LIVRO AMIGO

FAQ
O que é o LIVRO AMIGO?
O LIVRO AMIGO é o Banco de Obras de Educação Literária dos SM gerido pela APEEESM.
Que obras existem no LIVRO AMIGO?
O LIVRO AMIGO recolhe, empresta e troca as obras que constam da "Lista de Obras Literárias" do
departamento de Português dos SM do ano letivo em curso.
Quem pode requisitar Obras?
Só podem requisitar Obras os associados da APEEESM com quota paga no ano letivo em curso, para os
educandos declarados na inscrição que frequentem o ano a que corresponde a leitura da mesma.
Não sou associado da APEEESM, como proceder?
Deverá tornar-se associado e só depois enviar a requisição por e-mail.
http://www.manique.salesianos.pt/associa%C3%A7%C3%B5es/associa%C3%A7%C3%A3o-de-pais

Como requisitar uma Obra?
Por e-mail para requisicaodeobrasAPEEESM@gmail.com, e enviando como anexo o “Boletim de requisição
de livros” devidamente preenchido.
Onde posso encontrar o “Boletim de requisição de livros”?
Na página da Escola, área da AP:
http://www.manique.salesianos.pt/associa%C3%A7%C3%B5es/associa%C3%A7%C3%A3o-de-pais

Pedindo o documento por e-mail: associacao.pais@manique.salesianos.pt
No FB da AP: https://www.facebook.com/Associacão-de-Pais-Escola-Salesiana-de-Manique-202468327148587/
Onde posso deixar as obras que pretendo doar?
Pode entregar as obras que pretende doar da "Lista de Obras Literárias" na sala da APEEESM ou deixá-las
na pastoral ao cuidado da Associação de Pais.
Se eu não doei nenhuma Obra também posso requisitar?
Sim, desde que seja associado. No entanto se ninguém iniciar o processo de doação nunca se conseguirá
dinamizar esta iniciativa que trás benefícios a todos os Pais e EE.
A Obra é minha depois de a requisitar?
Não, as Obras são propriedade da APEEESM e são entregues a título de empréstimo, devendo ser devolvidas
no final do período em que foram usadas.
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Preciso de pagar para obter uma Obra?
A utilização das Obras é feita a título de empréstimo, no entanto terá de deixar uma caução de €3 por livro,
que será reembolsada após devolução da obra em bom estado para ser reutilizada, no prazo de 30 dias
após o final do período escolar de utilização.
Como proceder quando já não precisar da Obra?
Deverá devolvê-la em bom estado de utilização à APEEESM no horário de atendimento.
Posso trocar uma obra por outra que eu tenho do ano anterior?
Sim, se a mesma pertencer à "Lista de Obras Literárias" do ano letivo em curso. Neste caso, não é necessário
deixar qualquer caução.
Quantas obras posso requisitar?
Cada requisição poderá ter um máximo de 4 obras. Um número superior obrigará a novo pedido.
Se a obra que requisito não existir no LIVRO AMIGO o que acontece?
Ficará em lista de espera. Mas não será garantida a entrega, nem dado um prazo para tal.
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