
 

REGULAMENTO  

FEIRA DE TROCA DE LIVROS 2023 

O presente regulamento dispõe sobre as diretrizes e normas para a participação da Feira de 
Troca de Livros que ocorrerá no Colégio Santa Madalena Sofia, em data a definir no mês de Abril.  
  Em atenção às datas comemorativas do dia do Livro, a Biblioteca do Colégio Santa Madalena 
Sofia abre espaço para esse importante movimento de valorização do livro e da leitura e de 
socialização entre os participantes.  
  Os livros a serem trocados deverão ser entregues:(Ens. Médio) nas salas das Coordenações 
nas datas a partir de 24/03/2023 até o dia 14/04/2023; e o Ensino Fundamental I e II no balcão da 
Biblioteca, ocasião em que o participante deixará seu nome e quantidade de livros para troca no 
dia e horários da Feira, concordando com as regras contidas nesse regulamento. 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

• A entrada na FEIRA DE TROCA DE LIVROS é livre; 

• Cada leitor poderá participar da Feira com quantos livros desejar; 

• Para participar é necessário que você compareça aos pontos de arrecadação e realize a 

doação de um livro; 

• A participação é restrita a quem possuir um vale troca disponibilizado pela Biblioteca 

rubricado no verso; 

• A Biblioteca disponibilizará VALE-TROCA ao participante que apresentar livros que atendam 

às regras de troca, sendo 01 (um) VALE TROCA para cada item.  

REGRAS DE TROCA 

• Não serão aceitos livros didáticos, apostilas, jornais, revistas, dicionários, 

enciclopédias, atlas, gibis; 

• Não serão aceitos livros sujos, rasgados, infectados, danificados, rabiscados e também com 

carimbos institucionais. 

• Os livros a serem trocados poderão ser dos mais variados, abrangendo obras de literatura 

em geral, dramaturgia, poesia, autoajuda, policiais, etc e não poderão ter conteúdo adulto; 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

• Cada participante terá direito à quantidade de livros que foi entregue antecipadamente para 

troca; 

• Caso o participante não encontre nenhum livro de seu interesse na Feira e o livro entregue 

já tenha sido objeto de troca para outro participante, não será ressarcido ao participante o 

valor e/ou obra ofertada para a troca. Os livros que não forem trocados serão incorporados 

ao acervo ou reservados para futura edição da feira ou doados para outras instituições.  
• Não será permitida a “reserva” de livros para trocas posteriores. Os casos omissos nesse 

regulamento ou quaisquer dúvidas/questionamentos serão resolvidos pela equipe da 

Biblioteca. 


