
 

 

REGULAMENTO TROCA-TROCA DE LIVROS E GIBIS - 2ª EDIÇÃO 2021  

 

 

1 O QUE É? 

Projeto de incentivo à leitura, promovido pela Biblioteca Madre Paulina.  

 

2 OBJETIVO 

Promover o incentivo à leitura e, de certo modo, à interação entre os leitores, aproximando os 

educandos, funcionários e estagiários do EIC à biblioteca, por meio do troca-troca de livros, de 

cunho literário e gibis, em bom estado.  

Os livros que farão parte do troca-troca serão os trazidos pelos educandos. Os livros do acervo 

da Biblioteca não entrarão no troca-troca, pois, são obras desta Instituição. 

 

3 PÚBLICO 

Educandos da Educação Infantil ao Ensino Médio e colaboradores do EIC. 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 Entrega do livro para participação no evento 

As obras para o “Troca-troca de livros e gibis” poderão ser entregues no período de 05 de julho 

a 11 de agosto na biblioteca ou na recepção do colégio das 8h às 16h. 

Os participantes que deixarem os livros na recepção, deverão deixá-los com as seguintes 

informações: Nome do participante e turma.  

Para a seleção das obras serão avaliados os seguintes itens: conteúdo literário, devendo ser 

adequado ao meio escolar, e estado físico da obra, devendo estar em boa condição para uso. 

Importante salientar que em virtude da Covid-19 os livros recebidos para o troca-troca ficarão 

em quarentena por no mínimo 3 dias, prazo suficiente para a higienização dos mesmos. 

 



4.2 Cupom Troca-troca 

Para cada livro ou gibi doado será entregue um “Cupom Troca-troca” respectivo, que dará 

direito a troca de um exemplar da mesma categoria e segmento (mesma cor). Ou seja, livros 

serão trocados por livros e gibis por gibis; e o livro será analisado para receber o cupom do seu 

segmento. Assim, o cupom dará direito à escolha de um livro do mesmo segmento daquele que 

foi trazido pelo participante. 

Os segmentos são determinados pela cor do Cupom. E cada livro receberá uma etiqueta com a 

mesma cor da estante a que pertence: 

→ Maternal I, II e III: Cupom Amarelo 

→ Níveis I e II: Cupom Rosa 

→ 1ºs ao 3ºs anos: Cupom Vermelho 

→ 4ºs ao 6ºs anos: Cupom Alaranjado 

→ 7ºs ao 9ºs anos: Cupom Azul  

→ Ensino Médio: Cupom Verde 

→ Gibis: Cupom Lilás 

Os participantes que entregarem os livros na recepção receberão o seu cupom pelo Teams em 

até 48h, pela bibliotecária Mônica Fontanella, por isso a importância da sua identificação no 

momento em que doa o seu livro e gibi. 

 

4.3 Organização das estantes 

A organização das estantes será em ordem de segmento, conforme sequencial abaixo. A 

identificação será pela cor das estantes e das etiquetas nos livros: 

→ Maternal I, II e III: Cupom Amarelo 

→ Níveis I e II: Cupom Rosa 

→ 1ºs ao 3ºs anos: Cupom Vermelho 

→ 4ºs ao 6ºs anos: Cupom Alaranjado 

→ 7ºs ao 9ºs anos: Cupom Azul  

→ Ensino Médio: Cupom Verde 

→ Gibis: Cupom Lilás 

Esta mesma organização estará disponível para consulta no site do EIC, na página da 

Biblioteca, no endereço https://imaculadanet.com.br/2a-edicao-do-troca-troca-de-livros/ . 

 

4.4 Escolha do livro 

No período de 16 a 20/08 as estantes presenciais e virtuais estarão preparadas para o Troca-

troca dos livros. 

https://imaculadanet.com.br/2a-edicao-do-troca-troca-de-livros/


4.4.1 Estantes presenciais  

A escolha presencial dos livros será na Biblioteca na estante respectiva à cor do seu cupom, 

que deverá ser entregue à bibliotecária para a conferência com a etiqueta do livro que foi 

escolhido. 

4.4.2 Estantes virtuais 

O participante virtual consultará a estante referente à cor do seu cupom no site 

https://imaculadanet.com.br/2a-edicao-do-troca-troca-de-livros/  e em seguida, encaminhará 

à bibliotecária Mônica Fontanella, no Teams, a foto do seu cupom, informando o título do livro 

que deseja para que possamos separar a obra escolhida. Caso a referida obra não esteja mais 

disponível, lhe informaremos para uma nova escolha. O prazo para que o livro seja retirado na 

Biblioteca é de até 14 dias. Após este prazo ele será integrado ao acervo bibliográfico desta 

Instituição. 

No caso da Educação Infantil, o responsável pelo(a) educando(a) deverá vir acompanhando-

o(a) na escolha e retirado do livro. 

Local: Biblioteca Madre Paulina – Estantes do troca-troca de livros e gibis (vãos nas escadas e 
gibiteca) →  Horário: Das 7h30h às 16h, de 16 a 20/08/2021. 
 

5 OBSERVAÇÃO 

O evento ocorrerá no período de 16 a 20 de agosto durante a Semana de Línguas.  

Será acompanhado pela bibliotecária para o seu melhor aproveitamento e interação entre os 

participantes, dentro dos trâmites regulamentados para o contingenciamento da Covid-19. 

 

6 AVALIAÇÃO 

Durante o evento, presencialmente, na Biblioteca, e virtualmente ao final de cada página das 

estantes virtuais, haverá um link para a avaliação do evento do Troca-troca de livros e gibis. 

Serão apenas 3 questões que ocuparão no máximo até 1 (um) minuto do seu tempo. Pedimos 

a gentileza da sua participação para avaliarmos e melhorarmos ainda mais o nosso serviço! 

 

Para quaisquer dúvidas, estou à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

Mônica Fontanella       
Bibliotecária       
CRB14/521 

monica.fontanella@imaculadanet.com.br 
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