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I Feira do Livro Usado 

 

 Na Feira do Livro Usado alunos, encarregados de educação, professores e funcionários 

podem comprar, vender e doar livros escolares adotados no Colégio (manuais, cadernos de 

exercícios, gramáticas, dicionários), livros técnicos e científicos, e também livros para 

entretenimento e lazer (romances, contos, poesia, bandas desenhada).  

 A iniciativa visa a reciclagem de bens culturais, tem por objetivos a promoção da leitura, o 

enriquecimento do fundo documental da Biblioteca do Colégio, o apoio à educação e ensino, o 

combate ao consumismo e a defesa do ambiente.  

 A Feira é da responsabilidade da Biblioteca. 

 

Regulamento  

 

 

1. Todos aqueles que pretendam dar ou vender livros na Feira do Livro Usado devem dirigir‐se, na 

semana de 29 de fevereiro a 4 de março, à Biblioteca para fazerem a entrega dos livros. A equipa 

responsável pela Feira reserva‐se no direito de avaliar a pertinência e o estado de conservação 

dos livros aquando da sua entrega.    

2. No ato da entrega, os livros destinados a venda são registados numa base de dados e é dado 

ao seu proprietário um talão comprovativo da entrega. Se o aluno for menor de idade, deverá 

entregar juntamente com os livros uma autorização do Encarregado de Educação (Anexo 1).    

3. Os livros não vendidos na Feira serão devolvidos aos proprietários.  

4. O preço dos livros é estabelecido pelo vendedor, revertendo 10% desse valor para a Biblioteca. 

O lucro obtido será inteiramente aplicado na aquisição de livros e outros recursos para a 

Biblioteca.  

5. A Feira realiza-se durante a última semana de aulas do 2º período, entre os dias 14 e 18 de 

março, na Biblioteca. 

6. Na 2ª semana do 3º período, entre os dias 11 e 15 de abril,  todos aqueles que entregaram 

livros para efeitos de venda na Feira devem dirigir‐se à Biblioteca, para lhes serem devolvidos os 

livros não vendidos ou para lhes ser entregue o dinheiro da venda dos livros, mediante assinatura 

de um comprovativo.  
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Anexo 1  

 

Eu, _________________________________________ Encarregado de Educação do aluno/a 

_____________________________________________ nº _____ turma _______, autorizo a 

entrega dos seguintes livros para venda/dar (riscar o que não interessa) na Feira do Livro Usado. 

 

Título Preço Assinatura do Encarregado de 

Educação. 

   

   

 


