
IV Troca Solidária OPS Vera Cruz

A Troca Solidária de uniformes, livros didáticos e 
paradidáticos adotados pela escola – uma ação de consumo 
consciente proposta pela Organização de Pais Solidários do 
Vera Cruz - está na sua quarta edição. 

Como nos anos anteriores, os produtos da Troca Solidária 
estarão disponíveis durante a venda de materiais (última 
semana de janeiro de 2013) no prédio do Verão, quando 
todas as famílias de alunos do Vera Cruz poderão retirar 
gratuitamente uniformes e material didático a serem 
usados no ano letivo de 2013.

Mas para que esta ação aconteça, a coleta dos materiais 
começa ainda este ano, segundo o cronograma abaixo. 
Por favor, comecem a se preparar separando, limpando e 
organizando os itens que seus filhos não vão mais usar e 
poderão repassar a outros alunos do Vera Cruz. Os itens 
deverão estar em bom estado e serão recebidos apenas nas 
caixas coletoras colocadas nas unidades da escola (datas 
abaixo). 

Trata-se de uma oportunidade de colocar em prática os 
conceitos de reaproveitamento e redução de consumo, 
evitando desperdício e fazendo economia na aquisição de 
materiais escolares.

Participe com seus filhos!
Datas e postos para coleta 2012

EM - unidade Baumann – de 22/10 a 01/11

EF2 e 3 - unidade Emilia Barbosa Lima – de 26/11 a 14/12

EF1 e EI - unidades D. Elisa e Alvilândia - de 03/12 a 14/12 

(Não receberemos doações antes dessas datas nem 
durante as férias. Mas voltaremos a receber durante os três 
dias de Troca Solidária, em janeiro)

Lembrem-se

- Pedimos que os uniformes sejam entregues lavados e 
dobrados.

- Antes de ceder livros didáticos ou paradidáticos, 
certifique-se de que seus filhos não vão precisar deles no 
ano que vem.

- Guarde as pastas de papelão cinzas adotadas pela escola, 
pois elas poderão ser reutilizadas por seus filhos em 2013. 
(Disponibilizaremos etiquetas avulsas de identificação)
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Se tiver dúvidas ou interesse em trabalhar como voluntário 
na Troca Solidária 2013, entre em contato pelo e-mail: 
opsveracruz@uol.com.br. 

Bom final de ano!

Organização de Pais Solidários do Vera Cruz
http://opsveracruz.wordpress.com
Trocas Solidárias no Facebook

- Mas se tiver pastas sobrando, elas poderão ser doadas. 

Lembre-se de retirar o material de dentro e guardar em 
seus arquivos para consulta.
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