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FICHA PARA PEDIDOS DE MATERIAL DIDÁTICO 
 
 

TIPO DESCRIÇÃO IMAGEM QUANT. 
 
 

JOGO ATIVIDADE FÍSICA 

Tapete modulável 

encaixável 

Conjunto tipo puzzle   
4 Peças e 12 bordaduras 
Cada peça: 100x100cm e 2,5cm de espessura  

 

Tuneis Conjunto de 4 Tuneis e um quadrado de união 
 

 

Arcos 
Conjuntos de 4 arcos redondos 
Diâmetro 60cm 
1 Azul,1 vermelho, 1 verde e 1 amarelo  

 

Cordas de Saltar 

Conjunto de 4 cordas de 2m  
Coloridas: 1 verde, 1 encarnada, 1 azul e 1 amarela 
Bainha entrelaçada e lavável. Soldadas nas 
extremidades.  

 

Cordas grandes 

Conjunto de 4 cordas de 10 metros 
Coloridas: 1 verde, 1 encarnada, 1 azul e 1 amarela 
Bainha entrelaçada e lavável. Soldadas nas 
extremidades.  

 

Bolas rítmicas 
4 Bolas rítmicas 
Diâmetro 20cm 
1 Azul, 1 verde, 1 amarela e 1 vermelha  

 

Bolas 
Conjunto de 4 bolas de plástico 
Diâmetro 22cm  
Vermelhas  

 

Bolas pequenas 
Conjunto de 8 bolas pequenas em espuma.  
Amarelas 

 

 

Rodas de motricidade 

Conjunto de rodas de motricidade 
Kit com 3 rodas Composto por 1 roda de 40cm 
diâmetro, 1 roda de 60cm diâmetro e 1 roda de 76 cm 
diâmetro. Fabricadas em polietileno espesso.  

 

Pião gigante 
Pião em plástico, com rebordos que protegem a 
cabeça e os dedos da criança durante o jogo.  
A: 44cm e diâmetro 80cm. Vermelho ou azul.  

 

Sacos de corrida 
Conjunto de 6 sacos para jogo de corrida, numerados 
de 1 a 6. 

 

 

Kit Slide  
Conjunto composto por: 4 pranchas de motricidade, 4 
remos, 4 cordas de tração e um saco de arrumação. 

 

 

Carrinho de mão 
Carrinho de mão grande de 2 rodas  
Fabricado em polietileno cor de laranja 
79Cx44,50Lx36Alt. das pegas.   

 

Andas meia esfera 
Conjunto de 3 andas meia esfera  
Fabricadas em plástico. Diâmetro: 15cm x 7cmAlt. 
Comprimento da corda: 60cm.  

 

Balão grande 
Balão grande azul 
Diâmetro 85cm 

 
 

Pano de marcha 
Pano grande de marcha para grupo  
Tecido encerado azul, com extremidades soldadas. 
Para uso no interior e exterior  

 



Paraquedas 
Kit de paraquedas com 12 pegas e 25 bolas.  
Fabricado em tela, suporte em poliéster. Lavagem a 
30ºC. Fornecido em saco de arrumação.  

 

Barril 
Barril em plástico azul.  
Diâmetro 50cm x 80cm de altura 

 

 

Bicicleta sem pedais 

3/5 Anos 
Conforme à norma de brinquedos: NF EN 71 1,2 e 
nenhum elemento mecânico está acessível às crianças. 
Fabricado em metal, acabamento epóxi. 
Altura do selim: 42 cm, altura do guiador: 69 cm  

 

Triciclo simples 

3/5 Anos 
Conforme à norma de brinquedos: NF EN 71 1,2 e 
nenhum elemento mecânico está acessível às crianças. 
Fabricado em metal, acabamento epóxi. 
Altura do selim: 42 cm, altura do guiador: 69 cm 

 

 

Triciclo duplo 

3/5 Anos 
Conforme à norma de brinquedos: NF EN 71 1,2 e 
nenhum elemento mecânico está acessível às crianças. 
Fabricado em metal, acabamento epóxi. 
Altura do selim: 38 cm, altura do guiador: 65 cm 

 

 

Kart 

3/5 Anos 
Conforme à norma de brinquedos: NF EN 71 1,2 e 
nenhum elemento mecânico está acessível às crianças. 
Fabricado em metal, acabamento epóxi. 
Assento e volante reguláveis 
83Cx49Lx50Alt.  

