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Normas Orientadoras 

 
 “De mão em mão!” é um projeto promovido pela Câmara Municipal de Anadia, 

através da Divisão de Desenvolvimento Humano, Cultural e Social, (serviço da 

Biblioteca Municipal de Anadia), e que consiste no encorajamento da partilha e 

da reutilização de manuais escolares, com vista à sua rentabilização.  

Em cooperação com o Agrupamento de Escolas de Anadia, a Escola Profissional 

de Anadia, e os Colégios Nossa Senhora da Assunção e Salesianos de Mogofores, 

a autarquia pretende proporcionar às famílias do concelho um serviço de 

reutilização de manuais escolares. 

 

Manuais a entregar: 

- são aceites manuais escolares de todos os níveis de ensino, em vigor entre 

2014 e 2018, em bom estado de conservação. 

 

Local de entrega: 

Biblioteca Municipal de Anadia (Rua das Sobreiras, em Anadia). 

 

Candidatos ao usufruto dos manuais:  

- alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia, da Escola Profissional de 

Anadia, e dos Colégios Nossa Senhora da Assunção e Salesianos de Mogofores, 

e, cumulativamente, utilizadores da Biblioteca Municipal de Anadia (inscrição 

gratuita). 
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Critérios / prioridades para a cedência dos manuais: 

1.º - alunos abrangidos pelo 1.º escalão de Abono de Família. 

2.º - alunos abrangidos pelo 2.º escalão de Abono de Família. 

3.º - alunos abrangidos pelo 3.º escalão de Abono de Família. 

4.º - alunos / famílias encaminhados pelos serviços de ação social que 

integram a Rede Social de Anadia (sinalização devidamente justificada). 

5.º - ordem de entrada dos pedidos. 

 

Pedidos: 

a) a satisfação dos pedidos estará condicionada ao número de exemplares 

disponíveis para empréstimo; 

b) os candidatos deverão dirigir-se à Biblioteca Municipal, a partir do dia 2 

de julho de 2018, e manifestar a sua intenção em beneficiar do projeto, 

através do preenchimento de formulário próprio; 

c) todas as solicitações serão respondidas na semana de 6 a 11 de agosto de 

2018. 

 

Responsabilidades: 

a) os manuais escolares emprestados deverão ser devolvidos à Biblioteca 

Municipal de Anadia, até ao dia 29 de junho de 2019, em bom estado de 

conservação; 

b) no caso de alunos que frequentem níveis de ensino sujeitos a exames 

nacionais, os manuais podem ser devolvidos até ao dia 31 de julho de 

2019. 

c) o dano ou a não devolução dos manuais escolares emprestados implica a 

penalização do utilizador, ao qual fica vedada a possibilidade de 

continuar a beneficiar deste projeto. 

 

Para mais informações, contactar: 

Biblioteca Municipal de Anadia 
Rua das Sobreiras        
3780-297 ANADIA        
 Telef. 231 510 730   /  E-mail: geral@bm-anadia.pt 
 


