
REGULAMENTO DRIVE-IN 
8ª EDIÇÃO DO PROJETO GIRA GIRA 2021/2022 
LIVROS DO COLÉGIO ALBERT SABIN e AB SABIN 

 
 

 
OBJETIVO 
• Ajudar ao próximo através da doação. 
• Preservar a natureza. 
• Conscientizar os alunos sobre a importância de cuidar bem dos seus pertences, uma vez que, estando em bom estado de 
conservação, outra pessoa poderá utilizá-lo. 

• Permitir que pais se beneficiem com as doações e adquiram livros para que seus filhos possam utilizá-los no próximo ano 
letivo, lembrando que, nem sempre a pessoa que doou conseguirá obter o que deseja, uma vez que dependemos de 
doações. 
 

IMPORTANTE 
• Neste ano de 2021, devido a pandemia, serão aceitos SOMENTE LIVROS que estiverem na lista de 2022 divulgada pelo 
Colégio. 

• Neste ano, também em função da pandemia, NÃO SERÃO ACEITOS UNIFORMES no projeto, devido ao manuseio, porém 
disponibilizaremos a página do Facebook e os grupos por série que temos no WhatsApp para que sejam feitas somente 
doações e trocas. NÃO SERÃO PERMITIDAS VENDAS. 

• O atendimento será feito por drive-in em horários diferentes por cada série no dia da troca. 
• Neste ano, APENAS PESSOAS QUE DOAREM LIVROS poderão se beneficiar no dia da troca em posse da ficha do 
projeto que será dada no momento da doação. 

• As sobras de livros didáticos do 6° ano serão disponibilizadas no Facebook para pais adquirirem como empréstimo, 
devendo ser devolvidas no próximo ano letivo. 

 
 
1 - D O A Ç Õ E S      A C E I T A S 
 
Serão aceitos: 
• Livros paradidáticos (leitura) de todos os anos e de todas as disciplinas, inclusive de inglês e de espanhol, em bom estado 
de conservação (¹). 

• Livros didáticos do 6º ano do E. Fundamental II ao 3ª ano do E. Médio de todas as disciplinas, exceto de Inglês e de 
Espanhol, em bom estado de conservação (²). 

 IMPORTANTE: 
(¹) “Alguns” livros de leitura escritos e pintados até o 5° ano não serão aceitos (História a brasileira, Poesias para gostar de 
ler, Xadrez, A arca de Noé, Meu primeiro livro de contos de fadas, etc). 
(²) Não serão aceitos os livros didáticos de Inglês e de Espanhol pela dificuldade de reutilização em razão do material 
utilizado na confecção das folhas, lembrando que os de leitura e de gramática são aceitos. 
 
 

2 - D A T A S     E     H O R A R I O S     I M P O R T A N T E S 
 

• Doação - Data destinada à doação de livros didáticos e paradidáticos. No momento da doação, os pais receberão uma 
ficha com a quantidade e tipo de livros doados (didáticos e paradidáticos), para ser utilizada no dia do Gira Gira (troca). 
Datas e local para doação:  
o 04/12/21 Sab. das 08hs às 13hs   - todas as séries    - Local: estacionamento Sabin 
o 07/12/21 Ter.  das 11hs às 16hs    - todas as séries    - Local: estacionamento Sabin 

 
• Gira Gira – Data destinada à troca das fichas por livros que o filho utilizará em 2022.Datas e hora do Gira Gira (troca): 

o 11/12/21 Sab das 8hs às 9hs    - Maternal, Pré, 1° ano   - Local: estacionamento Sabin 
o 11/12/21 Sab das 9hs às 9:30hs    - 2° ano e 3° ano    - Local: estacionamento Sabin 
o 11/12/21 Sab das 9:30hs às 10:30hs  - 4° ano e 5° ano    - Local: estacionamento Sabin 
o 11/12/21 Sab das 10:30hs às 11hs   - 6° ano      - Local: estacionamento Sabin 
o 11/12/21 Sab das 11hs às 12hs    - 7° ano     - Local: estacionamento Sabin 
o 11/12/21 Sab das 12hs às 13hs    - 8° ano     - Local: estacionamento Sabin 
o 11/12/21 Sab das 13hs às 14hs    - 9° ano     - Local: estacionamento Sabin 
o 11/12/21 Sab das 14hs às 15hs    - Ensino Médio    - Local: estacionamento Sabin 

