
 

SANTI DE PORTAS ABERTAS 

CONECTANDO IDEIAS E INICIATIVAS PARA UM MUNDO MELHOR 14/04/18, das 9h 
às 13h 

  

Caros pais, 

Inspirados pelo tema “menos consumo e mais reaproveitamento”, e pelo sucesso da última 
edição de trocas de uniformes e livros, o grupo de pais voluntários organizaram as FEIRAS 
DE TROCA que acontecerão no Santi de Portas Abertas, no dia 14/04. 

Contamos com a sua participação para que realmente possamos fazer acontecer esse 
movimento de tanta importância nos dias de hoje - pais e filhos juntos! 

  

COLETA: ATÉ 12/04 
(procure as caixas de coleta perto dos portões e recepção) 

  

Confira abaixo as orientações de cada grupo mobilizador sobre como você pode participar: 

TROCA-TROCA DE UNIFORMES 

Objetivo: Possibilitar e maximizar a circulação de uniformes entre os alunos. 

Como participar: 

Mesmo que seu filho não precise de uniforme, você pode doar aqueles que ele não vai mais 
utilizar, para que outros alunos possam reaproveitá-los. Quanto mais peças, melhor! 

Organize os uniformes a serem doados em uma sacola fechada e coloque-os em uma das 
caixas de arrecadação até 12/04, para facilitar a organização prévia. Também é possível 
trazê-los no dia. 

Pais e filhos poderão separar juntos em casa as peças de uniforme que não utilizam mais. 
Vale lembrar que queremos que todos tenham acesso a peças de qualidade. Selecione para 
doar apenas o que selecionaria para uso de seu filho. Só serão aceitos uniformes em 

bom estado. Dias antes da troca, verifique com seu filho o que realmente será necessário 
encontrar. No dia, ao entrar no “troca-troca”, você poderá retirar quantas peças julgar 
conveniente. Não é necessário doar uniforme para retirar uniforme. 

Nossos últimos troca-trocas foram um sucesso! Faça parte desse movimento! 

  

TROCANDO HISTÓRIAS – Livros de literatura 



Objetivo: adquirir obras de maneira sustentável, além de renovar suas bibliotecas pessoais. 

Como participar: 

• Separem em casa os livros que já leram e selecionem aqueles que desejam trocar (adultos 
e/ou crianças). Eles precisam estar em bom estado! 

• Tragam os livros para a escola até o dia 07/04, e coloque-os nas caixas de arrecadação 
para facilitar a organização prévia. Também é possível trazê-los no dia. 

• No dia do evento, os livros estarão organizados por categoria Infantil, Juvenil e Adulto. 
Quem quiser participar, basta entrar na roda e fazer a sua escolha. Faça a seleção 
consciente dos títulos que julgar interessantes. Cada pessoa poderá escolher até 5 
novos títulos para atualizar a sua biblioteca. 

Vamos fomentar a leitura de textos literários e a conscientização para um mundo melhor! 

  

TROCA DE BRINQUEDOS 

Onde: Pátio da Onda 

Horário: Início às 10h30 

Objetivo: estimular práticas de consumo colaborativo entre crianças e adolescentes. 

Em breve, enviaremos as orientações sobre a feira de troca de brinquedos! 

Lembre-se de trazer a sua sacola retornável! 

Desde já agradecemos o envolvimento e comprometimento dos pais voluntários que deram 
vida a este projeto. Certamente será um encontro de aprendizagem, trocas e crescimento. 
Um pequeno gesto pode trazer grandes mudanças. 

Contamos com a sua participação pois ela fará diferença para o sucesso do evento! 

  

Esta é mais uma iniciativa: 

 

  

Atenciosamente, 

MÃES VOLUNTÁRIAS & EQUIPE SANTI 

  

 


