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REGULAMENTO DA FEIRA DE LIVROS ESCOLARES USADOS DA EBS CAROLINA MICHAËLIS 
 
1. Objetivo 

O objetivo da atividade é possibilitar a reutilização, por parte dos alunos, dos livros escolares usados 
através da doação, da troca ou da venda. 
 
2. Destinatários 
A atividade é reservada aos alunos do Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis 
 
3. Funcionamento 
A atividade decorrerá em dois momentos distintos: 
 
3.1. Entrega de Livros  
a) Decorrerá entre os dias 15 de junho a 31 de julho. 
b) Os livros deverão ser entregues no átrio da entrada da Escola Básica e Secundária Carolina Michaëlis, 
dentro do seu horário de funcionamento 
c) Só serão rececionados livros escolares compatíveis com os programas em vigor. 
d) Para além dos manuais utilizados nas escolas também poderão ser entregues livros de atividades e 
afins, também compatíveis com os programas em vigor. 
e) Os alunos não deverão entregar os livros das disciplinas com exame no fim do ciclo de estudos que 
frequentam. Os livros dessas mesmas disciplinas só devem ser entregues após aprovação em exame. 
f) No ato da entrega será preenchida uma ficha de recepção, em duplicado, com identificação do aluno, dos 
livros entregues e da data / hora da recepção. No caso de troca deverão ser indicados os livros que o aluno 
pretende. No caso de venda deverão ser indicados os preços pelos quais o aluno pretende vender os livros. 
Não serão admitidos preços superiores a 75% do preço de capa / preço de aquisição. O original da ficha 
será entregue ao aluno, funcionando como comprovativo da entrega, e o duplicado será anexado aos livros 
entregues. 
g) Será criado um documento informático onde serão lançados todos os livros entregues, organizado por 
tipo de procedimento, ano letivo e disciplina. 
h) Os livros serão depositados em espaço a ceder pela Direção do Agrupamento 
 
3.2. Distribuição gratuita, troca ou venda de livros 
a) Decorrerá nos dias 2 e 3 de setembro. 
b) Os livros serão distribuídos, trocados ou vendidos na biblioteca da Escola Básica e Secundária Carolina 
Michaëlis, dentro do seu horário de funcionamento. 
c) Haverá três espaços distintos, um para distribuição gratuita, um para trocas e um para vendas. 
d) A distribuição gratuita e a venda serão realizadas de acordo com a ordem de chegada dos alunos 
interessados à biblioteca nos dias 2 e 3 de setembro.  
e) As trocas serão realizadas de acordo com a ordem de entrega / recepção dos livros durantes os meses 
de junho e julho, mediante a apresentação das fichas comprovativas da entrega / recepção dos livros. 
f) As verbas resultantes da venda dos livros serão entregues mediante a apresentação das fichas 
comprovativas da entrega / recepção dos livros. As verbas que não forem reclamadas até ao dia 11 de 
setembro reverterão a favor da escola. 
g) Os livros que não forem distribuídos gratuitamente, trocados ou vendidos devem ser levantados mediante 
 a apresentação das fichas comprovativas da entrega / recepção dos mesmos. Os livros que não forem 
reclamados até ao dia 11 de setembro reverterão a favor da escola. 
 
4. Equipa 
A equipa será constituída por elementos da Biblioteca da Escola Básica e Secundária Carolina Michaëlis, da 
Associação de Estudantes e da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 
 
5. Responsabilidade 
A equipa organizadora não se responsabiliza por eventuais danos ou extravios dos livros entregues e 
depositados nas instalações da escola. 
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