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Agrupamento de Escolas de Góis/ BE-CRE, 13 de junho de 2013

Com o propósito de maximizar a recuperação de manuais escolares usados, disponibilizando-os
gratuitamente a quem deles necessite, o Agrupamento de Escolas de Góis lançou a iniciativa da
criação do “Banco de Manuais Escolares” a vigorar já no próximo ano letivo. Para o seu sucesso é
determinante o envolvimento de todos no projeto “Os Livros Andam de Mão em Mão”.
Assim, a comunidade Educativa, nomeadamente pais, alunos, famílias, entidades parceiras,
interessadas em, voluntariamente, oferecerem manuais do segundo e terceiro ciclos, em boas
condições, ao “Banco de Manuais Escolares”, podem e devem fazê-lo, até ao dia 28 de junho do
corrente ano, mediante preenchimento de um documento disponível na Biblioteca do Agrupamento
de Escolas de Góis.
Entre os dias 3 e 10 de julho, a equipa de professores da Biblioteca procederá ao empréstimo de
manuais escolares a todos os que manifestarem esse interesse, de acordo com os procedimentos,
critérios, as regras e os deveres definidos no Regulamento já aprovado e o “Termo de
Responsabilidade” devidamente assinado pelo aluno e respetivo Encarregado de Educação.
Convém salientar que poderá acontecer não existirem no “Banco de Manuais Escolares” todos
os manuais que o aluno pretenda para o próximo ano letivo, tendo que os adquirir, posteriormente,
numa livraria. Não obstante, este projeto existe para que esta situação ocorra o menos possível. De
qualquer modo, terão sempre de o fazer para aquelas disciplinas que, neste momento, estão a
proceder à adoção de um novo manual.
Contamos com a vossa colaboração.
Com os melhores cumprimentos.
O Diretor do Agrupamento
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