poliestireno de alto 

impacto. As letras do alfabeto são aplicadas em tinta e Braille e 

incluem o sinal de maiúscula e o Ç. Acondicionado em estojo de 

madeira com cantos arredondados. Com certificado INMETRO. 
 

17 

Cubo de atividades – conjunto confeccionado em tecido e espuma, 

contendo 02 peças de 150x150mm, atividades para coordenação 

motora que utilizam zíper, cadarço, velcro, fecho, gancho, botão de 

pressão, entre outros objetos. Acondicionado em embalagem 

plástica. 
 

18 

Desafio das sílabas - Jogo contendo 60 cartas de papelão 

empastado dúplex, cada carta medindo 50x75mm, e 4 tabelas em 

MDF, medindo 160x160x2,8mm, impressas em policromia. 

Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

19 

Descubra o intruso - Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em 

MDF, de 180x180x2,8mm, e 25 cartas em papelão empastado 

dúplex, de 75x50x2,5mm, impressas em policromia. 

Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

20 

Disco de frações - Conjunto confeccionado em MDF e impresso 

em policromia. Contém 12 círculos divididos de 1 inteiro a 20 

avos, totalizando 96 peças com 140mm de diâmetro e 2,8mm de 

espessura. Acompanham 3 placas de EVA medindo 

155x155x4mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com 

certificado INMETRO. 
 

21 

Dominó Abstração das partes - Confeccionados em MDF, 

impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 

medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. 

Com certificado INMETRO. 
 

22 

Dominó associação de ideias - Confeccionados em MDF, 

impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 

medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. 

Com certificado INMETRO. 
 

23 

Dominó de adição - Confeccionados em MDF, impressos em 

policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

24 

Dominó de alfabetização - Confeccionados em MDF, impressos 

em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com  



certificado INMETRO. 

25 

Dominó de divisão - Confeccionados em MDF, impressos em 

policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

26 

Dominó de frases - Confeccionados em MDF, impressos em 

policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

27 

Dominó de metades - Confeccionados em MDF, impressos em 

policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

28 

Dominó de multiplicação - Confeccionados em MDF, impressos 

em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

29 

Dominó de subtração - Confeccionados em MDF, impressos em 

policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

30 

Dominó de Textura - Confeccionado em MDF, com 28 peças, 

medindo 35x70x6mm cada uma. Cada peça apresenta divisória em 

baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de 

profundidade, nos quais estão dispostas sete diferentes texturas de 

EVA. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado 

INMETRO. 
 

31 

Dominó silábico - Confeccionados em MDF, impressos em 

policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 

35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

32 

Escala cuisenaire - Conjunto confeccionado em madeira, com 294 

barras em 10 cores diferentes, medindo de 10x10mm a 

10x100mm, cada cor trazendo a ideia de uma quantidade. 

Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

33 

Esquema corporal - Conjunto confeccionado em MDF e impresso 

em policromia. Contém 10 placas de encaixe (06 placas medindo 

200x200x5,6mm e 04 placas medindo 300x200x5,6mm), 01 

boneco articulado medindo 550mm e 01 CD composto por 11 

músicas sobre as partes do corpo humano. Acondicionado em 

caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

34 

Exército da coleta seletiva - Jogo contendo 02 tabuleiros 

confeccionados em MDF, de 305x195x2,8mm: 60 fichas ilustradas 

em cartão dúplex, de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 04 

peões e 01 dado. Acondicionado em caixa de papelão. Com 

certificado INMETRO. 
 



35 

Expedição pelo corpo humano - Jogo contendo 01 tabuleiro 

confeccionado em MDF, de 450x315x2,8mm; 50 cartas 

confeccionadas em papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm, 

impressas em policromia; 01 roleta confeccionada em plástico e 01 

dado. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado 

INMETRO. 
 

36 

Fantoches de animais silvestres e selvagens - Conjunto 

confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10 

fantoches (sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, 

elefante e tucano) medindo aproximadamente 280mm de altura. 

Acondicionado em embalagem plástica. Com certificado 

INMETRO. 
 

37 

Jogo da Velha Adaptado - Composto por 01 tabuleiro em E.V.A de 

4mm, medindo 250x250mm, acompanha 10 peças em E.V.A sendo 

5 em formato de X e 5 em formato de círculo, com velcro na base 

e nas peças para fixação. Com certificado INMETRO. 
 

38 

Jogo de damas Adaptado - Composto por 01 tabuleiro em M.D.F 

adaptado, medindo 20 x 20 cm, possui colado nos quadrantes 

escuros, quadradinhos de velcro para fixação dos círculos de 

E.V.A. Acompanha 36 círculos/bolinhas de E.V.A com lixa e 

velcro colados para aplicação e uso nos tabuleiros. Com certificado 

INMETRO.  
 

39 

Jogo de dominó de figuras geométricas – Material para de figuras 

geométricas planas, composto de 28 peças confeccionadas em 

MDF, medindo 35x70x3mm, o jogo é armazenado em caixa de 

madeira de reflorestamento medindo 90x165x45mm. 
 

