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Criado originalmente pelo Centro de Recursos para a Inclusão Digital
(CRID), do Instituto Politécnico de Leiria - IPL (Portugal), o projeto Mil
Brinquedos Mil Sorrisos? tem entregue brinquedos adaptados a crianças
com deficiência visando lhes possibilitar gozar de atividade lúdica e
situações de brincadeira com outras crianças, favorecendo a sua inclusão
na sociedade. Em nove anos já foram entregues mais de cinco mil
sorrisos pelo projeto em três continentes (Europa, África e Ásia),
beneficiando 231 Instituições. Nesta mesma perspectiva lança-se o
projeto ?Mil Brinquedos, Mil Sorriso ? Brasil?. Numa parceria entre a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul ? UFRGS, a Universidade
FEEVALE e demais apoiadores pretende-se trabalhar para a capacitação
de familiares e professores, assim como na efetiva pesquisa e adaptação
de brinquedos para crianças com deficiência na região Sul do Brasil.
Todos os brinquedos adaptados serão doados a instituições beneficentes
visando a atingir a marca dos mil brinquedos por edição. O projeto tem
como principal objetivo recolher brinquedos com um sistema eletrônico
simples, a fim de serem transformados em brinquedos passíveis de
serem utilizados por crianças com necessidades específicas. O trabalho
consiste na adaptação do circuito de alimentação de cada brinquedo, de
modo a que possa ser utilizado a partir de um acionador externo de baixo
custo que ativa o seu funcionamento. Desde 2017 já foram realizadas
mais de 10 oficinas de adaptação de brinquedos nas instituições
proponentes com a participação de cerca de 20 pessoas por encontro;
formação interna e instituições para mais de 100 educadores; entrega de
brinquedos adaptados em duas instituições beneficentes, todavia a marca
de 1000 brinquedos adaptados por edição do projeto ainda está longe de
ser alcançada devido ao momento político, social e econômico nacional.
Entretanto espera-se alcançar em breve o número de 1000 sorrisos
distribuídos, seja pela efetiva doação dos brinquedos adaptados ou pela
formação de familiares e educadores. Como funciona? Com a entrega de
um ou mais brinquedos com um sistema eletrônico simples (com botão
on/off) podemos ajudar as crianças que nem sempre têm acesso aos
mais comuns brinquedos, que muito entretêm e educam. Basicamente, o
processo divide-se em três etapas: 1. O recolhimento dos brinquedos
ocorre em postos de coleta nas Universidades e locais parceiros para
posterior adaptação, numa missão conjunta entre estudantes e
professores; 2. A adaptação ocorre em oficinas mensais, abertas à
comunidade, e por bolsistas de graduação dos projetos em cada
instituição; 3. A doação dos brinquedos é realizada a diferentes

instituições da região Sul do Brasil, que terão o cuidado de garantir que
as crianças possam aproveitar ao máximo todos os momentos da sua
infância, tanto em âmbito educacional quanto familiar.