 

JOGO COM OBJETIVOS E/OU CONSTRUÇÃO 

Jogo de cubos 

Cubos coloridos 
Composto por 100 cubos coloridos e 40 fichas de 
atividades. Lado: 2cm. 
Fabricado em madeira pintada.  

 

Tijolos de construção 
Conjunto de 1164 peças. Grande variedade de tijolos, 
formas e cores. Fabricado em plástico. 

 

 

Tapete 
Tapete cidade 
Modelo pequeno.  
Medidas: 200Lx95L  

 

Ábaco 
Ábaco em madeira 
Composto por 1 base, 25 peças e 12 fichas de 
atividades frente-verso.  

 

Bancada de carpinteiro 
Bancada em madeira 
Com ferramentas e acessórios incluídos.  

 

Jogo de construção os 
acrobatas 
 

Peças coloridas e leves que se articulam para formar 
grandes mosaicos, de fácil manipulação pelos mais 
pequenos. Composto por 100 peças. 
Fabricado em plástico e com caixa de arrumação.  

 

Blocos de construção 
grandes 

Conjunto de 70 peças de blocos de construção em 
cartão. Tijolos fabricados em cartão muito resistentes: 
resistem ao peso de um adulto até 80Kg.  

 

Blocos de construção 
pequenos 

Conjunto de blocos de construção 
Com 100 peças coloridas em madeira 

 
 

Jogo cidade 
Para recrear o universo de uma cidade. Constituído por 
68 peças. Fabricado em madeira. 

 

 

Cuisenaire 

Em madeira 
Composto por 300 barras, de 1 a 10 cm de 
comprimento e 1cm de espessura, nas 10 cores 
cuisenaire. Fornecido em caixa de madeira. 

 

 

Jogo com tubos e 
berlindes 

Construção com 25 berlindes e 44 tubos 
Berlinde plástico com diâmetro 6,5 cm. Tubo plástico 
comprimento 40cm. Em saco de pano. 
Quadrilha – cascata berlindes 
Com 78 peças e 50 berlindes  

 

Jogo construção 
magnética 

 

Varas e bolas magnéticas. Permite a realização de 
construções em 3D.  
Varas: 8,5 e 5 cm. Diâmetro da esfera: 3,6 cm. 
Composto por 120 peças em plástico magnético. 

 

 



Jogo de construção 
técnico 

Em madeira 
Composto por 62 peças 
Kit de construção para montar por aparafusamento 
para pequenos carpinteiros. 

 
 

Mosaicos grandes 
Estojo de mosaicos grandes 
Constituído por placa, 6 fichas e 160 pinos. (20mm) 

 

 

Mosaicos médios 
Estojo de mosaicos médios 
Constituído por placa, 6 fichas e 600 pinos. (15mm) 

 

 

Mosaicos pequenos 
Estojo de mosaicos pequenos  
Constituído por placa, 6 fichas e 600 pinos. (10mm) 

 

 

Pasta Básica 

Conjunto de 26 barras de pasta básica 
Esta pasta não seca, é ideal para as crianças mais 
pequenas. Cada lote é composto por 13 barras de 
450gr. Sortido de 13 cores 

 
 

Jogo de encaixe com 
números e letras do 
alfabeto 

Jogo com números composto por 1 tabuleiro e 23 
peças e jogo com letras do alfabeto composto por 26 
peças. Fabricado em madeira.  