40 

Jogo de encaixe - Alfabeto em Libras- Conjunto contendo 26 

placas em EVA, cada uma mede 100x150x6mm, impresso em 

policromia, apresentando as letras do alfabeto destacáveis. 

Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

41 

Jogo de rima contendo 04 cartelas em MDF, de 180x180x2,8mm, e 

100 fichas em papelão empastado dúplex, medindo 25x25x2,5mm, 

impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. 

Com certificado INMETRO. 
 

42 

Jogo pedagógico para explorar a Língua Portuguesa,  para 

crianças acima de 4 anos,  cujo objetivo é explorar a 

representação dos sons, o conhecimento das palavras cuja 

pronúncia imita o som natural das coisas confeccionada em Lona 

vinílica atóxica no formato aproximado de 2,45 x 3,10 metros, 

acabamento em corte reto e bainha com solda eletrônica em toda 

a volta, Impressão Digital de Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 

440g; 1 DADO com dimensões mínimas de 12 x 12 cm revestido 

com feltro, sendo um lado de cada cor, com bolsos plásticos 

medindo aproximadamente 10 x 10 cm, com viés de uma cor só, 

acondicionado em embalagem organizadora individual. Deve 

possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos 

Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos.  
 



43 

Jogo pedagógico para explorar a Língua Portuguesa, para 
crianças acima de 4 anos, que objetive explorar a linguagem oral 
e escrita, conhecer as letras do alfabeto e identificar o fonema 
inicial de palavras. Confeccionada em lona vinílica atóxica no 
formato aproximado de 2,50 metros x 4,10 metros, acabamento 
em corte reto e bainha com solda eletrônica em toda a volta, 
Impressão Digital de Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 440g; 2 
dados com dimensões mínimas de 12 cm x 12 cm revestidos com 
feltro, sendo um lado de cada cor, com bolsos plásticos medindo 
aproximadamente 10 x 10 cm, com viés de uma cor só, 
acondicionado em acondicionado em embalagem organizadora 
individual. Deve possuir um guia completo para o professor com 
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e 
objetivos pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no 
mínimo cinco atividades para os alunos.  

 

44 

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças acima 

de 6 anos, que objetive a associação de quantidade de elementos a 

símbolo numérico. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm 

Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo 

em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 41 

cartas nas medidas: 12,00 cm Largura X 8,00 cm Altura em 

Triplex 250gr; Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz UV 

Calandra Frente e verso. Deverá possuir um guia completo para o 

professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 
 

45 

Jogo pedagógico para explorar a Matemática, para crianças acima 

de 6 anos de idade, que objetive explorar as regularidades do 

sistema de numeração decimal. Composta por Caixa nas medidas: 

24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e 

fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento 

Corte/Vinco; 100 Fichas nas medidas: 5,00 cm Largura X 5,00 cm 

Altura em Duplex 250gr; Acabamento: Acoplado Cartão com 

Cartão; Corte reto e 30 cartas nas medidas 14,80 cm Largura X 

21,00 cm Altura em Triplex 250g. Acabamento: Cantos 

Arredondados, Verniz UV Calandra frente e verso. Deverá possuir 

um guia completo para o professor com sugestões didático-

pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

46 

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças acima 

de 6 anos, que objetive explorar a adição e subtração de 

quantidades até 10 simultaneamente. Composta por Caixa nas 

medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; 

Tampa e fundo em Triplex 295g; plastificado fosco; Acabamento 

Corte/Vinco; 36 peças de Dominó nas medidas: 12,00 cm Largura 

X 6,00 cm Altura; em Duplex 250g; Acabamento: Acoplado 

Horle, Plastificado Brilho Frente, Corte Reto. Deve possuir um  



guia completo para o professor com sugestões didático-

pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 

47 

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças com 

idade acima de 6 anos, que objetive explorar os conceitos de 

lateralidade. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 

32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em 

Tríplex 295g, plastificado fosco. Acabamento Corte/Vinco; Deve 

possuir 1 Tabuleiro nas medidas 42,00 cm Largura x 29,70 cm 

Altura em Duplex 250g; Acabamento Refile, Acoplado Cartão 

com Cartão; 01 Dado personalizado com a temática da atividade 

medindo 22 mm e 8 peões medindo 21 mm cada. Deverá possuir 

um guia completo para o professor com sugestões didático-

pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

48 

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para no mínimo 30 

jogadores simultaneamente, para crianças com idade acima de 6 

anos, que objetive a composição de números naturais até 20. 

Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm 

comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; 

Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; Berço em Duplex 

Klafold 320g; 1 bloco com 150 folhas; nas medidas: 15,00 cm 

Largura X 21,00 cm Altura; em Offset 56g; Acabamento: Cola, 

com imagens coloridas de legumes, 20 Fichas nas medidas: 5,00 

cm Largura X 5,00 cm Altura; em Duplex 250gr; Acabamento: 

Acoplado Cartão/Cartão, Verniz UV Calandra, Corte Reto; 1 

Dado personalizado medindo 22 mm. Deve possuir um guia 

completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

49 

Jogo pedagógico para explorar Ciências, para alunos 8 anos, que 

objetive o conhecimento dos biomas do Brasil e suas espécies de 

fauna em perigo de extinção. Composto por caixa medindo 24 cm 

de largura x 32 cm de comprimento x 3,5 cm de altura, 01 

Tabuleiro medindo   55 cm x 52 cm, acabamento em duplex 250g; 

acoplado horle, 30 Cartas-animais 06 x 09 cm em couche 300g, 

laminação brilho frente e verso, 7 Cartas-biomas medindo 06 x 09 

cm,  em couche 300g, laminação brilho frente e verso, 01 Dado 

numérico e 5 Dados especiais medindo 20 mm e 6 peões medindo 

20 mm. Deve possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e 

objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no 

mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado 

INMETRO. 
 



50 

Jogo pedagógico para explorar Geografia para alunos acima de 8 

anos, que objetive o conhecimento do sistema solar, com ênfase 

na composição dos planetas e a formação de suas órbitas. 

Composto por caixa medindo 24 cm largura x 32 cm 

comprimento x 3,5 cm de altura; Tabuleiro medindo 640 x 570 

mm, em papel couche 300g, acoplado  e laminação brilho frente e 

verso, cortado em 04 partes, acabamento em duplex 250 gr; 

acoplado horle, plastificação brilho frente,  08 Cartelas  tamanho 

A6  em couche 300g, laminação brilho frente e verso com cantos 

arredondados, 01 conjunto tem 72 Peças triangulares medindo 61 

x 54 mm em couche 300g, acoplado em horle com laminação 

fosca,  01 Dado especial de 4 lados medindo 20 mm e 8 Peões 

especiais medindo 21 mm cada. Deve possuir um guia completo 

para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala 

de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização 

pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem 

explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os 

alunos. Com certificado INMETRO. 
 

51 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos a 

partir de 10 anos, utilizando a mecânica e técnica do enigma no 

campo semântico profissões. Composta por Caixa medindo 24 cm 

Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo 

Plastificado Brilho; em Tríplex 295 gr; acabamento Corte/Vinco; 

No mínimo 20 unidades de Cartas nas medidas 14,80 cm Largura 

x 21,00 cm Altura; em cartão Tríplex 250 gr; Acabamento Corte 

Reto, Verniz UV Calandra F/V e 73 Fichas nas medidas 2,00 cm 

Largura X 2,00 cm Altura em Duplex 250g; Acopladas 

Cartão/Cartão, Verniz UV Calandra Frente/Verso, ter as regras das 

atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia 

completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

52 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos 

acima de 8 anos, que objetive criar histórias, organizando os fatos 

numa sequência lógica, realizar leitura fluente com compreensão, 

fazer inferências sobre informações do gênero textual fábulas por 

meio da análise de palavras e expressões que constituem os 

textos. Composto por caixa medindo 24 cm largura x 32 cm 

comprimento x 3,5 cm de altura; Um tabuleiro nas medidas 68,00 

cm largura x 40,00 cm altura em nylon emborrachado; possuir 32 

unidades de Cartas nas medidas: 9,00 cm largura x 6,00 cm altura, 

em duplex 250g e ter as regras das atividades na parte interna da 

caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e 

objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no 

mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado 

INMETRO. 
 

53 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos 

acima de 10 anos, cujo objetivo seja formar pares de palavras com 

sentidos opostos, perceber a oposição de sentido no contexto de 
 



frases. Composta por Caixa nas medidas 3,5 cm Largura x 5 cm 

comprimento x 4,5 cm de altura e cartão Tríplex 295g e com 

acabamento Corte/Vinco; possuir no mínimo 84 Cartas medindo 

80 x120 mm, coloridas, em papel couche 300g, laminação brilho, 

ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deve possuir 

um guia completo para o professor com sugestões didático-

pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 

54 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 
a partir de 6 anos, que objetive o trabalho com a composição de 
nomes de animais. Composta por Caixa medindo 24 cm Largura x 
32 cm comprimento x 3,5 cm de altura cartão Triplex 295g; 
Plastificado Brilho; Acabamento Corte/Vinco, com Berço em 
Duplex Klafold 320gr; No mínimo 185 Cartas medindo 6,00 cm 
Larg. X 9,00 cm Alt. em Supremo Duo Design 250g com 
Acabamento dos Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra 
frente e verso. Deve possuir um guia completo para o professor 
com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 
possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 
certificado INMETRO. 

