
 
Por quanto tempo você leu?

 
Que livro você leu?

 
Onde você foi? 

 
Quando você o compartilhou? 

 
Que livro você leu?

 
Que livro você leu?

 
Quando você fez login? 

 
Que livro você leu?

 
O que você viu?

 
Com quem você 

compartilhou seu livro? 

 
Que livro você leu?

 
Para quem você leu?

 
Que livro você leu?

 
Indique um recurso 
que você encontrou

 
Que livro você leu?

 
Que livro você leu?

 
Que livro você leu?

 
Que livro você leu?

 
O que você aprendeu?

 
Que livro você leu?

 
Que livro você leu?

 
Qual programa você escolheu?

 
Que livro você leu? 

 
Para quem você contou? 

BI
BL

IO

TECA PÚBLICA DE BOSTO
N

LEITURA DE VERÃO PARA JOVEN
S

Antes de começar a preencher este cartão de bingo, envie suas informações de participação em bpl.org/bingo.  
Em seguida, preencha este cartão de bingo com o que você leu e fez entre segunda-feira, 1 de junho de 2020  
e segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Quando você tiver preenchido pelo menos uma linha de cinco quadrados,  
poderá enviar o seu cartão digitalmente em bpl.org/bingo ou enviá-lo por e-mail para bingo@bpl.org a 
qualquer momento antes da meia-noite de segunda-feira, 31 de agosto. Se você não conseguir enviar seu 
cartão digitalmente, deixe-o em qualquer  filial aberta da BPL entre segunda-feira, 17 de agosto e segunda-
feira, 31 de agosto. Todos estão convidados a participar, mas apenas os titulares de cartões da Biblioteca 
Pública de Boston (incluindo cartões eletrônicos) com 18 anos ou mais são elegíveis para ganhar um prêmio. 
Se você não possui um cartão de biblioteca, acesse bpl.org/get-a-library-card

BINGO DA BPL NESSE VERÃO, COMPARTILHE 
SUA HISTÓRIA! 

APENAS UM CARTÃO POR PESSOA  |  OS TÍTULOS DOS LIVROS E AS ATIVIDADES PODEM SER USADOS APENAS UMA VEZ POR CARTÃO  |  PARA LEITORES COM 18 AOS OU MAIS

FAÇA O DOWNLOAD DE CARTÕES DE BINGO EM BPL.ORG/BINGO. CONVIDE UM AMIGO!

LEIA AJA DESCUBRA DETALHES DA PARTICIPAÇÃO NO LADO 2 

NOME:

E-MAIL:

Nº DE TELEFONE:
Nº DO CARTÃO  

DA BIBLIOTECA:

PODEMOS ENTRAR EM CONTATO COM VOCÊ COM ATUALIZAÇÕES E LEMBRETES 
SOBRE A LEITURA DE VERÃO?  SIM  NÃO

LEIA NA CAMA AUTOR DA COR LEIA AO AR LIVRE COMPARTILHE SUA HISTÓRIA LIVRO COM TÍTULO  
DE UMA PALAVRA

RELEIA UM LIVRO FAVORITO FAÇA LOGIN EM SUA CONTA 
DA BIBLIOTECA EM BPL.ORG

AUTOR LOCAL EXPERIMENTE UMA OBRA 
DE ARTE (PRESENCIAL OU 

VIRTUALMENTE)

RECOMENDE UM  
LIVRO A ALGUÉM

LEIA UMA HISTÓRIA 
VERDADEIRA

LEIA PARA OUTRA PESSOA AUTORA EXPLORE BPL.ORG

LIVRO PROIBIDO SUGESTÃO DE  
SEU BIBLIOTECÁRIO

PREMIADO MENOS DE 200 PÁGINAS APRENDA ALGO NOVO

LIVRO DA SUA PILHA 
DE LIVROS A SEREM LIDOS

AUTOR LGBTQ+ PARTICIPE DE UM  
PROGRAMA DA BIBLIOTECA

LIVRO QUE VOCÊ VIU EM 
EXIBIÇÃO (PRESENCIAL OU 

VIRTUALMENTE)

CONTE A ALGUÉM SOBRE  
O BINGO DE LIVROS



PRÊMIOS
INSCREVA-SE: envie suas 
informações de contato em bpl.org/
bingo imediatamente para concorrer 
a um vale-presente de US$ 20 em 
uma livraria independente local da 
sua escolha.

GRANDE PRÊMIO: Entregue seu 
cartão de bingo com uma linha 
horizontal, vertical ou diagonal 
completa para concorrer a um cartão-
presente de US$ 200,00 a ser utilizado 
no restaurante ou mercearia de sua 
escolha, independentemente do local. 

Você receberá uma entrada por linha 
concluída, até doze entradas para um 
cartão completamente preenchido. Você 
pode enviar seu cartão várias vezes para 
registrar seu progresso contínuo.

Era uma vez…

Podemos compartilhar sua história publicamente?  SIM  NÃO

O QUE EU LEIO? A interpretação 
dos desafios depende de você! Se 
você precisar de ajuda para escolher, 
poderá encontrar sugestões de livros 
e recursos em bpl.org/bingo. Outro 
recurso que você pode usar é o nosso 
serviço de recomendação de livros 
personalizado, chamado Serviço de 
Prateleira (bpl.org/shelf-service) 
— responda a algumas perguntas e 
nossa equipe de Serviços ao Leitor 
criará uma lista de recomendações 
de livros apenas para você.

COMO EU O LEIO? Além dos livros 
impressos, a BPL oferece materiais para 
leitura digital em vários formatos, como 
eBooks, eAudiobooks e revistas e jornais 
digitais. Você pode aprender como 
acessar esses materiais perguntando 
a um bibliotecário ou visitando  
BPL.org/stream-and-download

O QUE POSSO FAZER ALÉM 
DE LER? Se quiser saber sobre os 
próximos programas da sua biblioteca, 
visite a página de eventos da biblioteca 
em bpl.org/events. A biblioteca oferece 
uma variedade de programas on-line, 
incluindo eventos de verão para crianças, 
adolescentes e adultos.

BINGO DA BPL 
PARTICIPAÇÃO

COMPARTILHE A HISTÓRIA  
DE SUA BIBLIOTECA!

Existe uma experiência que você teve na biblioteca que gostaria de compartilhar com sua comunidade? Escreva aqui, compartilhe 
nas mídias sociais com a hashtag #BPLShareYourStory ou faça o upload em bpl.org/bingo. Não se esqueça de preencher o 
quadrado de bingo Participe de um Programa da Biblioteca OU o quadrado de bingo Compartilhe sua história—mas não os dois! 
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