Informação aos Encarregados de Educação e
alunos dos 2º, 3º ciclos e Secundário
Assunto: BOLSA DE MANUAIS
Informam-se todos os encarregados de educação e alunos de que foi criada
uma Bolsa de Manuais Escolares, iniciativa conjunta do Agrupamento de Escolas de
Vila Nova da Barquinha e da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
D. Maria II, que visa acima de tudo aumentar a vida útil dos Manuais Escolares,
cumprindo objetivos de natureza social, ambiental e económica. Como princípio
orientador, pretende-se garantir a validade do manual escolar não o esgotando na sua
utilização num único ano letivo e contribuindo para que integre o processo educativo
não de um único aluno, mas de vários alunos.
Para que este possa afirmar-se como um Projeto de sucesso é fundamental o
envolvimento de toda a comunidade, encorajando e valorizando a troca/partilha de
manuais escolares.
Assim, vimos por este, meio apelar à sua participação na mesma, podendo
colaborar através da doação/troca/partilha dos manuais do seu educando. Além
desses manuais, fazem parte também desta Bolsa os manuais escolares cedidos pela
ação social escolar, no cumprimento do Despacho nº 11886-A/2012 de 6 de Setembro.
Os alunos intervenientes, bem como os encarregados de educação obrigam-se a
conservar os manuais em bom estado, responsabilizando-se pelo seu eventual extravio
ou deterioração.
No caso de pretender saber mais informações sobre o Projeto Bolsa de
manuais escolares, pode consultar o Regulamento da mesma na página do
Agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha http://m.aevnb.ccems.pt/ e/ou
www.paisdonamaria.pt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(Devolver à Diretora de Turma)

(Nome) _________________________________________, Encarregado de Educação do(a) aluno(a)
______________________, nº ___, da turma _______ do ____ ano, recebi a informação referente à
constituição de uma Bolsa de Manuais Escolares e estou interessado/ não estou interessado
(riscar o que não interessa) em participar na mesma.

Data: _____/____/____
O Encarregado de Educação
____________________________

