
 

 

FEIRA DE TROCA DE LIVROS E UNIFORMES – 2017/2018 
Objetivos:  

. Desenvolver o espírito de solidariedade, no ambiente escolar, ressaltar a importância da conservação 

de materiais didáticos e proporcionar economia nas despesas, referentes à aquisição de livros e 

uniformes.  

. Valorizar o livro como instrumento de veiculação cultural, por meio do fácil acesso oportunizado pela 

doação e troca dos mesmos; 

. Contribuir no planejamento das famílias e na formação de jovens solidários e conscientes da 

necessidade de preservação do meio ambiente. 

 

Este regulamento dispõe sobre a organização do evento e estabelece diretrizes para a participação 

Feira de Troca e Doação de Uniformes, Livros Paradidáticos e Literários do Ensino Fundamental (I e 

II) e Ensino Médio.  

 

Para o Ensino Fundamental II e Médio, os livros didáticos não-consumíveis também podem ser 

trocados. 

   

1. Às famílias, responsáveis e estudantes compete: 

 Entregar os uniformes e livros para troca ou doação nos dias 14 e 15/12/2017, das 

8h às 17h no 6º andar - CELFRAN; 

 Preencher o protocolo de autorização dos responsáveis e entregá-lo juntamente com 

os livros e uniformes; 

 Ler o regulamento e colaborar com o Colégio no processo de troca, de acordo com 

os procedimentos definidos neste regulamento; 

 Depositar, para doação ou troca, os livros didáticos (Fundamental II e Médio), 

paradidáticos e literários que constam na lista de materiais 2018. 
 

ATENÇÃO: 

 A troca dos cupons pelos livros e peças do uniforme acontecerá no dia 18/12/2017, 

a partir das 8h: 

 Ensino Fundamental I: 6º andar – Celfran - Sala 01 – uniformes; Sala 02 - livros 

 Ensino Fundamental II e Ensino Médio: 6º andar (Celfran) 

 Cada peça de uniforme doada vale 1 cupom que pode ser trocado por outra peça de 

uniforme e cada livro doado vale 1 cupom a ser trocado por outro livro. 



 A retirada de qualquer título só poderá ser feita mediante a apresentação do 

cupom de troca; 

 Os livros didáticos do 1º ao 5º ano somente serão aceitos para doação, por serem 

consumíveis; 

 

 Diante do período estabelecido de trocas, as primeiras horas do evento 

proporcionarão maior possibilidade de escolhas dos livros disponíveis; 

 A equipe organizadora não se responsabilizará pela ausência de qualquer título ou 

numeração de uniforme, assim como não estará autorizada a fazer nenhum tipo de 

reserva; 

 Não serão aceitas solicitações feitas fora de prazo, nem ressarcirá, aos participantes, 

a obra ofertada, caso não encontrem o livro de interesse ou não compareçam ao 

evento;  

 Quem desejar fazer apenas a doação, cooperará com a comunidade, pois os 

uniformes e livros que não forem trocados serão encaminhados a quem necessitar 

deles.  
 

2. Ao Colégio compete: 

 Organizar o processo de entrega e levantamento das peças de uniforme e livros, de 

acordo com os procedimentos definidos neste regulamento; 

 Promover e incentivar a prática da doação, troca e reutilização; 

 Disponibilizar o espaço à comunidade educativa; 

 Encaminhar o regulamento aos pais, via e-mail, bem como disponibilizá-lo no site: 

www.consa.com.br . As atualizações de dados, inclusive endereços de e-mails, são 

de responsabilidade das famílias; 

 Avaliar o estado de conservação dos livros e peças de roupa. Só será aceito o que 

estiver adequado à reutilização. 

Atenciosamente, 

Equipe Organizadora. 

__________________________________________________________________ 
 

Protocolo de participação – Feira de Troca de Livros 2017 / 2018 

 

Estou de acordo com o regulamento do evento: Feira de Troca de livros e uniformes e autorizo a participação do (a) 

estudante:________________________________________ 

 

(     )   _____º ano do Ensino Fundamental  

 

 

Responsável:_______________________________________RG:___________________ 

http://www.consa.com.br/

