
”Eu não 
QUERO SABER 
o que eu juntei,
 QUERO SABER, 
o que eu espalhei.”

Prezada família,

A partir de hoje, está aberto, o�cialmente, o troca-troca de livros e uniformes em nossa 
escola. Devido ao cenário atual, neste ano, o troca-troca será virtual e acontecerá por 
meio de grupos de Facebook e os próprios participantes vão compartilhar as infor-
mações e combinar a entrega. Criamos um grupo por segmento para facilitar a interação 
entre as famílias. Con�ra abaixo as regrinhas de funcionamento:

Regra Geral:

1. É proibida a venda de qualquer produto nos grupos.

Para quem publicar os itens:

1. Inclua fotos, informações gerais e estado de conservação do objeto;
2. Escreva os bairros e/ou locais disponíveis para entrega;
3. Faça contato com os interessados por meio do Messenger para acertar os detalhes da 
entrega.

Para quem se interessar pelos itens publicados:

1. Escreva nos comentários da publicação o seu interesse e aguarde o contato do autor;
2. Caso alguém já tenha demonstrado interesse pelo objeto, comente que está na �la, na 
possibilidade de desistência.

Regras de Ouro Covid-19

1. Caso a entrega ocorra pessoalmente, utilize máscara de proteção facial, higienize as 
mãos com álcool em gel e mantenha o distanciamento social;
2. Pedimos que apenas uma pessoa de cada família vá ao local marcado para a realização 
da troca ou entrega;
3. Higienize o item com álcool 70 antes de entregá-lo;
4. Ao retornar para casa, higienize as mãos e os objetos.

Outras informações:

- Caso não tenha uma conta no Facebook, você poderá criar gratuitamente, clicando 
aqui. Se preferir, utilize a conta de algum familiar;

- Em caso de dúvidas, estamos à disposição no canal Eventos, na Agenda Edu, ou no 
e-mail comunicacao@mopi.com.br.

Educação Infantil - Troca-Troca de uniformes

Este grupo é destinado exclusivamente para troca 
e doações de uniformes do Colégio Mopi.

Clique aqui para acessar o grupo da Ed. Infantil

Fundamental I - Troca-Troca de uniformes

Este grupo é destinado exclusivamente para 
troca e doações de uniformes do Colégio Mopi.

Clique aqui para acessar o grupo do Fundamental I

Fundamental II e Ensino Médio - Troca-Troca de uniformes e livros

Este grupo é destinado exclusivamente para troca 
e doações de uniformes e livros do Colégio Mopi.

Clique aqui para acessar o grupo do Fundamental II e Ensino Médio
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https://pt-br.facebook.com/
https://pt-br.facebook.com/
http:// www.facebook.com/groups/153431516577094/
https://www.facebook.com/groups/238275837700352
https://www.facebook.com/groups/529578624614863

