Prezados pais ou responsáveis,
Saúde e Paz!
Com o objetivo de diminuir os gastos da família em relação aos livros paradidáticos da 1ª etapa
de 2017, o Colégio Padre Eustáquio oferecerá um “BANCO DE VENDAS E TROCAS DE LIVROS
USADOS”, nos dias 09 e 10 de fevereiro (quinta e sexta feiras), nos horários de recreio ( 9h30
às 10h e 15h30 às 16h ), na Biblioteca do Colégio.
Solicitamos a sua atenção para os pontos abaixo:
 O aluno poderá trocar, comprar ou vender os livros, desde que estejam em bom
estado de conservação.
 Sugerimos, como ponto de partida para a negociação, a metade do valor de um livro
novo. É importante que façam a pesquisa de mercado antecipadamente.
 Fiquem atentos quanto ao título e autor do livro. A Escola não se responsabiliza por
trocas ou compras equivocadas, pois apenas disponibiliza o espaço para o encontro
dos interessados.
 O objetivo é o de um colega ajudar o outro na aquisição dos livros que serão utilizados.
 Uma lista será disponibilizada no local para aqueles interessados em anunciar seus
livros, caso não os negociem no dia.
Outra oportunidade de adquirir LIVROS PARADIDÁTICOS NOVOS será por meio da “Feira do
Livro” que o Colégio, em parceria com editoras, desenvolve todos os anos. Essa será realizada
nos dias 11/02 (sábado) de 08h às 13h e nos dias 13 e 14/02 (segunda e terça feiras) de 9h30
às 18h, no hall de entrada. Os exemplares serão vendidos com desconto de 20% no valor de
capa e podem ser pagos à vista ou no cartão de crédito.
Segue abaixo a lista dos livros que poderão ser vendidos, trocados e/ou adquiridos no “Banco
de vendas e trocas de livros usados” e na “Feira do Livro”:







6º ano: “Prezado Ronaldo” - Ed.SM // “ Meninos da Planície” - Ed. Lê
7º ano: “Explorando o território brasileiro”, o antigo “Um Rally da pesada” – Ed. J.M //
“Extraordinário” - Ed.Intríseca // “Robison Crusoé – HQ” - Ed.Farol
8º ano: “ A Megera Domada ” – adapt. Walcyr Carrasco – Ed. Moderna // “ Comédias
para se ler na escola” - Ed. Objetiva
9º ano: “O espelho e outros contos machadianos” – Ed. Scipione // “Batendo à porta
do céu “ – Ed. Biruta
1ª série: “Capitães de areia” - Ed. Companhia do Bolso // “São Bernardo” - Ed. Record
ou qualquer editora texto integral
2ª série: “A escrava Isaura” // “A moreninha”- Ed. LPM ou qualquer editora texto
integral

Em caso de dúvida, gentileza ligar para (31) 3469-7912 ou enviar um e-mail para
biblioteca@colegiopadreeustaquio.com.br .
Atenciosamente,
Direção e Biblioteca.

