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Considerando:






A actual conjuntura económica do País e as consequentes dificuldades de natureza social que
essa mesma crise desenvolve no seio das famílias e essencialmente na vida escolar dos nossos
jovens;
A responsabilidade social da Escola Pública enquanto instituição educativa, socializadora e
promotora do desenvolvimento científico e cultural dos alunos bem como do seu crescimento
enquanto pessoas livres e autónomas;
A necessidade de envolver activamente a escola na educação para o desenvolvimento
sustentável.

Vamos dar continuidade a este projecto que tem como objetivos:
 Promover um clima educativo através da mudança de atitudes e comportamentos de modo a
atingir maior sucesso e qualidade nas aprendizagens escolares;
 Desenvolver valores éticos e morais através da manutenção de uma cultura de partilha e de
colaboração na comunidade educativa de modo a contribuir para uma Escola mais justa, mais
humana e mais eficaz;
 Cultivar hábitos ecológicos através da motivação para o tratamento cuidado dos livros de modo
a garantir a solidariedade efectiva na vivência escolar e na sua memória futura.
O projecto consiste na:
 Constituição de uma bolsa de manuais escolares de todas as disciplinas e de cada ano escolar
de acordo com a oferta educativa da escola;
 Recolha dos manuais entregues por qualquer elemento da comunidade educativa que serão
catalogados e guardados;
 Publicação online da lista de manuais disponíveis;
 Distribuição dos manuais recolhidos aos alunos, de acordo com critérios estabelecidos e
divulgados.
 Manutenção em stock dos manuais.
Critérios de atribuição de Manuais Escolares
Terão direito a receber manuais escolares para uso próprio ou de familiar a frequentar esta Escola, os
alunos que:
1. Disponibilizem alguns, considerando o número de manuais entregues e a data de entrega.
2. Evidenciem carências económicas.
Professoras responsáveis pelo projecto: Fátima Nora, Margarida Pequito e Rita Alcântara.

