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Acontecimentos
• Vídeo sobre “A
importância da
Leitura no dia
23/04/2020”.
Vídeo sobre a
importância da
Leitura no Dia
Internacional do
Livro, 23/04/2020,
com a bibliotecária
Andréa.

A leitura é importante em um momento como o
isolamento social.
No dia 23 de abril
divulgamos um vídeo sobre a
importância da leitura neste
momento de isolamento
social.
A UNESCO escolheu essa
significativa data para
instituir o DIA MUNDIAL DO
LIVRO, em 1995. Uma data
importante para a literatura
mundial. pois se comemora

Medidas de prevenção
para se ter com os livros
em casa:
- Faça a limpeza dos livros com papel
toalha, álcool e água.
- Compartilhe leituras e não o livro.
- Este deve 5 dias parado até a
próxima pessoa fazer a leitura.
- Não molhe o livro com saliva.

nessa data, o nascimento
(1564) e a morte (1616) de
William Shakespeare; a morte
(1616) de Miguel de
Cervantes e o nascimento,
em 1899, de Vladimir
Nabokov.
Incentivamos a leitura,
primeiramente com aqueles
livros que a família tem em
casa neste momento e
também aqueles que
podem ser baixados
gratuitamente como neste
site: A volta ao mundo em
80 dias (Júlio Verne):
http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/ph00
0439.pdf
Leia um livro, viaje por suas
páginas, aprenda, invente!
Ler faz bem!

• Trabalhamos somente
em Home Office
(Trabalho em Casa)
para atender Freis,
Serviço de
Convivência, CJ e
comunidade.

Special events in
“Quem não tem um
our family’s life
amigo, mas tem um
livro,
tem uma
• Add
a highlight
from
your estrada.”
family’s life
Carolina Maria de Jesus
• Add a highlight from
your family’s life
• Add a highlight from
your family’s life

Outros livros que podem ser livros em casa, do
seu computador ou do seu celular
Coleção Primeiros Passos:
https://www.netmundi.org/home/2
017/40-livros-da-colecao-primeirospassos-para-baixar/

Logo estaremos juntos para
grandes leituras e
aventuras! Por enquanto,
fica em casa! Se cuide!

A Coleção Primeiros
Passos é uma iniciativa da
Editora Brasiliense
bastante conhecida no
Brasil. Lançada em 1970
em formato de bolso, fez
enorme sucesso pelo seu
caráter prático e resumido.

A coleção aborda temas
de grande relevância de
forma introdutória,
apresentando ao leitor um
panorama geral do
assunto.

Na foto celebrando o Dia do Livro Infantil
em 2018.

As atividades do Serviço de Convivência
Fortalecimento de Vínculos também
Contaram com um vídeo no Dia Nacional
do Livro. Foi realizada a leitura do livro
“O livro”.
Veja você também em nossas redes socias:
@cpcapoa
Facebook: CPCA

Andrea, Taylor e Isadora.

Antes da pandemia, recebendo os livros.
Importante higienização, junto com os Jovens
Aprendizes.
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Das utopias
Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A mágica presença das estrelas!

CEP: 91560-000

Mario Quintana

E-Mail:

Sapo Amarelo.

biblioteca.icsfa@gmail.com

Global Editora

Site:
https://cpca.org.br/biblio
teca/

#ficaemcasalendo
Leia.
Não como se precisasse ter
todos os livros do mundo, mas
como se todos os livros
precisassem estar dentro de
você.

Legenda descrevendo imagem ou elemento gráfico.
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