DIA INTERNACIONAL DA DOAÇÃO DE LIVROS
Todos os anos, no dia 14 de fevereiro, o Dia Internacional da Doação de
Livros tem como objetivo fazer com que os livros cheguem ao maior número
possível de crianças. A iniciativa voluntária também busca aumentar o acesso
e o entusiasmo das crianças pelos livros.
O dia 14 de fevereiro remete-nos automaticamente para o Dia dos
Namorados, no entanto, existe outra maneira de compartilhar o amor neste
dia. Podemos compartilhar o amor pelos livros com uma criança que talvez
não tenha nenhum. Pode ser difícil imaginar que, nesta era moderna, ainda
existem crianças que não possuem um único livro. Muitas crianças em países
em desenvolvimento não têm livros. Este também é o caso nos Estados
Unidos. Cerca de dois terços das crianças americanas que vivem na pobreza
não têm livros.
Porque precisam as crianças de livros? Consideremos estes motivos:
•Ler livros em voz alta para as crianças ajuda a criar um vínculo emocional.
•Os livros ajudam as crianças a desenvolver competências linguísticas básicas.
•Os livros exigem que as crianças pensem e ajudam-nas a ter novas ideias.
•Eles ajudam as crianças a desenvolver o pensamento crítico.
•E expandem os mundos das crianças.

•Os livros criam e respondem a perguntas.
•Eles têm uma forma de proporcionar conforto, companhia e entretenimento.
Por essas e muitas outras razões, cada criança deveria ter seus próprios livros.

COMO CELEBRAR o #Dia Internacional da Doação de Livros
Muitas bibliotecas, programas de alfabetização e escolas em todo o mundo
participam deste dia. A melhor maneira de participar é dando um livro a uma
criança carente. O livro nem precisa ser novo, pode ser usado mas em bom
estado. Outras formas de participação incluem:
• Doar livros para sua biblioteca local ou para uma instituição de
solidariedade social.
• Doar para uma organização que doa livros para crianças, como Book Aid

International, Room to Read e Books for Africa.
• Incentivar alunos e famílias a doar alguns dos seus livros para uma criança
necessitada.
Espalhe a conscientização para este dia nas redes sociais sociais com
#BookGivingDay.

HISTÓRIA DO DIA INTERNACIONAL DA DOAÇÃO DE LIVROS
Um grupo de voluntários que queria que todas as crianças do mundo
tivessem um livro começou o Dia Internacional de Doação de Livros em 2012.
Emma Perry, uma autora infantil do Reino Unido organiza o dia. Mais de 44
países em todo o mundo participam.

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS QUER
COMPARTILHAR O AMOR PELOS LIVROS COM UMA CRIANÇA E
AGRADECE A QUEM COLABORAR.

