
 
 
 

 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

Orientações  

1. Evite permanecer por mais de dois meses com o livro.  

2. Ao acabar a leitura repasse o livro para um amigo, um colega de trabalho ou a uma 

pessoa que você acredita que a leitura vai fazer bem. Pode ser um desconhecido, você 

decide a pessoa e o motivo. A ideia é criar um círculo de leitura com o mesmo livro, 

contribuindo com a cultura do consumo colaborativo. 

3. Quando o livro não estiver mais em bom estado você pode encaminhar para 

reciclagem ou, se possível, para o “proprietário”.  

4. Em nossa página: http://www.portalisus.com.br/#!livrariadobem/co2b você pode 

imprimir essa ficha e utilizar nos seus livros para fazer parte da corrente. 

 

“Proprietário” do livro: _____________________________________________________  

Email (opcional): ________________________________________________________ 

Data de início da corrente (doação do livro): ___/___/ ___ 

Nome Email (opcional) Data de 

recebimento 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Faça uma doação  e nos ajude a democratizar o acesso à leitura no Brasil. 

 

Se desejar, deixe seu depoimento na página: http://www.portalisus.com.br/#!redes-

sociais/cm6a   

 

Faça parte dessa corrente!  
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