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FEIRAS DE TROCAS... 
 
As feiras de trocas se baseiam em princípios da economia solidária: 

substituir o lucro, a acumulação e a competição pela solidariedade e pela 

cooperação; valor izar o trabalho, o saber e a criat ividade humana e não o 

capital e sua propriedade; buscar um intercâmbio respeitoso com a 

natureza. 

 

 

 

Dia 23 de março 

das 10h às 12h 

 Informativo 008 / 2019 

Educação Infantil, 1º ao 9º Ano e Ensino Médio 

MUDAR 
SUBSTITUIR 

BARGANHAR 

TRANSFORMAR 

CONVERTER 



 

 

 

 
ESSA É A NOSSA 17ª FEIRA DA TROCA 
 

Ela possibi l ita o entrosamento e socia l ização entre os alunos e famílias. 

Muito mais do que trocar “coisas” que já não interessam como antes, a 

experiência é enriquecedora por dar novos s ignif icados a objetos antigos e 

af irmar que as relações e as aquis ições não precisam ser pautadas na compra. 
 

O QUE LEVAR PARA A FEIRA...  
 

Traga um tecido (pode ser canga, esteira, tapete.. .)  para organizar os 

objetos de troca e um banquinho.  
 

O QUE TROCAR... 
 

Brinquedos, jogos, roupas, calçados, uniformes da escola em bom estado, 

l ivros de literatura,  enfeites, eletrônicos - são alguns exemplos das possíveis 

trocas; vale até uma massagem, uma planta, um abraço e tudo o que a sua 

cr iat ividade inspirar.  

IMPORTANTE... 
 

Nesse evento não há circulação de dinheiro. O objet ivo é poder estabelecer  

novos valores para um objeto a part ir da necessidade de cada um.  
 

AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS...  
 

Temos um espaço na página do Facebook  da escola: “oqueeufaço.com – 

Comunidade Colégio Integral”  que possib i l i ta postar anúncios de prestação de 

serviço da Comunidade Integral.  Como é um grupo fechado, o usuário deverá 

sol ici tar aprovação de part icipação. Sabemos que muitos pais trabalham de 

maneira autônoma e podem disponibi l izar suas at iv idades divulgando-as na 

escola de seu(sua) f i lho(a).  
 
 

                                                                   Equipe Integral 

 

Ref. Inf08 - Feira da Troca – 2019 / 23 de março – das 10h às 12h. 

Ficha de inscrição - Educação Infantil, 1º ao 9º Ano e Ensino Médio 

Aluno(a):  ________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

* Os eletrônicos devem ser testados durante a troca. 
 
 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 
Participar é mais do que um exercício de desapego. É uma atitude sustentável! 

 