 

55 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, que objetive conhecer as letras do alfabeto e 

identificar o fonema inicial de palavras. Composta por CAIXA 

nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de 

altura; em cartão Triplex 295g; acabamento Corte/Vinco e 

TABULEIRO medindo 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt. Colorido, 

em Duplex 250g, acabamento refile, acoplado Cartão com Cartão, 

plastificação Brilho, 02 DADOS medindo 22 mm cada e 3 peões 

medindo 21 mm. Deverá possuir um guia completo para o 

professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 
 

56 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, que objetive a leitura de imagens registradas por 

fotos e interpretação de textos. Composta por caixa medindo 24 

cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e 

fundo em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco, dominó com 

36 peças nas medidas 12,00 cm Largura X 6,00 cm Altura; 

Acabamento: Cantos arredondados, Acoplado Horle, com 

Plastificação Brilho Frente e verso. Deve possuir um guia 

completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 



57 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, que objetive produzir uma palavra cuja 

pronúncia imita o som natural das coisas. Composta por Caixa 

nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de 

altura; tampa e fundo em Tríplex 295g; plastificado fosco; 

Acabamento Corte/Vinco; 01 Cartela medindo 15 x 21 cm, 

coloridas, laminação brilho; 1 Tabuleiro tamanho 42,00 cm 

Largura X 29,70 cm Altura, produzido em Horle acoplado cartão-

cartão e laminação brilho frente e verso, com vinco no meio. 

Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos 

Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

58 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, que objetive formar palavras ordenando as 

sílabas do nome dos animais, através da leitura e interpretação de 

figuras formadas por sombras.  Composta por Caixa nas medidas: 

24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e 

fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento 

Corte/Vinco e no mínimo 35 cartas nas medidas 12,00 cm Largura 

X 8,00 cm Altura; em Triplex 250gr; Acabamento com Cantos 

Arredondados, Verniz UV Calandra F/V. Deve possuir um guia 

completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

59 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, que objetive formar palavras com o nome de 

animais, através da leitura e interpretação de figuras. Composta 

por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 

cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g; plastificado fosco e 

acabamento Corte/Vinco, no mínimo 31 cartas nas medidas 9,0 0 

cm Largura x 6,00 cm Altura, em Cartão Tríplex 250g; 

Acabamento com cantos arredondados, Verniz UV Calandra 

Frente e verso, ter as regras das atividades na parte interna da 

caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e 

objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no 

mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado 

INMETRO. 
 

60 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, que objetive identificar a sílaba inicial de cada 

imagem. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 

cm comprimento x 5 cm de altura, em Tríplex 295 gr e 

acabamento Corte/Vinco; Possuir 08 Tabuleiros  tamanho 29,7 cm 

x 21 em Cartão Duplex 250g, Acoplado Cartão com Cartão, 

Plastificado Brilho Frente/Verso; No mínimo 32 Cartas-sílabas 

medindo 3 cm altura  x 5 cm largura em Duplex 250g; 

Acabamento Acoplado cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto, Verniz 

UV Calandra Frente/Verso,  128 Cartas com imagens  medindo  



4,5 x 4,5 cm em Duplex 250g; Acabamento Acoplado 

cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto, Verniz UV Calandra 

Frente/Verso. Deve possuir um guia completo para o professor 

com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 

61 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, que objetive reconhecer os padrões silábicos que 

compõem o nome de frutas. Composta por caixa nas medidas: 24 

cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e 

fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento 

Corte/Vinco; No mínimo 10 Cartelas nas medidas: 14,80 cm 

Largura X 21,00 cm Altura em Cartão Duplex 250g; Acabamento: 

Acoplado Cartão com Cartão, Plastificado Brilho Frente/Verso; 

66 unidades de Fichas nas medidas: 5,00 cm Largura X 5,00 cm 

Altura em Duplex 250g; Acabamento Acoplado 

cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto, Verniz UV Calandra 

Frente/Verso. Deve possuir um guia completo para o professor 

com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 
 

62 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, que objetive a composição e leitura de palavras. 

Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm 

comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; 

Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 1 Tabuleiro nas 

medidas: 42,00 cm Largura X 29,70 cm Altura em Duplex 250gr; 

Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação 

Brilho Frente; 31 Cartas nas medidas: 6,00 cm Largura X 3,00 cm 

Altura em Triplex 250g; Acabamento com cantos arredondados, 

Verniz UV Calandra Frente e verso, 01 Dado medindo 22 mm e 4 

peões medindo 21 mm. Deve possuir um guia completo para o 

professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 
 

63 

Jogo pedagógico para explorar língua Portuguesa, para crianças 

acima de 6 anos, cujo objetivo seja explorar rimas, formar trinca 

com imagens que rimam. Ouvir as palavras tentando estabelecer 

relações entre o oral e o escrito. Composta por Caixa nas 

medidas: 3,5 cm Largura x 5 cm comprimento x 4,55 cm de altura 

em Tríplex 295 gr com acabamento Corte/Vinco, possuir no 

mínimo 67 Cartas medindo 80 x 120 mm, em couche 300g, com 

laminação brilho, ter as regras das atividades na parte interna da 

caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com 

sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a 

seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e 

objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no  



mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado 

INMETRO. 

