
 
 

REGULAMENTO 

No dia 24 de março de 2018, o Colégio Anglo Prudentino promoverá a 2ª TROCA DE LIVROS, 

tendo como público-alvo os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. O evento tem como 

objetivo incentivar a leitura tendo o livro como instrumento de veiculação cultural e proporcionar a 

interação entre os participantes. 

Horários: 

Educação Infantil: 9h30 às 11hEntrada e saída pelo portão das quadras.  

Ensino Fundamental: 11h30min as 13h. Entrada e saída pelo portão principal. 

Rever depois. 

 
I. Regras de participação: 

 
 

 A entrada é gratuita. 

 A participação na Troca de Livros é restrita aos alunos do Colégio Anglo que possuírem o vale- 

troca  fornecido pela escola. 

 O aluno deverá vir acompanhado de um adulto. 

 No período de 13 a 21 de março, os alunos poderão trazer para a escola livros que atendam as 

regras de troca. Os mesmos deverão ser entregues para o(a) professor(a) titular de sua sala. 

 Somente serão aceitos livros de literatura infantil. 

 Cada participante receberá 1(um) vale-troca livro entregue. 

 Os livros recebidos passarão por uma análise e, mediante aprovação, será enviado um bilhete de 

confirmação com vale-troca anexo. 

 
II. Regras de troca: 

 
 

 NÃO serão aceitos livros didáticos, enciclopédias, apostilas, livros  oferecidos pelo Sistema 

Anglo, revistas e jornais, gibis, guias, dicionários, atlas, religiosos e similares. 

 Os livros deverão estar de acordo com a nova regra ortográfica. 

 Somente serão aceitos para a troca itens em bom estado de conservação. 

 Se, ao fim da Troca de Livros, o participante não tiver efetuado nenhuma troca e quiser a 

devolução do(s) item(ns) originalmente entregue(s) à escola, não garantiremos que o 

mesmo estará disponível. 

 A troca dos livros ocorrerá por ordem de chegada, sendo assim, fique atento aos horários para 
garantir uma boa escolha. 

 A escola não se responsabilizará por perda ou extravio de vale-trocas e não fornecerá outro para 

reposição. 

 Os vale-trocas deixarão de ser válidos após o término do evento. Assim, os livros que não forem 

trocados serão destinados à doações para Instituições de caridade à escolha da escola. 

Dica: Fique atento em relação à faixa etária dos livros selecionados para garantir que seu filho(a) 

tenha maiores possibilidades de troca. Pense ganha ganha. 