 
Caso você queira apenas doar os livros que constam na lista, mas não poderá deslocar-se ao local e datas 
sugeridas, por favor, entre em contato com uma das mães voluntárias para que possamos programar a retirada ou 
a entrega. 
Mães Voluntárias responsáveis do projeto: Líder: Mãe Denise Flores (11)99655-2902 e em 2022 a Mãe Luciana 
Neuber assumirá a liderança (11)99141-6966 / Responsável por Livros: Mãe Sheila Martinez (11)99121-9572 / 
Responsável por Uniformes: Mãe Cristiane Fialho (11)99747-6818. 
 



3 - O R G A N I Z A Ç Ã O     E     P R O C E D I M E N T O S 
1. Todo o atendimento será realizado dentro do estacionamento do Colégio, no modelo de drive-in, com o auxílio das 

mães voluntarias do projeto Gira Gira. 
2. Será organizada uma fila de carros para entrar no estacionamento. 
3. O estacionamento será dividido em Box, de acordo com cada série, e haverá uma voluntária em cada box para 

receber a doação dos livros. 
4. Todas as pessoas deverão estar de mascaras, mesmo que estejam dentro do veículo. 
5. Não será permitido descer do veículo no momento da doação e da troca. 
6. No dia da troca, é necessário estar com a ficha e com a carteirinha do(s) filho(s), ou comprovante de matrícula. 
7. A equipe de voluntárias do Projeto Gira Gira não poderá disponibilizar a lista de livros, devido ao manuseio, portanto 

traga a sua lista impressa se for necessário. 
8. Para cada doação será entregue uma ficha nominal que discriminará o tipo e quantidade de livros, que poderá ser 

trocada por livros do mesmo tipo (livro didático por livro didático e livro paradidático por livro paradidático) no 
dia do GIRA GIRA (troca); lembrando que poderá se beneficiar apenas de livros para o aluno mencionado na ficha 
de acordo com a série em 2022. 

9. No momento da doação, é importante os livros estarem separados por série para as voluntárias terem o mínimo de 
contato com o livro, e com isso agilizar o atendimento e preenchimento da ficha. 

10. Ao receber a doação, as voluntarias não irão separar os livros por séries e não poderão folhear os livros, 
considerando que os itens estarão em bom estado de conservação para que outros alunos possam utiliza-los. 

11. No momento da troca, o pai ou responsável deverá entregar a ficha preenchida mencionando os livros que 
precisam ser adquiridos. 

12. O livro será entregue pela voluntária do Projeto Gira Gira, lembrando que o pai ou responsável não poderá escolher 
e nem substituir o item, evitando maiores contatos em virtude da pandemia. 

13. Caso o pai ou responsável esteja representando além do seu filho, outro aluno do colégio, o mesmo terá que retornar 
ao final da fila, a não ser que tenha outro responsável no mesmo veículo com os devidos documentos exigidos no 
projeto. 

14. As pessoas que não possuírem as fichas não poderão adquirir livros no dia da troca. 
15. Os livros didáticos do 6°ano sobressalentes serão disponibilizados na página do Facebook, após o evento da troca, 

para que os pais possam adquirir através de empréstimo, devendo ser devolvido no ano posterior. 
16. Os livros adquiridos por empréstimo nos anos anteriores deverão ser devolvidos até o dia 07/12/21. 
17. As fichas adquiridas em anos anteriores não serão aceitas. 
18. O projeto é organizado pelo grupo do Facebook PAIS DO SABIN que conta com o trabalho de mães de alunos do 

Colégio. 
19. Não garantimos que todos encontrem os livros que procuram, pois o projeto depende de doações, que, embora vêm 

aumentando ao longo dos 8 anos, infelizmente ainda não englobam 100% dos alunos. Além disso, alguns alunos 
ainda estarão em recuperação, por conseguinte, estarão impossibilitados de fazer a doação. 

 
 
 
Contamos com a colaboração e participação de todos.  
https://www.facebook.com/groups/GRUPODEPAISCOLEGIOALBERTSABIN/  
PROJETO GIRA GIRA  


