
  
  

  

Vem aí a Troca Solidária OPS Vera Cruz 
 
Pelo terceiro ano, a Organização de Pais Solidários (OPS) 
Vera Cruz está organizando a Troca Solidária de uniformes 
e livros didáticos e paradidáticos adotados pela escola. A 
troca acontecerá durante a venda de materiais (última 
semana de janeiro) no prédio do Verão. Mas a coleta dos 
materiais já começa agora – é só deixar os itens, em bom 
estado, que seus filhos não vão mais usar nas caixas 
coletoras em todas as unidades da escola. Outros alunos 
poderão reutilizá-los no ano que vem! 
 
Trata-se de uma oportunidade para colocar em prática o 
consumo consciente e uma visão mais racional e sustentável 
do mundo.  
 
Participe com seus filhos desta ação! 
 
Se tiver dúvidas ou interesse em trabalhar com a OPS na 
Troca Solidária, veja como foi a ação no ano passado e 
entre em contato: opsveracruz@uol.com.br.  
 
Como vai funcionar  

. As caixas de coleta de doações já estão nas unidades do 
Vera Cruz, onde ficarão até meados de dezembro. 

. Pedimos que os uniformes sejam entregues lavados e 
dobrados. 

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

. Guarde as pastas de papelão adotadas pela escola 
(mesmo de modelos anteriores), pois elas poderão ser 
reutilizadas por seus filhos em 2012. Durante a venda de 
materiais, a Escola vai disponibilizar etiquetas avulsas de 
identificação. Se tiver pastas sobrando, elas também 
poderão ser doadas. 

. Também será possível fazer a doação durante o período 
de venda do material escolar. Entretanto, fazer a 
entrega agora facilita a organização de tudo para o início 
do ano. 

. Para retirar gratuitamente uniformes e material didático, 
basta aparecer no espaço da Troca Solidária OPS Vera 
Cruz, no pátio do Verão, nos dias 24, 26 e 27/1, das 9 
às 17h. 
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