ESCOLA SECUNDÁRIA DE TONDELA

BANCO DE LIVROS ESCOLARES

A escola, em colaboração com o PES e a Biblioteca Escolar, está a
desenvolver um projeto com vista a promover a reutilização de
manuais escolares.
O que fazes aos livros escolares no final de cada ano letivo?
Porquê reutilizar?
Reutilizar é ainda melhor que Reciclar!
Os 3 R's por ordem crescente do seu impacto Ambiental são: Reduzir,
Reutilizar e Reciclar.
A Reciclagem pressupõe o fim de vida útil do livro e implica um novo
consumo de energia entre outros recursos.
Na impossibilidade de Reduzir a produção de
Reutilização é a solução mais amiga do ambiente.
Como conservar os livros em bom estado?
Os livros deverão ser conservados em
bom estado, para que possam ser
usados por outros no futuro.
Para tal, o aluno não deverá escrever,
riscar, desenhar ou fazer qualquer tipo
de inscrição a caneta. Se for necessário
sublinhar ou escrever no manual,
deverá ser sempre a lápis, para que se
possa apagar.
As folhas não devem ser dobradas ou
vincadas, com a capa devidamente
presa ao livro sem rasgões.
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Esta iniciativa, para além de desenvolver na comunidade educativa o
sentido de partilha e solidariedade social, tem também como objetivo
incentivar boas práticas de educação, proteção ambiental e o respeito
pelo livro.
É um projeto que conta com todos e que se baseia nos conceitos de
solidariedade e rentabilização de recursos, com perspetivas
ecológicas, pois reutilizam-se materiais, evitando o desperdício.
Neste sentido, está a decorrer, neste ano letivo, uma campanha de
recolha destinada à criação de um banco de manuais escolares, que
terá duas vertentes:
•
•

Recolha de manuais ainda em vigor para distribuição aos alunos
Recolha de manuais já desatualizados para doação a
instituições

A atribuição dos manuais aos alunos será feita de uma forma
equilibrada, de acordo com o número de manuais disponíveis. Será
tido em conta o número de manuais entregues por cada aluno, o
estado de preservação em que se encontram e constarem da lista de
manuais adotados para o próximo ano letivo.
Deste modo, solicita-se aos encarregados de educação/alunos
que queiram doar manuais escolares usados, em condições de
serem reutilizados, que os entreguem ao respetivo diretor de
turma, no ato da matrícula ou, posteriormente, na biblioteca
da escola.
Obrigado pela sua colaboração.

