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Minilivro

Termos de utilização para imprimir e uso pessoal do minilivro A5

1 - Todos os direitos reservados deste minilivro A5, pertencem a Fernando Lima Monteiro.

2 – É Proibida a reprodução parcial ou total deste minilivro A5, para o uso comercial, sem autorização.

3 - Este minilivro A5 é uma amostra grátis, para você montar, escrever e ler, para avaliar.

4 - Este PDF de minilivro A5 é exclusivo para a utilização gratuita aos leitores e interessados, em fazer esta 
ação cultural, em prol do livro e da leitura, no conforto do lar, na escola, ou em outro local. 

5 – Não concordando, com o direito dos termos e das diretrizes, do autor de minilivro A5, através dos itens 
1,2,3,4 acima. Você não poderá utilizar, este minilivro A5.

6 - Para outros projetos dos livros publicados, pelo autor: Fernando Lima Monteiro. Veja, no site da Amazon, 
pelo link: https://amzn.to/2VxLvI8, ou digite: Fernano Lima Monteiro, no site de buscas, da Amazon.

7 - Você pode entrar em contato, com o autor deste minilivro A5, para sugestões, comentários, dúvidas, 
projetos, perguntas e outras solicitações, através do e-mail:  minilivro@outlook.com.

8 - Você pode entrar em contato, através do WhatsApp: +559198405.1270, com o autor: Fernando Lima.

Obrigado desde já!
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Instruções para montar, escrever, ler e divulgar o Minilivro A5

1 - O link a seguir serve para orientá-lo a montar o minilivro A5, através das fotos. 
1.1 - Link: https://1drv.ms/b/s!AvVV76aTUobghNIl977-4l594lHzZQ?e=jWPdPe

2 - Instruções para você montar o minilivro A5:
2.1 - Inicialmente imprima o Minilivro A5, em frente e verso, na impressora Duplex, ou numa impressora 
qualquer, folha à folha, imprimindo a primeira folha. Em seguida, vire com a mão a primeira folha e depois 
imprima a segunda folha, no verso da primeira folha, que você imprimiu.

2.2 - Corte o retângulo externo, com uma tesoura sem pontas, do minilivro A5 da folha de papel A4 impressa. 
Em seguida corte, em cruz, na horizontal e na vertical às linhas, que originarão quatro tiras.

2.3 - As tiras cortadas, tem um número localizado, no canto superior direito de cada tira, onde estão escritos 
os números 1,2,3 e 4, em cada tira. As tiras deverão ser colocadas, uma sobre a outra, em ordem crescente, 
onde a primeira tira, que é a capa, fica na frente e as demais tiras, ficam atrás, sucessivamente.

2.4 - Com todas as tiras unidas, uma sobre a outra, sucessivamente. Grampeie na marcação do pequeno 
traço, que está no meio da primeira tira. Em seguida, dobre o minilivro A5. Portanto, agora o minilivro A5, 
está montado e pronto para à escrita do conteúdo, para ler e para divulgar nas redes sociais.

2.5 –Você pode fazer qualquer atividade, com o minilivro A5, de uso pessoal, sozinho ou na escola, entre 
outros locais e se quiser fazer algum tipo de parceria, com o autor deste minilivro A5, solicito que envie um 
e-mail, com uma proposta para: minilivro@outlook.com. Obrigado!!!


