Comunicado /2019
ESCAMBO LITERÁRIO
Parnamirim, 23 de abril de 2019.

“Educação é coisa do coração”.
Dom Bosco
Srs. Pais ou Responsáveis,
Nossos cumprimentos.
Estamos iniciando o projeto “Escambo literário” em comemoração ao Dia do
Livro Infantil, que visa incentivar o hábito da leitura, promover a cultura, o conhecimento
e o lazer, promovendo assim o enriquecimento das experiências com a literatura e, ao
mesmo tempo, o aumentar da vida útil dos livros.
Para que esse projeto tenha êxito, contamos com o incentivo de doações de
paradidáticos infantis e infanto-juvenis. As publicações precisam estar em bom estado,
inteiras e não danificadas.
Assim, aguardamos o envio dos livros até o dia 26/04/2019, para que possamos
organizar e selecioná-los. No momento da doação, os alunos receberão um volcher que
dará a ele o direito de participar da troca de livros no dia 30 de abril.
Lembramos que as doações devem ser entregues na Biblioteca do Salesiano Dom
Bosco com o termo de autorização.
Assim, contamos com o apoio e reforço dos senhores, incentivando a participação
do seu (sua) filho(a), dentro do espírito de parceria de troca de livros.
Atenciosamente,
Krishna Lima Ribeiro Bibliotecária

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(devolver para a biblioteca até o dia 26/04/2019)

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO.
Eu,__________________________________________________, brasileiro(a)
do RG n°. ___________, autorizo ___________________________________________
do ano/série______, turma_______ a participar do Projeto “Escambo literário”, que
será realizado no Colégio Salesiano Dom Bosco, doando _________(quantidade) livros.

___________________________
Assinatura do responsável
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