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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte 

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa 

   

REGULAMENTO DO BANCO ESCOLAR  - TROCA 

GRATUITA DE LIVROS ESCOLARES 

Esta escola aderiu, ao Movimento solidário – Banco do Livro Escolar, 

que promove a reutilização de livros, logo a aplicabilidade de um dos 

três princípios do consumo consciente: reutilizar. 

Neste caso, será uma reutilização solidária. “Fazer o bem, sem saber a quem.”   

Esta pode ser uma maneira de dar uso aos livros encostados nas prateleiras lá de casa ajudando, 

ao mesmo tempo, quem mais precisa a poupar no orçamento familiar. 

Este movimento destina-se a todos os alunos do Agrupamento de Escolas D. Manuel de 

Faria e Sousa.  

RECOLHA DE LIVROS ESCOLARES USADOS EM BOM ESTADO - destina-se apenas aos 

alunos dos 6º e 9º anos. (em finais de ciclo). Estes alunos podem entregar os livros dos 

vários anos de escolaridade. Os livros de EMRC podem ser entregues anualmente. Os 

livros recolhidos serão assinalados num registo. 

ENTREGA/OFERTA DE LIVROS ESCOLARES USADOS - O Banco do Livro Escolar desta 

Escola receberá ofertas dos livros escolares usados que serão disponibilizados, 

gratuitamente, a quem precisa deles. Tem prioridade em receber, quem entregar livros 

escolares. 

ENTREGA DE LIVROS ESCOLARES, CADERNOS, REVISTAS E OUTROS PAPEIS EM MAU 

ESTADO – destinam-se ao Banco Alimentar Contra a Fome que reconverterá em géneros 

alimentícios. 

Os alunos poderão entregar e levantar os livros que existirem disponíveis, nas instalações do 

Clube do Ambiente. A seleção é feita segundo uma lista ordenada, pela ordem de entrega, até 

se esgotar o stock de livros existentes. 

Todos os alunos, sem subsídio, podem entregar os livros escolares usados. Os alunos 

subsidiados (Escalão B) recebem os livros que não estão contemplados no subsídio, mediante 

comprovativo. 

Este Movimento não tem nada a ver com a atribuição de livros e de material aos alunos 

subsidiados. É um Movimento Solidário. 

Felgueiras, 2 de julho de 2018                                    O diretor 

                                                                        António Carvalho de Sousa 
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