
FAÇA UMA BOA AÇÃO! OS LIVROS QUE NÃO PODERÃO SER OBJETO DE TROCA SERÃO RECEPCIONADOS PELOS 
VOLUNTÁRIOS DO “DIA DA TROCA” E DOADOS À INSTITUIÇÃO “BIBLIOTECA LER É VIVER”, LOCALIZADA NA ZONA 
LESTE. PARA SABER MAIS SOBRE O PROJETO, ACESSE @espacolereviver NO FACEBOOK OU 
@projetolereviverbiblioteca NO INSTAGRAM 

REGULAMENTO DO “DIA DA TROCA” DE LIVROS E UNIFORMES DO COLÉGIO VITAL BRAZIL 
30/11/2019 – A PARTIR DAS 8 HORAS 

 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
O “Dia da Troca” é uma iniciativa de um grupo de pais (VOLUNTÁRIOS), com o apoio do Colégio, para que a 
comunidade escolar possa trocar livros e uniformes entre si para uso no próximo ano letivo.  
 
A quantidade de itens para troca depende da adesão dos pais. Assim, quanto maior a participação no evento, 
maiores serão as chances de termos mais itens para troca e, ainda, maior diversidade deles. Por isso, a 
organização do evento não pode garantir que o pai encontrará exatamente o que procura, mas, muito mais do 
que conseguir efetivar as trocas, o objetivo é conscientizar os alunos da importância de conservar bem o 
material didático e uniformes para possível futura utilização por outro aluno, reforçando, assim, os conceitos 
de reaproveitamento e economia doméstica. 
 
Neste ano, o Colégio promoveu uma alteração no material didático que será utilizado no ano letivo de 2020, a 
fim de adequá-lo à nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Por isso, SÓ PODERÃO SER OBJETO DE 
TROCA LIVROS QUE EFETIVAMENTE CONSTEM NA LISTA DE MATERIAL DO PRÓXIMO ANO LETIVO. Fiquem 
atentos à edição do livro! 
 
Em nenhuma hipótese serão aceitos livros consumíveis, ou seja, que são preenchidos pelo aluno, ainda que à 
lápis. Também não serão aceitos livros que, apesar de não consumíveis, forem vendidos em conjunto com 
livro/caderno de atividades consumíveis. Todos os demais livros paradidáticos poderão ser trocados, desde 
que em boas condições de uso, que não contenham anotações nem estejam grifados com marca texto em 
excesso. 
 
Igualmente, também não podem ser objeto de troca os livros do Sistema Poliedro, utilizados pelo Ensino 
Médio, pois vêm acompanhados de uma senha pessoal e intransferível para acesso ao Portal respectivo. 
 
Pedimos que os pais providenciem a prévia retirada de toda e qualquer etiqueta contendo o nome do aluno 
doador. 
 
Os uniformes devem estar em boas condições de uso, sem manchas, furos, rasgos ou sinais de uso excessivo 
que comprometam o uso do item a ser trocado. As peças que não estiverem de acordo com as normas 
poderão ser doadas. 
 
MECANISMO DE FUNCIONAMENTO: 
 
O “Dia da Troca” terá duas etapas: a coleta dos itens e a troca em si. 
 
A coleta dos itens será realizada pelo pais voluntários, respeitada a ordem de chegada, das 8 às 10 horas, 
impreterivelmente. Não serão aceitos itens para troca após esse horário, de modo a não prejudicar o 
andamento da fila. Cada pai receberá uma papeleta numerada contendo a quantidade e tipo de itens doados. 
 
Em seguida, a partir das 10 horas, respeitada a numeração da papeleta, será dado início às trocas e os pais, 
um a um, poderão pegar os itens pelos quais se interessarem, respeitando, sempre, a quantidade e tipo de 
itens doados. Exemplo: o pai que doar três (3) itens de uniforme e dois (2) livros somente poderá retirar o 
mesmo número e tipo de itens doados, ou seja, três (3) itens de uniforme e dois (2) livros. 
 
 