 

Carros pequenos Conjunto de carrinhos em madeira 

 

 

Jogo construção grande Sistemas de construção com tubos e bolas 

 

 

Dados 
Conjunto de 4 dados em espuma 
Coloridos: 1 Vermelho, 1 amarelo, 1 verde e 1 azul 

 
 

Lego gigante 
Conjunto de 84 peças de lego grande soft 
Utilização no interior e exterior  

 

Mosaicos 

Conjunto de mosaicos luminosos  
Constituído por 45 mosaicos, o maior mede 30x30cm 
Inclui quadrados, triângulos e retângulos (com 10 
designs diferentes). 

 
 

Mesas de atividades 
variadas 

Kit de mesa de atividades, pequena + armação 
metálica com rodízios 
Cada composto por: 1 mesa pequena e 1 armação 
metálica com rodízios. 
Mesa fabricadas em polietileno espesso. Para utilização 
no exterior e interior. Cada uma com capacidade: 75 
litros. 70Cx70L - Prof. Mini: 20cm, prof. maxi 23cm. 
Verde ou azul 
+ 
Tampa para a mesa de atividades pequenas. Fabricada 
em polietileno espesso. 70Cx70Lx5Alt.  
Tampa azul clara ou verde 

 

 

Conjunto de utensílios 
para areia 

Conjunto de jogos de areia 
Composto por baldes flexíveis, pás flexíveis e 6 
peneiras. 
Conjuntos de formas em plástico. 
Conjuntos de barcos em plástico  

 

JOGO SIMBÓLICO 

Banca lava loiça 

Em Contraplacado de madeira faia, pia em 
polipropileno, torneira em madeira e porta 
com uma prateleira. 
48Lx39Px60Alt. 

Ref. 
CB.BL 

 

 

Fogão 
Em contraplacado de madeira faia, 4 
discos, 4 discos, 4 botões e 1 porta vigia 
48Lx39Px60Alt. 

Ref. 
CB.FO 

 

 

Frigorífico 
Em contraplacado de madeira faia, porta 
com 1 prateleira 
48Lx39Px60Alt. 

Ref. 
CB.FR 

 

 



Louceiro 

Em contraplacado de madeira faia, 
prateleira superior e divisórias, 2 gavetas 
e 2 portas 
50Lx37Px100Alt. 

Ref. 
CB.LO 

 

 

Conjunto de alimentos 
Conjunto composto por: legumes, frutas, pão, ovos, 
queijos, carnes, peixes, bolos e doces. 

 

 

Conjunto de materiais 
para culinária 

Conjunto composto por: pratos, copos, talheres, 
panelas, bule e chávenas de chá ou café. 

 

 

Conjunto de alimentos 
para cortar 

Conjunto de alimentos de madeira para cortar, frutas, 
legumes e pão  

 

Mercearia Banca de mercearia  

 

 

Carrinho de 
supermercado 

Fabricado em madeira  

 

 

Cestos para compras Em plástico ou madeira 

 

 

Caixa registadora 
Fabricada em madeira 
Composto por: 1 caixa registadora, 1 leitor de códigos 
de barras e 1 leitor de cartões  

 

Notas e moedas Conjunto de notas e moedas, em euros 
 

 

Fortaleza 

Fortaleza completa para construir 
Todos os elementos são compatíveis e permitem uma 
infinidade de combinações e a possibilidade de realizar 
estruturas vastas. Montam-se graças a um sistema de 
encaixe astuto e extremamente lúdico.  

 

Batas de proteção 
Batas de alta proteção, para pinturas 
Fabricadas em tela antifogo muito espessa. Lavagem 
com uma esponja.  

 

Mala de médico Com acessórios incluídos 
 

 

Mala de cabeleireiro Com acessórios concluídos 

 

 

Caixas tambores 

Fabricadas em madeira. Cores existentes: verde, rosa, 
azul, laranja e branca 
Dimensões da caixa: 26Lx26x30Alt cm. Uma azul e 
uma verde.  

