
AÇÃO SOLIDÁRIA MONTEIRO LOBATO da B-LS 

 

Saia do atraso com a Ação Solidária Monteiro Lobato que a B-LS irá promover do mês de 

agosto até dezembro de 2019. 

A ação consiste para aqueles que estão com os livros com a data de devolução atrasada e ao 

efetuar a devolução, o usuário tomará conhecimento que poderá entregar um kit de material 

escolar e, em troca o seu nome não ficará afastado para emprestar livros. 

A ação será válida para todos os tipos de atrasos em que, os usuários serão previamente 

comunicados qual o kit que deverá entregar na B-LS e que, seja correspondente ao número de 

dias em atrasos. Dessa maneira, o seu nome fica liberado para empréstimos sem acarretar 

afastamentos. 

A ação abrange todos os tipos de categorias de usuários da B-LS (graduação, professores e 

TA’s). Ficará a critério do usuário não entregar o kit do material escolar e optar pelo 

afastamento. 

OBJETIVO: A ação solidária tem por finalidade arrecadar materiais escolares destinados para as 

famílias carentes assistidas pela instituição de caridade Casa da Esperança da Campina do 

Monte Alegre/SP. São em torno de 60 a 70 famílias assistidas por esta instituição. Os materiais 

escolares serão entregues para as famílias em janeiro de 2020. 

 

 Atrasos de 1 a 5 dias: 

Mini kit 
01 tesoura  

ou 
 
01 caixa canetinha hidrocolor 05 lápis preto 

   
VALOR $4,00   
 

 Atrasos de 2 semanas:  

Mini kits 
01 estojo 
05 canetas esferográficas 
nas cores (azul, vermelha 
e preta 

 
 
ou 

01 caixa de lápis de cor 
01 caixa canetinha hidrocolor 

 
 
ou 

02 pacotes de folha de sulfite 
 
Ou 
 
01 caderno de 10 matérias 

VALOR $8,00 VALOR $9,00 VALOR $9,90 
 

 



 Atrasos acima de 2 semanas até 1 mês: 

Kits 
01 caderno de 1 matéria  

 
ou 

01 caderno de desenho 
02 canetas esferográficas nas cores 
(azul, vermelha e preta) 
05 lápis preto 
 

VALOR $15,90 

01 caixa de lápis de cor 
01 estojo 
05 lápis pretos 
 

VALOR $17,50 
  
  

 Atrasos acima de 1 mês e para livros que entregarem 

danificados, ou aqueles que estão bloqueados e quiserem doar para 

liberar, o kit será comporto por: 

01 caderno de 10 matérias 
01 caderno de desenhos 
01 régua 
05 lápis preto 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de canetinha hidrocolor 
03 canetas esferográficas nas cores 
(azul, vermelha e preta) 

 
VALOR $36,10 
 

 
 
 
 

ou 

 
 
01 mochila nova ou uma em bom 
estado de conservação 
 
 
 
 

 
VALOR $45,00 

 

*OBS.: os preços acima descritos foram consultados na Papelaria & Informática do Felipe, na 

avenida principal da Campina do Monte Alegre/SP. 

**OBS.: não serão aceitas mochilas de rodinha. 