64 

Jogo pedagógico para explorar matemática, para alunos do 3º e 4º 

anos, explorar a Educação financeira na realização de trocas entre 

valores monetários, explorando as ideias compras, pagamentos, 

leitura e interpretação, trocas de valores monetários e conceito 

consumo x poupança. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm 

Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo 

em Triplex 295g; Plastificado Brilho. Acabamento Corte/Vinco; 

40 cartas nas medidas: 9,00 cm Largura X 6,00 cm Altura em 

Triplex 250g; Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz UV 

Calandra Frente e verso; 250 Cédulas divididas em 5 valores, 

sendo que cada valor deverá ter 50 cédulas; nas medidas: 8,00 cm 

Largura X 4,00 cm Altura em Offset 120gr; Acabamento: Refile; 

1 Tabuleiro nas medidas 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt. em 

Duplex 250g; Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, 

Plastificação Brilho Frente; 01 Dado medindo 22 mm e 4 peões 

medindo 21 mm cada, acompanhado da regra da atividade na 

parte interna da tampa. Deve possuir um guia completo para o 

professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 
 

65 

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças a partir 

de 8 anos, que objetive explorar as medidas de tempo em horas e 

minutos. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 

cm comprimento x 5 cm de altura; Tampa e fundo em Tríplex 

295g; Acabamento Corte/Vinco; Possuir 5 Roletas-relórios em 

Horle, medindo 19 cm de circunferência para marcação do tempo; 

No mínimo 20 Cartas medindo 09 x 06 cm em Tríplex 250g; com 

acabamento com cantos arredondados; Verniz UV Calandra 

Frente e verso; 1 Dado medindo 21 mm, ter as regras das 

atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia 

completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

66 

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças a partir 

de 6 anos, que objetive explorar a adição de números naturais e 

relacionar a quantidade total de pontos dos dados com os números 

do tabuleiro.  Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 

32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 

295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; Possuir 1 

Tabuleiro nas medidas 42,00 cm Largura x 29,70 cm Altura em 

Duplex 250g; Acabamento Refile, Acoplado Cartão com Cartão, 

Plastificação brilho frente; No mínimo 24 Fichas nas medidas: 

2,00 cm Largura x 2,00 cm Altura, em cartão + horle + cartão 

acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e 

verso; 03 Dados medindo 22 mm cada, ter as regras das 

atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia  



completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas 

para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 

67 

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças acima 

de 6 anos, que objetive execução de operações mentais e as ideias 

multiplicativas, bem como a lógica da classificação. Composta 

por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 

3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g; Plastificado 

Brilho; Acabamento Corte/Vinco; possuir no mínimo 72 Fichas 

medindo 4,00 cm Largura x 4,00 cm Altura; em Duplex 250gr; 

Acoplado Cartão/Cartão, Plastificação Brilho Frente/Verso; Ter 

12 Fichas nas medidas 3,00 cm Largura x 3,00 cm Altura em 

Duplex 250g; Acoplado Cartão/Horle/Cartão, Plastificação Brilho 

Frente/Verso. Um Tabuleiro nas medidas 42,00 cm Largura x 

29,70 cm Altura, em Duplex 250g; Acabamento em Refile, 

Acoplado Cartão/Horle/Cartão, Plastificação Brilho Frente; e 1 

Ampulheta para medição do tempo, ter as regras das atividades na 

parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o 

professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 
 

68 

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças com 

idade acima de 6 anos, que objetive a leitura e interpretação de 

textos em forma de poemas. Composta por Caixa nas medidas 24 

cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e 

fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco, acabamento 

Corte/Vinco; no mínimo 21 Cartas nas medidas 15,00 cm Largura 

X 11,00 cm Altura, em Triplex 250g; Acabamento: Cantos 

Arredondados, Verniz UV Calandra Frente e verso. Deve possuir 

um guia completo para o professor com sugestões didático-

pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: 

Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a 

serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades 

para os alunos. Com certificado INMETRO. 
 

69 

Jogo pedagógico para explorar Matemática, para crianças com 

idade acima de 4 anos, que vise explorar o desenvolvimento 

motor e orientação no espaço. Confeccionada em lona vinílica 

atóxica no formato aproximado de 2,45 metros x 3,10 metros, 

acabamento em corte reto e bainha com solda eletrônica em toda 

a volta, Impressão Digital de alta resolução de 1440 dpi, em Lona 

440 gr. acabamento em Solda Eletrônica; 1 DADO com 

dimensões mínimas de 12 cm x 12 cm revestidos com feltro, 

sendo um lado de cada cor, com bolsos plásticos medindo 

aproximadamente 10 x 10 cm, com viés de uma cor só. Deve 

possuir um guia completo para o professor com sugestões 

didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte 

estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos 

Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo 

cinco atividades para os alunos.  
 



70 

Jogo pedagógico para explorar matemática, para no mínimo 30 

jogadores simultaneamente, para crianças com idade acima de 6 

anos, que objetive identificar formas geométricas de figuras 

planas e explorar conceitos como direita, esquerda, frente, atrás, 

em cima, embaixo, vértices e ângulos. Composta por Caixa nas 

medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; 

Tampa e fundo em Triplex 295g; plastificado fosco; Acabamento 

Corte/Vinco; 1 Bloco com 150 folhas nas medidas: 15,00 cm 

Largura x 21,00 cm Altura, em Offset 56g; Acabamento: Cola; 20 

Cartas nas medidas: 9,00 cm Largura x 6,00 cm Altura em Triplex 

250g; Acabamento: Cantos Arredondados; Verniz UV Calandra 

Frente e verso. Deve possuir um guia completo para o professor 

com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 

possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 

Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 

Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 

certificado INMETRO. 
 