 



Carro com instrumentos 
de música 

Instrumentos incluídos: 
1 Cavalinho simples (3,3x13cm), 1 cavalinho duplo 
(4,6x20x20cm), 1 chocalho simples com cabo de 
madeira (3,8x17cm), 1 chocalho duplo de 17cm de 
comprimento, 1 chocalho (6 chocalhos) com cabo de 
madeira (3,4x0,3cm), 1 par de castanholas com cabo 
em fibra com cor, 1 par de maracas em fibra com cor 
(5,8x14cm), 1 reco-reco (4x19,5cm), 1 reco-reco 
duplo (4x27,5x9,5cm), 1 ferrinhos (triângulo) de 15 
cm, 1 ferrinhos (triângulo) de 20 cm, 1 caixa chinesa 
(18x5,7x3,7cm), 1 guizeira com 5 guizos e cabo de 
madeira (11,5x2,5x7cm), 1 guizeira com 10 chocalhos 
e cabo de madeira (11,5x2,5x10cm), 1 metalofone em 
caixa de madeira, 1 pandeireta em nylon com 8 
chocalhos (diâmetro 15cm), 1 tamborim em nylon 
(diâmetro 25cm), 1 metalofone, 1 par de pratos em 
bronze (diâmetro 20cm), 1 par de pratos em bronze 
(diâmetro 25cm) 1 suporte para pratos em alumínio 
(70x120cm), 1 pratinho em bronze com cabo de 
madeira, 1 par de pratinhos de dedo (diâmetro 6,4cm) 
1 par de claves (2x18cm).  
Dimensão do carro: 55x27x63cm. 

 

 

Espadas em madeira 
Espada de madeira com pega revestida a corda e com 
bainha de corda e pele para por à cintura. 

 

 

Espadas em espuma Espada em tecido e espuma 
 

 

Conjunto de animais 
pequenos 

Animais incluídos: de capoeira, da quinta, da savana, 
da floresta, do deserto, polares, selvagens, 
predadores, marinhos, dinossauros e figuras grandes 

flexíveis  

 

Conjunto de cavaleiros 
Incluído: cavaleiros, catapultas, figuras piratas e 
corsários em plástico. 

 
 

Conjunto de cestos 

Conjunto de 3 cestos flexíveis 
Incluído: 1 cesto de 12 litros de cor azul, 1 cesto de 40 
litros de cor vermelha e 1 cesto de 75 litros de cor 
amarela. Fabricados em plástico flexível  

 

Telefones 
Telefone em madeira 
Auricular em madeira e uma mangueira de 6 metros 
de comprimento.  

 

Ponchos 

Ponchos para a chuva 
Tela leve muito confortável, impermeável maleável. 
Mangas asas de morcego. Fecho da gola com fitas 
autocolantes. Acabamento em viés sintético. Tamanho 
médio. Estrutura: 98/116. 
Cores possíveis: Verde, azul e laranja 

 

 

JOGO SOCIAL COM REGRAS 

Tenda 
Simples de montar e desmontar, em poliéster e 
estrutura de plástico 

 

 

Jogo do ganso gigante 
Jogo clássico de tabuleiro, em plástico.  
Dim.: 100x100cm 

 

 

Mala com mãos e pés 
Mala com mãos e pés, para marcação no chão. 

Fabricados em feltro. Mala com 36 elementos. 
 

 



Mesas e bancos 

Conjunto de mesa + 4 bancos 
Robusto, fabricado em plástico espesso. Limpa-se 
facilmente com uma esponja e pode ser desinfetado. 
Todas as arestas são arredondadas. São empilháveis. 
Tamanho T2 – assento 31Alt, mesa 53Alt. 1  
Conjunto verde ou conjunto laranja  

 

 
 
 
DATA:       /      /   

 
 
 
Assinatura:   
                                        (responsável/agrupamento) 

 
 


