
Este projeto tem como propósito permitir a recuperação e
reutilização de manuais escolares, colocando-os à

disposição de quem deles necessite, de forma gratuita.

Como funciona?
Cada encarregado de educação faz uma doação dos seus manuais escolares no final
do ano letivo, para que estes possam ser emprestados a outros alunos no ano
seguinte.
Mesmo que não tenhas manuais para doar, podes fazer a requisição para o ano letivo
seguinte.

Os alunos doadores de manuais tem prioridade na requisição do ano seguinte.
A atribuição de manuais fica limitada à disponibilidade do Banco de Livros.

Quem pode levantar livros?
Qualquer aluno da escola, desde que não seja beneficiário
do SASE.

Como devo fazer?
Deves dirigir-te ao Banco de Livros da escola para doar os meus manuais e fazer a
requisição dos novos.

Onde fica o Banco de Livros?
Situa-se no 1º piso do pavilhão D, próximo do Conselho Executivo.

O que deves saber...
O Banco de livros tem regras tais como:

-  Os alunos, pais ou encarregados de educação a quem sejam entregues livros
escolares ficam obrigados a conservá-los em bom estado, para que os mesmos
possam ser reutilizados por outros no futuro.
-  Durante o período do empréstimo não devem escrever, riscar, sublinhar, desenhar
ou fazer qualquer outro tipo de inscrição.
- Deverão devolver os manuais dentro dos prazos estipulados.

Para estares bem informado deves ler o regulamento que está disponível do site da
escola.



Livros da Ação
Social Escolar

1º e 2º ano de escolaridade.

São disponibilizados aos alunos beneficiários de

Ação Social Escolar os manuais obrigatórios,

devendo o seu valor ser deduzido da

comparticipação de ASE a que têm direito. Estes

manuais não estão sujeitos a devolução.

3º e 4º anos, 2º, 3º ciclos e ensino

secundário 10º  e 11º anos.

Os alunos a frequentar os referidos anos de

escolaridade podem beneficiar do empréstimo dos

manuais escolares:

 Os alunos não beneficiários da ASE, estão

sujeitos ao pagamento de uma caução sobre o

preço de capa do manual emprestado, que será

restituída após a devolução dos manuais na data

prevista e desde que os mesmos se apresentem

em boas condições de serem reutilizados; 

 Os alunos  beneficiários da ASE, estão isentos

 do pagamento da  caução, estando no entanto

 obrigados à devolução  dos manuais, na data

prevista, em boas  condições de serem

 reutilizados.

Os alunos que beneficiam do empréstimo de

manuais, no âmbito do regime de empréstimo ou

no âmbito da ASE estão sujeitos a um contrato de

comodato.

Pedido de manuais.

Os pedidos de manuais são feitos na papelaria da

escola no mesmo dia da entrega de notas do 3º

Período.

Caso não seja possível neste dia, o pedido terá

que ser feito até 30 de junho no mesmo local.

Levantamento dos manuais.

Os manuais podem ser levantados no momento

em que é feito o pedido, desde que estejam

disponíveis.

Se não estiverem disponíveis nesta altura, serão

disponibilizados a partir de setembro, pelo que

deverá dirigirse à escola para se informar da

disponibilidade dos mesmos.

Devolução dos manuais.

Os manuais são devolvidos no momento da entrega

de notas do 3º Período.

Para tal, os manuais terão que se encontrar nas

seguintes condições:

 terão que estar completos em números de páginas

/ou fascículos;

 com capa, sem rasgões ou escritos que impeçam a

sua identificação;

 sem sujidade injustificada nas páginas, frases ou

desenhos riscados a tinta que impeçam a sua leitura

integral;

 Em caso de manuais rasurados a lápis, devem

os mesmos ser apagados antes da sua

devolução.

Os alunos que não devolvam os manuais ou os

devolvam em más condições ficam sujeitos à

suspensão do empréstimo por dois anos letivos,

aplicandose manual a manual.

Material da papelaria.

Os alunos apoiados pela Ação Social Escolar

poderão levantar os materiais escolares na papelaria

da escola.

Os materiais disponibilizados estão limitados a

quantidades estipuladas anualmente de acordo com

o ciclo a que o aluno pertence.

A aquisição de alguns materiais como réguas,

transferidores, paletas, compassos, tesouras e flautas

estará limitada a um por ciclo, por aluno.

A listagem de materiais e respetivas quantidades

estará disponível para consulta na papelaria da

escola.


