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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

O BookCrossing é uma rede social para a prática de deixar um livro num 

local público, para ser encontrado e lido por outro leitor, que por sua vez 

deverá fazer o mesmo. O objetivo do BookCrossing é “transformar o 

mundo inteiro numa biblioteca”.  

Nosso espaço reservado para a rede social é uma cabine acessível e livre 

para a comunidade nos horários de entrada e saída dos alunos. Todos 

podem participar gratuitamente, pegando ou doando um livro quantas 

vezes quiser. Ao terminar de ler o exemplar, não é necessário devolvê-lo 

aqui ou em outro ponto oficial. Ele pode ser deixado em locais públicos 

como cafés, transportes públicos, bancos de praças e outros lugares. Ler, 

registrar e libertar, ao invés de manter as obras paradas em estantes.  Esta 

é uma forma  de tornar o acesso à cultura e especificamente à leitura 

verdadeiramente universal. 

Cada livro recebe uma etiqueta de identificação com um número e o nome 

do ponto de registro. É possível acessar no site www.bookcrossing.com.br 

e localizar o trajeto que a obra percorreu e a opinião de outros leitores 

sobre o livro. Ah, você também pode deixar seu comentário lá, se quiser.   

Participe lendo e compartilhando com amigos e familiares!   

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus 
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