
TROCA os teus manuais escolares usados!TROCA os teus manuais escolares usados!

Condições do programa:

Os livros entregues devem estar em bom estado de conservação, sem estarem escritos a caneta, e devem
respeitar os livros adotados pelo Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.

A entrega dos manuais está sujeita ao stock disponível e a eventuais alterações que sejam introduzidas
nos manuais adotados.

O comprovativo entregue não pode ser trocado por dinheiro, ou por qualquer outra compensação que
não os manuais escolares.

Os anos abrangidos pelo programa são do 5º ao 9º, sendo que os alunos que transitam para o 10º podem
ajudar doando os seus livros.

Em caso de não existirem manuais suficientes para todos os alunos que entregaram os seus livros
escolares, os manuais existentes serão distribuídos em igual nº pelos alunos que efetuaram a sua
entrega. Significa que o nº de livros recebidos pode ser inferior ao nº de livros entregue.

Qualquer alteração às datas anunciadas será divulgada na página do facebook da APEEAEAV.

Outros pedidos de esclarecimento podem ser enviados por e-mail para: apeeaeav@sapo.pt
Nota: A Biblioteca do Barreiro leva também a cabo um projeto de troca de livros designado “Dar de
Volta”, que podes consultar no site da Câmara Municipal do Barreiro.

http://apeeaeav.wix.com/apeeaeav

Vais terminar o ano escolar com 

sucesso? Parabéns!

Agora já não vais precisar dos teus manuais usados, mas eles valem muito! Não só podes ajudar outra

criança/jovem que vai precisar deles, como ainda podes conseguir manuais para ti, o que também

será uma ajuda importante para a tua família. Toma nota das datas!

∗ Dias 8 e 15 de Julho entrega os teus manuais na sala da Associação de Pais - Escola Álvaro

Velho, das 18H30 às 22H00.

∗ Nos dias 9, 16, 23 e 30 de Setembro recebe os teus manuais na sala da Associação de Pais, das

20H30 às 22H00.

Vais receber uma senha com o nº de manuais entregues, que te dará o direito de solicitares

gratuitamente manuais usados para o novo ano escolar que vais frequentar.

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho


