Feira de Manuais Escolares Usados 2017
3 e 4 de julho
26 e 27 de julho
10:00 - 17:00
Objetivos
 Promover a reutilização dos manuais escolares;
 Diminuir os custos de aquisição destes materiais por parte das famílias dos alunos;
 Promover comportamentos responsáveis no âmbito da formação para a cidadania e a
educação ambiental.

Concretização
 Sob a supervisão da escola, os alunos disponibilizam os manuais que queiram dispensar ao
público escolar nesta feira a realizar na área de receção da Escola Secundária de Santa Maria
Maior.
 Será disponibilizado espaço para que cada aluno / encarregado de educação possa expor os
manuais que disponibiliza para venda.
 Cada aluno / encarregado de educação é responsável pela vigilância dos respetivos manuais,
não podendo a escola responder por manuais desaparecidos ou danificados no decorrer da
feira.
 A equipa de professores prestará apoio na avaliação do estado dos manuais escolares e na
atribuição de preços de acordo com o regulamento.
 As operações de compra e venda são feitas diretamente entre alunos / encarregados de
educação, não havendo intermediação dos professores presentes.
 É obrigatório recolher os livros expostos até à hora estipulada para encerramento da feira
em cada dia.

Normas a ter em conta:
 A direção da escola não se responsabiliza pelas trocas efetuadas pelo que não aceitará
reclamações.
 A troca dos manuais escolares usados respeita exclusivamente os manuais oficialmente
adotados pela escola.
 Os manuais escolares só serão aceites para troca durante o período legal de adoção.
 Os manuais a trocar deverão estar completos em número de páginas e/ou fascículos e
deverão estar em bom estado de acordo com os seguintes parâmetros de avaliação:
a) Capa devidamente presa ao livro sem rasgões e escritos ou rabiscos que impeçam a
leitura de todos os elementos informativos nela constantes;
b) Livro sem sujidade injustificada e páginas riscadas a tinta que impeçam ou dificultem a
sua leitura integral;
c) Os cantos do manual não poderão apresentar dobragens ou vincos que indiciem a
degradação do papel;
d) Os manuais que cumpram todos os requisitos de boa conservação referidos nas alíneas
a), b) e c) podem ser trocados pelo valor máximo correspondente à metade do preço
de capa;
e) Os manuais que não cumpram até dois dos requisitos referidos na alínea anterior
podem ser trocados pelo valor máximo correspondente à terça parte do preço de capa.
f) Os manuais que não cumpram nenhum dos requisitos referidos não podem ser
trocados.

