
COLÉGIO FLORESTAL PROMOVE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

PELA TROCA DE PAPEL JUNTO À EMPRESA SEPAC 

 

Consciência ambiental é entender que não existe distinção entre o ser  

e o meio ambiente, é aplicar a necessária mudança de  

atitude para a garantia da vida... 

 

No dia 28 de setembro de 2017, o CEFEP Presidente Costa e Silva realizou a 

primeira troca de papel a partir da parceria firmada junto à empresa Sepac de 

Mallet/PR. 

Após conscientização com toda a comunidade escolar a partir do projeto de 

“Troca de Papel” oferecido pela empresa, alunos, professores e funcionários passaram 

a separar o papel branco usado do serviço administrativo e do uso pedagógico (folhas 

A4 usadas, folhas de caderno, rascunhos e outros), o qual foi todo revisado, embalado 

e pesado. A partir daí foi realizado a 1ª troca por papéis novos, retornando para o 

colégio papéis sanitários e de higiene - papel tissue (papel higiênico, toalhas 

descartáveis e guardanapos).  

   

 

Caixas carregadas com papel usado 



 

O projeto tem o objetivo principal de disseminar entre os alunos e funcionários do 

colégio a forma correta de reutilização do papel, questão amplamente debatida na 

atualidade em função da Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Além do cumprimento da legislação, outro objetivo do projeto é promover a 

reeducação de professores, alunos e funcionários sobre o consumo consciente do 

papel e separação adequada, pois, antes do projeto, o papel usado 

administrativamente, pelo corpo docente e discente (documentos, provas, trabalhos, 

apostilas, etc) era descartado e recolhido pela coleta urbana comum da prefeitura.  

 

     

Professora Janaine Vosniak Batista e a pedagoga Marcia Ansolin acompanharam a troca dos papéis 

 

Nesta primeira troca, graças ao empenho de todos, o colégio reuniu 960 kg de 

papel branco usado que foram trocados por 22 fardos de papel higiênico (com 64 rolos 

cada) e 8 fardos de papel toalha (com 24 rolos cada). 

 

 

Papel recebido por meio da parceria Colégio/Sepac 



 

Com esta parceria o Colégio Florestal estará economizando parte dos recursos 

financeiros que são custeados pela SEED para esse fim e os utilizando em outros 

setores da instituição. Essa pode se tornar uma forma lucrativa de troca de 

experiências e produtos e a ideia poderá ser compartilhada com outras instituições da 

região. 

 Confira também no site da empresa SEPAC a orientação sobre 

“Sustentabilidade” e demais projetos que são apoiados no link 

http://www.sepac.com.br/sustentabilidade/#content 

 

http://www.sepac.com.br/sustentabilidade/#content

