
Movimento Reaproveitar (2019-2020)
REGULAMENTO

Objetivo central
Promover a destinação responsável dos uniformes e livros escolares em bom estado que possam ser 
reaproveitados em 2020. Desse modo, tornamos viáveis, pela mediação dessa iniciativa, a doação e o 
reuso de recursos,  ampliando sua vida útil. 

Outros objetivos
Promover a integração entre as famílias, fortalecendo os laços da comunidade escolar, durante o 
planejamento e o encontro presencial.

Entre as famílias da comunidade escolar, estimular o desapego.

Reduzir a demanda orçamentária para as famílias no ano letivo de 2020.

A. Participação

A1. Alunos e responsáveis (pais ou familiares) podem participar do Movimento Reaproveitar tanto como 
doadores de livros e uniformes quanto como beneficiados pelas doações destes itens.

A2. Os participantes, ao doarem ou retirarem doações de livros e uniformes por meio do Movimento 
Reaproveitar, comprometem-se em observar e cumprir os termos deste regulamento.

B. Doações

B1. Serão aceitas apenas doações de livros didáticos, paradidáticos e de literatura constantes nas Listas 
de Livros e Materiais de 2019 (ano letivo concluído) e de uniformes do Colégio Oswald.

B2. Os itens doados devem estar em boas condições de uso. No caso do livro: com capa, sem falta de 
páginas e sem rasuras graves ou respostas no livro. No caso dos uniformes, não apresentar rasgos ou 
manchas visíveis. Desse modo, buscamos não comprometer o reaproveitamento do material para uso 
do aluno que passará a utilizá-lo em 2020.

B3. Livros didáticos e paradidáticos consumíveis, isto é, aqueles com reserva de espaço para respostas 
escritas pelo aluno no próprio livro, ou com atividades de recorte, colagem ou quaisquer outras 
intervenções propostas no material, também serão aceitos para doação. Todavia, só ficarão disponíveis 
para repasse aos alunos os livros não respondidos a lápis ou a caneta.



B4. Durante o período de arrecadação de livros e uniformes para o Reaproveitar (ver item D1), o Colégio 
não receberá doações de exemplares fora daqueles previstos acima, passando a retomar, no início do 
ano letivo de 2020, o recebimento de obras doadas para as bibliotecas do Colégio.

B5. As doações de livros e uniformes serão realizadas nas Recepções das respectivas unidades em que o 
aluno doador cursou sua série em 2019, pelo próprio aluno ou por familiares responsáveis.

B6. Ao ceder livros e uniformes para o Movimento Reaproveitar, os doadores não receberão qualquer 
quantia em dinheiro como pagamento, nem garantia da retirada de livros. Os itens doados são cedidos 
voluntariamente.

C. Destinação de doações

C1. Serão disponibilizados para retirada, aos beneficiados, livros didáticos e paradidáticos não 
consumíveis e livros de literatura doados que constem nas Listas de Livros e Materiais de 2020, assim 
como peças de uniforme escolar em boas condições de uso. 

C2. A retirada de doações especificadas será realizada presencialmente pelos beneficiados, na Unidade 
Cerro Corá, em data e horários definidos no item D2.

C3. Livros didáticos consumíveis e demais livros didáticos doados que não constem nas Listas de Livros e 
Materiais de 2020 (não adotados) serão repassados ao projeto Ler é Viver (sem fins lucrativos), sem 
nenhuma contraparte monetária ao Colégio Oswald de Andrade, nem às famílias e alunos doadores.

C4. Livros paradidáticos e de literatura doados que não constem nas Listas de Livros e Materiais de 2020 
(não adotados) serão incorporados ao acervo das bibliotecas do Colégio, ampliando a oferta e a 
circulação dessas obras para os alunos.

C5. Livros e uniformes disponibilizados para doação que não forem retirados na data prevista no item D2 
ou destinados (C3 e C4) serão armazenados no Colégio e disponibilizados para a próxima edição do 
Reaproveitar.

C6. Os beneficiados pelo Reaproveitar comprometem-se a retirar apenas os livros disponíveis que serão 
utilizados pelo aluno, isto é, um exemplar de cada um dos livros respectivos da série em que o aluno 
está matriculado em 2020. 

C7. Não é permitida a retirada de materiais que não por alunos e seus familiares responsáveis. 

C8. É de total responsabilidade do beneficiado cuidar da conservação e do bom uso do material por ele 
retirado no Reaproveitar.

C9. Não serão realizadas trocas de livros e uniformes doados retirados pelo beneficiado.



D. Datas

D1. Período de doações de livros e uniformes: 18 de novembro a 12 de dezembro de 2019, nas unidades 
respectivas em que o aluno cursou o ano letivo de 2019.

D2. Evento para retirada dos livros e uniformes doados: 14 de dezembro, das 09h00 às 12h00, na Unidade 
Cerro Corá - para todos os alunos e famílias interessados. 

E. Demais disposições

E1. A retirada de doações de livros e uniformes, realizada pelos beneficiados, está condicionada ao 
número de doações arrecadadas no Reaproveitar.

E2. O relatório de arrecadações e repasses de itens dessa edição do Reaproveitar será comunicado às 
famílias no primeiro semestre de 2020, garantindo a transparência, que é compromisso desta iniciativa.

E3. Quaisquer outras regulações necessárias ao Movimento Reaproveitar que não estejam aqui previstas 
serão arbitradas pelo Colégio junto a comissão do Grupo de Famílias.


