
Título da atividade:
[Texto - Grupo 5 - Quero um brinquedo novo!]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

“Quero um brinquedo novo!” Essa é a fala da maioria das crianças quando
veem um anúncio ou tem um brinquedo quebrado ou, ainda, quando seus
brinquedos já não correspondem mais a sua faixa etária.

Será que é sempre necessário comprar um brinquedo novo? O brinquedo
quebrado não pode ser consertado?

É sempre importante estabelecer a necessidade ou não de comprar algo
novo, levando em consideração que existem outras opções como, o
conserto do brinquedo danificado ou uma feira de trocas de brinquedos,
pois muitas coisas ainda estão em ótimo estado quando a criança cresceu
e já não usa mais.

Mas, se você determinou que realmente é necessário ter um novo
brinquedo ou presentear uma criança, veja o que precisa considerar ao
comprar brinquedos.

1. Observe se o brinquedo possui o selo do Inmetro (Instituto Nacional de
Metrologia), pois a instituição só aprova a venda de brinquedos após
realizar uma série de testes, garantindo a segurança de acordo com as
normas estabelecidas.

2. Verifique a faixa etária da criança e aquela indicada no brinquedo, pois
assim escolherá o produto mais seguro e que atenda aos interesses,
habilidades e limitações da criança. Também é importante, porque
alguns produtos possuem peças pequenas, pontiagudas ou contêm
corantes ou outras substâncias prejudiciais, que não são apropriados
para crianças pequenas.

3. Os brinquedos também possuem prazo de validade, que deve ser
verificado. Veja também as condições de garantia.

4. Atenção às características do brinquedo, no que se refere: à emissão de
ruídos, pois se forem excessivos, podem causar danos à audição; às
formas e cheiros que imitam alimentos, fazendo com que a criança
tenda a levá-lo à boca; à presença de substâncias tóxicas ou de fácil
combustão.

5. Veja todas as informações contidas na embalagem do brinquedo.

Depois de levar em consideração esses critérios importantes, não deixe, é
claro, de fazer uma pesquisa de preços entre marcas e pontos de vendas.
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É muito importante incentivar as crianças a cuidar dos seus brinquedos,
pois podem ter uma vida útil mais longa e servir para muitas brincadeiras,
inclusive para outras crianças.

Experimente, também, procurar uma feira de trocas. Você pode levar a
criança para trocar brinquedos, o que pode ser divertido e auxiliar o meio
ambiente, através da reutilização de um brinquedo usado.

Dados extraídos e adaptações de:

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/
619-brinquedos-como-escolher. Acesso em: 14, dez., 2021.

https://institutoinfantojuvenil.com.br/brinquedo-quebrado-consertar-ou-co
mprar-um-novo/. Acesso em: 14, dez., 2021.

https://akatu.org.br/trocar-um-brinquedo-pode-ser-mais-divertido-do-que-
comprar-um-novo/. Acesso em: 14, dez., 2021.]
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