
  
 

 

  

Maio de 2016 – Sugestão de atividade 2 

Feira de Troca de Brinquedos 

 

O que é?  

O brinquedo é parte importante no brincar e consequentemente, no desenvolvimento da 

criança. Comumente, as lojas de brinquedos são gigantes, cheias de novidades, cores, 

formatos, que fazem até olhos de adultos brilharem. Mas não é raro que as crianças não dêem 

conta de brincar com todos os seus brinquedos e que os substituam rapidamente. Sendo 

assim, em tempos de economia solidária e consumo consciente, que tal promover uma feira 

de troca de brinquedos? 

Pode ser uma feira com os filhos de seus colegas, amigos e parentes ou então uma feira 

pública no bairro, entre vizinhos e quem mais chegar. A ideia é marcar um dia e local: na sua 

casa, na pracinha, no parque, no trabalho, etc. Nesse dia, os pais levam as crianças e os 

brinquedos em bom estado que elas desejam trocar: aqueles brinquedos que a criança já 

enjoou e/ou nem brinca mais. Mais que a troca, a feira é um momento das crianças 

socializarem, brincarem entre si, trocarem informações e se divertirem. Para cada brinquedo 

deixado na feira, a criança pode levar um novo brinquedo pra casa. A Feira de Troca de 

Brinquedos é mais do que um momento em que as crianças trocam um brinquedo por outro. 

Tudo começa em casa, quando pais e filhos escolhem juntos quais itens estão em bom estado 

e que serão trocados por outros. Assim, os pais estimulam o desprendimento, o espírito 

solidário, o consumo consciente e colaborativo, um impacto menor no meio ambiente e o 

lúdico, além de promoverem uma tarde gostosa com outras crianças e a troca de experiência 

com outros pais.  

Passo a passo 

1. Escolha dia, horário e local e abra a ação na Sociomotiva. Convide pais para que levem 

seus filhos e os brinquedos a serem trocados. Use as redes sociais para chamar amigos 

e para que eles convidem mais pais com crianças. Se for uma feira aberta ao bairro, 

faça num praça pública e chame os vizinhos. Espalhe cartazes feitos em folha sulfite 

mesmo e coloque convites simples nas portas das casas, além de utilizar o velho e 

bom boca a boca.  

2. Separe um espaço para que sejam deixados os brinquedos e para que as crianças 

possam brincar juntas. Se for possível, arrume o espaço com cangas, puffs, cadeiras 

de praia, etc.  



  
 

 

  

3. Outra sugestão é pedir para que os pais levem um lanchinho e assim vocês possam 

promover um café compartilhado, um momento de interação e troca de experiências.  

4. No dia aproveitem, deixem as crianças brincarem, interagirem entre si, etc. Aproveite 

para conhecer outros pais e trocar figurinhas.  

5. Registre tudo, pegue autorização de imagem dos pais das crianças e poste na 

Sociomotiva as impressões, fotos e resultados, inspirando assim outros colegas a 

promoverem essa ação.  

Material Necessário 

 Papel sulfite e impressora (para cartazes e convites) 

 Cangas, puffs, cadeiras de praia 

 Brinquedos 

 

Links úteis 

https://www.idec.org.br/mobilize-se/evento/feira-de-trocas-de-brinquedos 

https://catraquinha.catracalivre.com.br/geral/defender/indicacao/feira-de-troca-de-

brinquedos-estimula-consumo-consciente-das-criancas/ 

http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/feira_de_troca_de_brinquedos.html 
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