
 

 

Cachoeira do Sul, 10 de março de 2022. 

 

 Senhores pais e alunos do Barão 

 

A educação está, entre outras coisas, atrelada às atitudes, por isso, ensinar as 

crianças e os jovens a serem sustentáveis é fundamental para torná-los cidadãos 

atentos e participativos e o Barão sempre teve essa preocupação! 

Há muitos anos, o Colégio desenvolve projetos visando a conhecer para 

respeitar, a cuidar do ambiente e do próximo e a garantir a qualidade de vida no 

planeta Terra a partir de atitudes. 

Pois em 2022, o projeto “Barão Sustentável”está sendo retomado! 

 

Sua família pode participar realizando as seguintes ações: 

 

1º. coleta de óleo de cozinha já utilizado (óleo saturado) em garrafas pets. 

Quando cheia a embalagem, trazê-la para o Colégio e colocá-la nas caixas 

coletoras, uma delas posicionada junto à Recepção (porta principal); 

 

2º. coleta seletiva de lixo no Barão, com entregas SEMANAIS, sempre às 

segundas-feiras,  pelas famílias. O valor financeiro arrecadado com a 

comercialização do material coletado será doado a instituições 

filantrópicas de Cachoeira do Sul (LFCC, HCB, APAE, AFAD e para 

projetos sociais reconhecidos pela Comunidade Cachoeirense). 

Indicaremos, a seguir, o que pode ser doado e o que não deve ser colocado 

no material trazido: 

 

 

O QUE SE PODE TRAZER: 

 

NÃO DEVE SER MISTURADO: 

Papel: 

 jornais, revistas, livros, folhas de 

ofício usadas, folhas de caderno 

usadas (folhas brancas); 

 papelão, caixas, rolos de papel 

higiênico ou de papel toalha etc; 

 caixa de leite longa vida, de leite 

condensado, de creme de leite. 

Plástico: 

 garrafas pet (brancas ou coloridas, 

qualquer tamanho); 

 lixo orgânico; 

 material de uso pessoal para 

higiene (absorventes, papel 

higiênico, fraldas); 

 material de curativos; 

 pilhas e baterias; 

 vidros; 

 saquinhos de salgadinho ou 

similares que sejam “metalizados” 

por dentro. 

 



 frascos de xampu, de alvejante, de 

detergente, de azeite, potes de 

margarina e de iogurte ou 

embalagens similares; 

 bacias, baldes, regadores etc; 

 sacos plásticos tipo de arroz, de 

feijão, de açúcar, de bolachas, do 

fardo de latinhas ou de 

refrigerantes. 

Alumínio: 

 latinhas de refrigerante e de 

cerveja; 

 panelas e utensílios domésticos de 

alumínio; 

 fios elétricos. 

Metal (ferrosos): 

 latas vazias de massa de tomate, 

de milho, de ervilha, de 

achocolatados, de azeite etc. 

 

OBSERVAÇÃO: 

NÃO É OBRIGATÓRIO TRAZER OS 

RESÍDUOS LAVADOS, POIS 

NECESSARIAMENTE O PROCESSO 

SERÁ FEITO NA EMPRESA 

COMPRADORA DO MATERIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: havendo interesse ou 

necessidade de descartar lixo 

eletrônico (sucatas), ele pode ser 

trazido para receber o devido e 

correto descarte, porém não será 

contabilizado como valor para 

somatório da doação. 

 

HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA: 

 das 12h45min às 13h45min (hora da entrada das turmas da tarde), em 

frente ao Colégio (rua Comendador Fontoura); 

 o material deverá ser colocado pelos alunos ou pelos familiares nas “BIG 

BAGS” que estarão junto à grade, próximas do portão de entrada dos 

alunos.  

Em caso de dúvidas e/ou sugestões, contatem a professora Sandra Ritter no 

SOP - Serviço de Coordenação Pedagógica. 

Contamos com o engajamento de toda a comunidade escolar, pois temos 

convicção de que nossos “pequenos gestos” ajudarão nas grandes transformações de 

que nosso planeta e nossa sociedade precisam! 

Atenciosamente, 

        Leatriz Hoffmann Voigt, 

        Diretora. 

1ª COLETA:  
14 DE MARÇO 

EM DIAS DE CHUVA, NÃO  
HAVERÁ COLETA!  

 

 
ATENÇÃO: NÃO é aceito nenhum tipo 
de material ou embalagem de VIDRO E 
MADEIRA, pois não há como encaminhar 

esse material para reciclagem em 
empresa próxima.  

Pedimos sua colaboração! 
 


