Esta iniciativa está em fase
experimental. Como tal,
existirão com certeza aspetos a
melhorar! Contamos com a tua
participação e aceitamos
sugestões para melhorar no
próximo ano letivo!

Os livros escolares sem utilidade, assim como os livros de outros géneros literários que se encontrem
danificados serão doados à Missão de Solidariedade Social Casa Fiz do Mundo para a angariação de
fundos para as suas ações de intervenção em S.
S Tomé e Príncipe.
Príncipe Para este efeito poderão também ser
entregues revistas e jornais, desde que devidamente acomodados em caixas ou sacos.

O número de livros a levantar nunca poderá ser superior ao número de livros entregues.

Na entrega dos livros receberás um talão por cada livro entregue. Mas ATENÇÃO não é possível garantir
o recebimento/levantamento do mesmo número de livros entregues (dado que não se consegue
garantir que os livros existentes tenham total utilidade para ti).

O objetivo é entregares manuais escolares adotados pelo agrupamento, que se encontram em vigor. No
entanto, também podes entregar outros tipos de livros.

Se estás interessado nesta Campanha lê com atenção…

Levantamento dos livros na EB
2.3 Dr. José Pereira Tavares

20 a 28 junho
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d livros
l
na
EB 2.3 Dr. José Pereira Tavares

11 a 17 junho

Calendarização
da Campanha

Fiz do Mundo.

Travanca e a Casa

Bemposta, Palmaz e

Pinheiro da

das Escolas do

Associação de Pais

parceria com a

Agrupamento em

iniciativa do

Adere a esta

Já pensaste que a reutilização dos
livros escolares pode ser um ato de
cidadania!? Através desta campanha
podes entregar os livros escolares que
já não usas, para que outros alunos os
possam (re)utilizar! Do mesmo modo,
também poderás (re)utilizar livros
doados por alguém... Já viste como
pode ser simples diminuir os custos
dos manuais escolares, libertar espaço
nos armários lá de casa e, ao mesmo
tempo, ser solidário para com outros
colegas e para com o meio ambiente,
evitando o corte desnecessário de
mais árvores?

reutilização
ç de livros escolares!!!
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