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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

No dia 18/04 realizaremos a troca de livros e gibis infantis. 
A iniciativa tem como objetivo principal, incentivar a leitura. 

Para participar, basta atentar-se aos itens abaixo: 
 

 Trazer um livro ou gibi infantil, em bom estado, que 
deverá ser entregue para a professora até o dia 17/04. 
Cada exemplar corresponderá a 01 vale-livro; 
 As obras trazidas deverão estar em condições 
adequadas de conservação;  
 O estudante poderá participar da troca de livros 
com quantos exemplares quiser. 

Contamos com a colaboração de todos para que nossa 
troca de livros seja um sucesso. Participe e troque! 

“Um Livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar.”  
Rubem Alves 

Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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