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BANCO DO MANUAL ESCOLAR USADO 

 

Doação e empréstimo de manuais escolares 

REGULAMENTO 

I – Preâmbulo 

Considerando que o impacto da compra anual de manuais escolares no orçamento familiar é demasiado 

oneroso e que todos os anos há um desperdício de manuais escolares em estado de serem reutilizados, 

com grave prejuízo ambiental, o Colégio Valsassina decidiu criar o Projeto de doação e empréstimo de 

manuais escolares, constituindo-se, para o efeito, um banco de manuais escolares e livros de apoio, 

adiante designado por Banco do Manual Escolar Usado, para todos os alunos que frequentam o Colégio 

Valsassina. 

O projeto de doação e empréstimo aqui regulamentado pretende ver reforçada a consciencialização do 

valor do livro, em geral, e dos manuais escolares e livros de apoio, em particular, e a necessidade da sua 

reutilização. Aliado a esta maior consciencialização está, claramente, um benefício económico para as 

famílias.  

II – Objetivos 

O Banco do Manual Escolar Usado é um projeto do Colégio Valsassina e tem como objetivos: 

a) Reforçar a consciencialização do valor do livro; 

b) Promover a reutilização dos manuais escolares e livros de apoio; 

c) Diminuir os encargos financeiros familiares com a aquisição de manuais escolares; 

d) Favorecer práticas no âmbito da educação ambiental. 

 

III – Procedimento 

 

1. A doação concretiza-se, a título gratuito, dos manuais escolares e livros de apoio que cumpram os 

requisitos previstos no ponto V, nos locais, datas e horários definidos pela Direção Pedagógica do 

Colégio. 

2. Os pedidos de empréstimo de manuais escolares e livros de apoio são considerados pela ordem 

de chegada. 

3. O empréstimo de manuais escolares e livros de apoio decorre durante todo o ano letivo, podendo 

recorrer ao Banco qualquer aluno do Colégio, no caso de existir material para empréstimo. 

4. No final do ano letivo a devolução dos manuais escolares e livros de apoio é facultativa mas deve 

respeitar os requisitos de doação. 
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IV – Elegibilidade dos manuais e livros de apoio 

 

1. Entende-se por livros de apoio quaisquer cadernos, livros, brochuras, sínteses, mapas ou outros 

similares que façam parte dos manuais e que não possam ser vendidos separadamente destes. 

 

2. Os livros e cadernos de exercícios que acompanham os manuais escolares podem ser doados 

desde que respeitem os parâmetros enunciados no ponto V.  

 

V – Parâmetros de avaliação dos manuais e livros de apoio 

 

1. Os manuais escolares e livros de apoio, objeto de doação, devem estar em bom estado de 

conservação de acordo com os seguintes parâmetros de avaliação. 

a) Completos em número de páginas e/ou fascículos; 

b) Capa devidamente presa ao livro sem rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a leitura de 

todos os elementos informativos nela constantes; 

c) Sem sujidade injustificada e páginas riscadas a tinta que impeçam ou dificultem a sua leitura 

integral; 

 

VI – Operacionalização da doação e empréstimo de manuais escolares 

1. Este projeto será divulgado no site do Colégio Valsassina (www.cvalsassina.pt). 

2. A fase de doação de manuais escolares e livros de apoio decorrer entre 27 de junho e 8 de julho 

de 2022. 

3. O local de entrega dos manuais escolares e livros de apoio doados é a Portaria. As doações serão 

para uma sala própria até serem selecionadas para integrar o Banco do Manuel Escolar Usado. 

O Colégio não se responsabiliza por falhas ou erros detetados ao longo do ano letivo nos manuais 

escolares e livros de apoio doados/emprestados. 

Aprovado pela Direção do Colégio Valsassina. 

Data: 15 de junho de 2022 
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