71 

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças 
acima de 8 anos, que objetive a produção de textos com 
estruturas de contos, composta por Caixa nas medidas: 24 cm 
Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura; Triplex 295g; 
Acabamento Corte/Vinco; 1 tabuleiro medindo 42 cm x 29,7 cm; 
5 Cartelas medindo aproximadamente 14 cm x 21 cm; 10 Cartas 
medindo 9 cm x 6 cm, com cantos arredondados; No mínimo 90 
Cartões com banco de palavras, produzido em cartão duplex 
250g; 1 Dado e 5 Peões medindo 22 cada, com fundo e berço 
organizador. Deve possuir um guia completo para o professor 
com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, 
possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, 
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do 
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com 
certificado INMETRO. 

 

72 

Jogo sobre as capitais brasileiras, contendo 01 tabuleiro, 

confeccionado em MDF, de 450x315x2,8mm, impresso em 

policromia; 04 peões e 01 dado. Acondicionado em caixa de 

papelão. Com certificado INMETRO. 
 

73 

Kit de Jogos pedagógicos, contendo, 10 centros de atividades 

onde as crianças percorrem um caminho com os temas Língua 

Portuguesa, Trânsito, Folclore, Xilofone, Construção, Água, 

Cidade Legal, Futebol, Xadrez e Reciclagem. 5 centros de 

atividades com tecnologia de Realidade Aumentada através de 

aplicativo para dispositivos móveis com as seguintes funções: 

Biblioteca de cálculos matemáticos, seleção de operações, 

configuração em 4 níveis de dificuldade, Jogadores 3D, com pelo 

menos os seguintes temas: Meio Ambiente, Dengue e Volta ao 

Mundo. Os centros de atividades devem ser fabricados em lona 

atóxica no tamanho de 2,05m por 1,05m com acabamento 

reforçado, por vulcanização eletrônica nas laterais menores, 

possuir dado de 3cm x 3cm x 3m produzido em espuma com 

densidade 20 bicolor, peças de Polipropileno com quatro laterais 

convexas e cartela com ilustrações. Embalagem tubular no 

tamanho de 110cm de comprimento x 6,5cm de diâmetro x2mm  



de espessura, produzida com PVC rígido reciclado revestida com 

rótulo colorido, temático do modelo, produzido em PVC flexível, 

com impressão resistente a água. Cada Kit deverá vir em um 

carro para armazenamento e transporte fabricado em aço com 

revestimento Epóxi de alta resistência. Dimensões 43cm x 37cm 

x 99cm; capacidade para os tubos de 111cm x 7,5cm x 7,5cm, na 

cor branca, com base adaptada para receber até 15 tubos, com 2 

rodas laterais, com ponteiras de proteção em cada pé 

confeccionada em polietileno. A empresa vencedora deverá 

apresentar: catálogos, amostra do kit completo e carta assinada 

pelo fabricante, garantindo a qualidade do produto por 12 meses. 

Com certificado INMETRO. 

74 

Linguagem e movimento - Jogo contendo 01 tabuleiro 

confeccionado em MDF, de 450x315x2,8mm; 40 cartas em 

papelão empastado dúplex, medindo 75x50x2,5mm; impressos em 

policromia; 04 peões; 01 dado e 01 ampulheta. Acondicionado em 

caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

75 

Loto Leitura Braile - Composta por 6 placas de borracha EVA de 

6mm, coloridas, com 21x20 cm cada uma. Apresenta 120 letras de 

28 x 28mm cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto, 

grafadas em tinta e Braille. Todas as letras trazem marcação no 

canto superior direito, para indicar a posição correta das mesmas. 

Cada cartela contém 5 palavras de 4 letras cada uma, com o 

respectivo desenho e o nome escrito em Braille, por extenso, na 

margem esquerda, em poliestireno de alto impacto. Ideal para 

atividades de linguagem e de estímulo à coordenação visomotora, 

pelo encaixe de peças entre si. Acondicionada em estojo de 

madeira com cantos arredondados. Com certificado INMETRO. 
 

76 

Loto leitura - Conjunto confeccionado em MDF, contém 105 peças 

medindo 25mm x 25mm x 2,8mm cada e 5 placas medindo 

155mm x 155mm x 2,8mm cada, impressas em policromia. 

Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

77 

Material dourado Individual - Conjunto confeccionado em 

polipropileno, contendo 62 peças, sendo: 50 cubos (unidades), 10 

prismas (dezenas) e 2 placas (centenas). Acondicionado em caixa 

de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

78 

Memória de alfabetização - Confeccionadas em MDF, impressas 

em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas 

em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

79 

Memória de animais vertebrados - Confeccionadas em MDF, 

impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. 

Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado 

INMETRO. 
 

