
Comemoração do mês das Bibliotecas 

 

1- A Biblioteca é um mundo maravilhoso para aprender! Clarisse Moreira 

 

2- A Biblioteca é o local onde todos os nossos sonhos nascem! Esperança Gola 

 

3- É na biblioteca que todos os alunos vão buscar os livros e tirar qualquer informação! Teresa Tavares 

 

4- A biblioteca é uma casa que nos alimenta de saber e nos acolhe! Maria João 

 

5- A biblioteca é um espaço onde se guardam os livros para leituras e pesquisa; nela encontra-se o 

conhecimento da História do passado e informações. Teresa Massomba 

 

6- A Biblioteca é um local para todas as pessoas que querem tirar dúvidas! Izandra  Monteiro 

 

7- A biblioteca tem histórias muito bonitas! Maria Afonso 

 

8- A biblioteca é um centro onde encontramos colegas que vão buscar informação! Claudina Dias 

 

9- A biblioteca é o local onde nós obtemos conhecimentos fundamentais dos nossos antepassados, dos nossos 

continentes e da nossa realidade! Cadijato Candé 

 

10-  A biblioteca é o ponto de encontro entre o leitor e histórias de encantar! Constantino Belo 

 

11-  A biblioteca é um local imaginário onde podemos sair do lugar, podemos fazer várias viagens e viver várias 

emoções! Mónica Pires 

 

12-  A biblioteca é o local onde nós temos de lutar e de adquirir conhecimentos! Madiu Candé 

 

13-  A biblioteca tem livros de citações gravados nas memórias, eles inspiram-nos bons pensamentos! Inácia 

Silva 

 

14-  A biblioteca é um local que está organizado para se viver o conhecimento. Jacqueline Cruz 

 

15- A Biblioteca é como uma árvore onde nos sentamos à sombra para ler histórias do mundo global!  

                                                                                                                    Mustafa Sarr 

 

16-  A Biblioteca tem livros de citações gravada nas memórias, eles inspiram-nos bons pensamentos! Inácia 

Silva 

 

17-  A Biblioteca é um local que nos ensina muitas coisas! Luísa da Costa 

 

18-  A Biblioteca ajuda-nos a conhecer melhor o mundo, a história de cada país e viajar no tempo! Cátia Gomes 

 

19-  A Biblioteca sempre tem muitas coisas importantes para todos! Maguete Mendes 

 



20-  A Biblioteca é um local onde se pode ler livros de histórias do mundo! Arminda da Costa 

 

21-  A Biblioteca é um livro de cultural! Avelino Massoula 

 

22- A Biblioteca é um guia que nos ajuda a ler e escrever melhor e a ter mais conhecimento! Mamadou Diallo 

 

23-  Através da Biblioteca aprendemos a ler e escrever, por isso a Biblioteca é para permanecer! Flávio Alves 

 

24-  A Biblioteca é uma casa muito importante para todo o mundo! Alfa Sou 

 

25-  A Biblioteca é o lugar mais rico que pode existir na Terra, pois a maior riqueza não é o dinheiro mas, sim, o 

conhecimento! E esse local está reservado para essa única e preciosa riqueza! Adriana Leite 

 
26-  A Biblioteca é um local onde se aprende a conhecer o mundo! Cristo Moisés 

 

27-  A Biblioteca é um local sempre importante para todos! José Varela 

 

28-  Na Biblioteca encontramos todo o tipo de informações possíveis; é um caminho para sermos pessoas cultas!  

                                                                                                                                                                                        Semedo 

29-  Na Biblioteca podemos recorrer a livros para nos informarmos! Silvino 
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