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REGULAMENTO DA FEIRA DE LIVROS ESCOLARES USADOS DA EBS CAROLINA MICHAËLIS 2016/17 
 
1. Objectivo 
O objectivo da actividade é possibilitar a reutilização de livros escolares usados através da sua troca.  
 
2. Destinatários 
A actividade é destinada aos alunos da EBS Carolina Michaëlis. 
 
3. Funcionamento 
A actividade decorrerá em duas fases: 
 
3.1. Doação de livros  
a) Esta fase decorrerá entre os dias 3 de Junho e 31 de Julho e destina-se a recolher livros escolares usados 
que os alunos pretendam doar.  
b) Os livros deverão ser doados no átrio de entrada da EBS Carolina Michaëlis, dentro do seu horário de 
funcionamento 
c) Só serão aceites os livros compatíveis com os programas em vigor e em bom estado de conservação. 
d) Para além dos livros utilizados na escola também poderão ser doados livros de actividades e afins, também 
compatíveis com os programas em vigor e em bom estado de conservação. 
e) Os alunos não deverão doar os livros das disciplinas com exame no fim do ciclo de estudos que 
frequentam. Os livros dessas mesmas disciplinas só deverão ser doados após aprovação em exame. 
f) Os alunos não deverão doar os livros que pretendam trocar. 
g) Durante o mês de Agosto será afixada na escola e/ou publicada no site da APAECM lista com indicação dos 
livros doados. 
h) Os livros doados serão depositados em espaço a ceder pela Direcção do Agrupamento e serão utilizados 
para dar início à troca de livros a decorrer em Setembro. 
 
3.2. Troca de livros 
a) Esta fase decorrerá nos dias 1 e 2 de Setembro e destina-se à troca de livros escolares usados por parte 
dos alunos interessados.  
b) Nessas datas os alunos interessados deverão apresentar-se na Sala de Estudo da EBS Carolina Michaëlis, 
de acordo com horário a divulgar atempadamente, com os livros que pretendem trocar. 
c) Só serão trocados livros compatíveis com os programas em vigor e em bom estado de conservação. 
d) Para além dos livros utilizados na escola também poderão ser trocados livros de actividades e afins, 
também compatíveis com os programas em vigor e em bom estado de conservação. 
e) Os alunos não deverão trocar os livros das disciplinas com exame no fim do ciclo de estudos que 
frequentam. Os livros dessas mesmas disciplinas só deverão ser trocados após aprovação em exame. 
f) A troca será realizada de acordo com a ordem de chegada dos alunos interessados à Sala de Estudo nos 
dias 1 e 2 de Setembro. 
g) Os livros que não forem trocados reverterão a favor da escola, designadamente da Sala de Estudo. 
 
4. Equipa  
A equipa será constituída por elementos da EBS Carolina Michaëlis, a serem designados pela Direcção do 
Agrupamento, e da APAECM / Núcleo da EBS Carolina Michaëlis. 
 
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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