80 

Memória de antônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

81 

Memória de numerais - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 



82 

Memória de plural - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

83 

Memória de Profissões - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

84 

Memória de sílabas - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

85 

Memória de sinônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em 

policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

86 

Memória Tátil - Conjunto confeccionado em MDF, contém 24 

peças quadradas, formando 12 (doze) pares medindo 7 x 7 x 1,2 

cm cada. As peças possuem um círculo com diâmetro de 30mm, 

com 5 mm profundidade, no qual é embutido o material com 

texturas, sendo: EVA liso cor verde; EVA rugoso cor laranja; Lixa 

vermelha granulatura 80; Lixa branca granulatura 220; Tela 

plástica azul; Carpete baixo de lã cor cinza; Vinil liso cor 

vermelha; Tecido de corino sintético cor preta; Tela poliéster 

furadinha “tela México” acabamento resinado cor pink; Cortiça; 

Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na 

cor verde limão. Acondicionado em sacola de TNT vermelha. Com 

certificado INMETRO. 
 

87 

Memórias meio de transporte e comunicação - Confeccionadas em 

MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 

50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

88 

Mosaico Geométrico - Conjunto confeccionado em plástico 

polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 100 

peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, 

com base de aproximadamente 22mm. Acondicionado em caixa de 

papelão. Com certificado INMETRO. 
 

89 

Numeral e quantidade com pinos - Conjunto confeccionado em 

madeira, contém 18 peças de 60x60x20mm e 45 pinos coloridos. 

Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

90 

Números e Quantidade Braile - Conjunto confeccionado em EVA, 

contém 10 placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada uma. 

Cada placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem 

esquerda, e na outra parte figuras geométricas na quantidade do 

número correspondente. No canto inferior esquerdo as placas 

trazem a identificação dos números em plástico poliestireno, 

medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com 

certificado INMETRO. 
 

91 

Palavra cruzada - Jogo contendo um tabuleiro confeccionado em 

MDF, medindo 305x305x2,8mm, impresso em policromia, com 

180 letras e 12 fichas de papelão empastado dúplex, medindo 

22x22mm. Acondicionado em embalagem de papelão. Com 

certificado INMETRO. 
 



92 

Palavra oculta - Jogo contendo 100 cartas em papelão empastado 

dúplex, de 75x50x2,5mm, impressas em policromia, e 01 

ampulheta. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado 

INMETRO. 
 

93 

Quebra cabeça evolutivo - Conjunto contendo 06 quebra-cabeças 

apresentados em quatro degraus de evolução. Os quebra cabeças 

são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um 

acomodado em uma moldura plástica de poliestireno, medindo 

245x225x18mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com 

certificado INMETRO. 
 

94 

Réguas de frações Adaptada - Confeccionada em borracha EVA de 

4mm, apresenta 10 réguas de texturas e cores diferentes, 

fracionadas de 1 inteiro até 10 décimos, num total de 55 peças. 

Ideal para a formação do conceito de fração, pois explora a noção 

de equivalência e associa a representação fracionária à operação de 

divisão. Acondicionada em estojo de madeira com cantos 

arredondados. Com certificado INMETRO. 
 

95 

Réguas de frações - Conjunto confeccionado em MDF, contém 55 

peças em 10 cores diferentes, medindo a menor 25mm e a maior 

225mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado 

INMETRO. 
 

96 

Relógio didático - Confeccionado em MDF, impresso em 

policromia, com suporte em madeira, medindo 240x240x6mm. 

Desenvolve a noção de segundos, minutos e horas, com 

possibilidade de manipulação. Acondicionado em caixa de 

papelão. Com certificado INMETRO. 
 

97 

Resgate dos animais - Jogo contendo 02 tabuleiros medindo 

300x260x2,8mm e 02 placas medindo 140x118x2,8mm 

confeccionados em MDF, impressos em policromia e 40 fichas de 

papelão empastado dúplex medindo 35x35x2,8mm e 160 pinos em 

EVA divididos em duas cores. Acondicionado em caixa de 

papelão. Com certificado INMETRO. 
 

98 

Sacolão pequeno engenheiro - Conjunto confeccionado em 

madeira, impresso em silk–screen, contendo 700 peças. 

Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. 

Com certificado INMETRO. 
 

99 

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com diversos encaixes, 

nos formatos: rodas livres com rolamento, semicírculo, chave de 

boca dupla e barras paralelas em três tamanhos diferentes. 

Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas 

em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO. 
 

100 

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 1.000 peças com diversos 

encaixes, nos formatos: rodas livres com rolamento, semicírculo, 

chave de boca dupla e barras paralelas em três tamanhos 

diferentes. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, 

com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. 
 



101 

Sequência Lógica - Atividades - Confeccionadas em MDF, 

impressas em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. 

Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado 

INMETRO. 
 

102 

Sequência Lógica – Transformação- Confeccionadas em MDF, 

impressas em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. 

Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado 

INMETRO. 
 

