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BriNQUedoS iNdiCadoS Para Cada idade

Bebês de colo e que engatinham

n Como são sensíveis ao meio 
ambiente e suas percepções 
sensoriais respondem aos estímulos 
do olfato, paladar, som, tato e 
visão, o ideal para os bebês são 
brinquedos leves, que chamem 
atenção para tamanho, forma, 
som, textura. À medida que a 
criança for crescendo, valem 
brinquedos mais vistosos, com 
guizos para apertar, bonecas de 
tecido e animais de pelúcia (com costuras, 
olhos e narizes resistentes e bem firmes), 
bichinhos flutuantes e livrinhos para banho. 
Quando o bebê já consegue sentar, está 
pronto para brincar com cubos ou peças 
de encaixar, livros com ilustrações de 
objetos familiares. Assim que a criança 
começa a engatinhar ou a caminhar, os 

brinquedos mais estimulantes são 
os de empurrar e puxar, como 

carrinho de boneca, 
peças de montar e 

desmontar e

Crianças de 
18 a 36 meses

n Crianças 
irrequietas 
precisam de 

brinquedos 
que ativem seu 
movimento 
corporal, seja um 
carrinho grande 
para puxar, subir, 
ou levar seus 

brinquedos dentro 
dele e objetos para 

subir ou cavalgar. Também são 
boas opções brinquedos para o ar livre, 
como bolas, infláveis, caixas de areia 
com pás e cubos. Para imitar o mundo 
adulto, a criança também aprecia 
móveis em escala, aparelhos 
domésticos e utensílios de 
brinquedo, assim como fantasias e 
bonecas. Interessam-se também 
por instrumentos musicais 
como pandeiros, pianos, 
tambores, bem como ouvir 
discos musicais e de contos 
infantis.

Pré-escolares de 3 a 6 anos
n As crianças desse 
grupo são hábeis 
nos jogos de faz-
de-conta, gostam 
de desempenhar 
papel de adulto 
e criar situações 
fantásticas. Fantasias 
e equipamentos que ajudem em 
seu mundo imaginários são úteis: 
lojas em miniatura com dinheiro de 
brinquedo, caixa registradora, telefone. 
Cidadezinhas, fortes, circos, fazendas, 
postos de gasolina, fantoches e casas 
de boneca com móveis são atração. 
Brinquedos ao ar livre como veículos 

com rodas e a primeira bicicleta 
são apropriadas nessa etapa. 
Jogos que exigem uso da 

imaginação ou cálculo mental, 
como os de palavras e 

memória, também são uma 
boa dica. Opte também 
por jogos de construção, 

kits para colorir, tintas ou 
lápis de cera.

Dos 6 aos 9 anos
n Jogos de tabuleiro, bolinhas de gude e 
brinquedos de armar ajudam no aprendizado 

das normas sociais. Bonecas com vestidos da moda 
e aquelas que parecem homens e mulheres em suas 

profissões são atrativos para meninos e meninas. 
Para os mais velhos, carros de corrida, materiais de 

experiência científica, jogos de construção, patins, 
bicicletas, patinetes e artigos esportivos são boas opções. 

Há especialistas que indicam também o primeiro contato com 
brinquedos educativos eletrônicos e joguinhos.  

Dos 9 aos 12 anos
n Nessa idade, as crianças começam a desenvolver 
habilidade específicas e dão atenção a passatempos e 
ocupações, como jogos de mágica, kits de química, enigmas 
e quebra-cabeças. Os jogos eletrônicos e videogames, 
pingue-pongue e bilhar são bem populares nesta idade, 
assim como instrumentos musicais, livros e discos. 

Depois dos 12
n Após essa idade, os interesses de crianças e adolescentes 
começam a mesclar-se com os dos 
adultos. Jovens demostram interesse 
por jogos eletrônicos, de tabuleiro e 
de aventuras. Coleções de bonecos, 
carros em escala, miniaturas 
e animais de pelúcia geram 
interesse.

n Na hora de comprar, não deixe de conferir se o 
brinquedo está adequado à faixa etária da criança
n Tenha especial cuidado com brinquedos para 
crianças pequenas. Eles não podem ser peças 
que se soltem e que possam ser engolidas 
ou aspiradas. Cuide também para que 
não tenha pontas ou bordas afiadas que 
possam machucar

carrinhos.