103 

Sequência Lógica cotidiano - Confeccionadas em MDF, impressas 

em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas 

em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

104 

Sequência Lógica da vida - Confeccionadas em MDF, impressas 

em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas 

em caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

105 

Sólidos Geométricos - Conjunto de 8 sólidos geométricos 

confeccionados em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de 

cores vivas, sendo:  esfera com diâmetro aproximado de 42mm, 

cubo com lados medindo aproximadamente 40mm, cone com base 

medindo aproximadamente 40mm e altura de 82 mm, cilindro com 

base medindo aproximadamente 40mm de diâmetro e altura de 

82mm, prisma base triangular medindo aproximadamente 40mm e 

altura de 82mm, prisma base hexagonal cada um dos lados 

medindo aproximadamente 20mm e altura de 82mm, 

paralelepípedo com cada um dos lados medindo aproximadamente 

40mm e altura de 82mm e pirâmide de base retangular medindo 

aproximadamente 40mm e altura de 82mm. Acondicionados em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

106 

Tangran - Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, com 70 peças coloridas, formando 10 

quadrados (cores diferentes) de 150x150x3mm. Acondicionado em 

caixa de madeira. Com certificado INMETRO. 
 

107 

Tapete com encaixe de letras - Conjunto confeccionado em EVA, 

contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e minúsculas), 

medindo 320x320x10mm cada. Desenvolve noções de escrita e 

leitura; e a identificação e o uso do alfabeto. Acondicionado em 

sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Com certificado 

INMETRO. 
 

108 

Tapete com encaixe de números - Confeccionado em EVA, contém 

10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada placa medindo 

300x300x10mm, com 02 marcadores em EVA para jogo de 

amarelinha. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com 

zíper e alça. Com certificado INMETRO. 
 

109 

Tartaruga didática, material de plástico polido de alta qualidade. 

Tamanho 27,6x24,5x24cm. Acompanha 4 cubos de encaixar. 

Acima de 12 meses. 
 

110 

Trânsito consciente - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado 

em MDF, de 450x315x2,8mm; 15 cartas confeccionadas em 

papelão empastado dúplex, medindo 75x50x2,5mm, impressas em 

policromia; 04 peões e 01 dado. Acondicionado em caixa de  



papelão. Com certificado INMETRO. 

111 

Túnel Centopeia, confeccionado em arame zincado e revestido em 

bagunzito lavável, medindo 1,70m. 
 

112 

Vamos às compras - Jogo contendo 1 tabuleiro em MDF, de 

385x285x2,8mm; 1 tabuleiro em MDF, de 155x285x2,8mm; 12 

cartas de papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm; 72 fichas 

em cartão dúplex, de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 

cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado 

em caixa de papelão. Com certificado INMETRO. 
 

113 

Varal de letras - Conjunto confeccionado em borracha sintética 

EVA, impresso em silk-screen, contendo 26 placas, com 5 letras 

cada uma (script/cursiva), cada uma medindo 20x30x4mm. 

Acondicionado em sacola de tecido. Com certificado INMETRO. 
 

 
VALOR PARA O LOTE – SOMA DO TOTAL DOS 

UNITÁRIOS: R$ 
 

 

 

Deve ser considerado que a empresa deverá realizar uma oficina de formação de docentes multiplicadores 

para capacitar a equipe dos municípios, por meio de oficinas nas áreas do conhecimento, com o atendimento 

a todos os níveis de ensino envolvidos, disponibilizar assessoria pedagógica presencial e via web, com a 

seguinte distribuição: 

 

ITEM QTDE HORAS SERVIÇO NÍVEL DE ENSINO 

1 4 
APRESENTAÇÃO DAS 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS  

DIRETORES e COORDENADORES 

2 8 

CURSO DE FORMAÇÃO 

CRECHE 

3 8 EDUCAÇÃO INFANTIL 

4 8 EF - PORTUGUÊS 

5 8 EF - MATEMÁTICA 

6 8 EF – OUTRAS ÁREAS 

7 50 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA 

PRESENCIAL 

8 50 ON-LINE 

 

EQUIPE DIRETIVA DA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL 

(COORDENADORES, PEDAGOGOS E DIRETORES)  

• Duração: quatro horas 

• Sinopse: apresentação dos materiais, da síntese dos cursos que serão ministrados aos professores de 

cada período etário e dos indicadores para o acompanhamento e suporte do trabalho pedagógico. 

CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES – PARA CADA NÍVEL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 

QUARENTA HORAS 

• Duração: oito horas por nível de ensino 

• Sinopse: sendo duas horas de fundamentação teórica e apresentação dos guias de orientação 

pedagógica e 6 horas dedicadas às oficinas com os jogos para a faixa etária correspondente.  



ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL 

• Duração: cinquenta horas 

• Disponibilizar uma assessoria pedagógica, objetivando suporte na implementação da proposta 

pedagógica e estimular os professores a utilizarem os jogos. 

 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA VIA WEB 

• Duração: cinquenta horas 

• Disponibilizar uma assessoria pedagógica via web para esclarecer propostas que embasam o uso dos 

jogos, dar suporte a assessoria presencial, propor atividades como ampliação dos conteúdos relacionados aos 

jogos, executar propostas de avaliação pós jogo e mensalmente e acompanhar os trabalhos forem 

estabelecidos. 

 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail caroline@granpal.com.br ou entregue no endereço avenida das 

Indústrias, 469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre - RS. 
 

Data de emissão da proposta: ___/___/_____ 

 

Preços válidos por  ____ dias 
 

 

 

 

 


