
  

 
 
Coimbra, 20 de junho de 2013 
 
Ex.mos Pais e Encarregados de Educação: 
 

A Direção do Colégio e a Direção da APCRSI, no fim de mais um ano escolar, vêm relembrar a comunidade 

educativa: O que aconteceu à árvore que me deu o livro? 

Este é o mote com que reiniciamos a campanha de recolha e distribuição de manuais escolares, alicerçado no 

lema: Reutilizar é melhor que Reciclar! 

Pretende-se cultivar o rigor da nossa consciência e construir, com a ajuda de toda a comunidade escolar, uma 

rede colaborativa, desperta para o valor do livro e do seu impacto ecológico. Propomo-nos implementar um sistema 

de reutilização do livro, assente no dever social, de economia, de respeito pelo ambiente e, talvez o mais 

importante, solidário:  

 • Social - incutir nos alunos uma cultura de respeito e valorização dos livros; 

 • Ambiental - reduzir desperdícios e preservar o meio ambiente; 

 • Económico - diminuir as despesas das famílias com manuais escolares. 

 • Solidário - nos dias em que vivemos, neste estado de “crise” económica e de valores, impõe-se mostrar aos 

nossos filhos o poder da “civilização do amor”, através de gestos solidários, de partilha e de gratuidade, 

ensinando-os a dar sem esperar receber. Assim, esperamos que se vá enraizando neles o que Jesus nos 

ensinou: "Há mais felicidade em dar do que há em receber" (Act, 20, 35). 

Esta é uma possibilidade de mudança e uma nova cultura. Vamos plantar esta ideia e assim não será necessário 
"cortar a árvore que me deu o livro". 

 
Paciente, a Terra aguentará as nossas exigências!... Mas até quando? 

 

 
Concretização da iniciativa: 

• Cada Encarregado de Educação poderá, se assim 
o entender, selecionar os manuais de que os 
seus educandos já não vão precisar e decidir 
disponibilizá-lo para este “banco de manuais”. 
Estes livros escolares oferecidos deverão ser 
depositados no livrão (caixa identificada no Bar 
do Colégio) até 26 de junho; 

• O Cumprimentos destas datas facilita a recolha, 
catalogação, publicação e a entrega dos 
manuais, no entanto às ofertas que saírem deste 
período será dado igual procedimento.   

• Os livros serão selecionados e catalogados pela 
APCRSI; 

• Após as referidas datas, semanalmente será 
atualizada e publicada na página web da APCRSI, 
a lista dos manuais disponíveis; 

• Após este anúncio, os interessados deverão 
endereçar os pedidos para apcrsi@gmail.com; 

• Os pedidos serão satisfeitos por ordem de 
entrada e é dada preferência aos associados da 
APCRSI; 

• Os interessados serão contactados por email. 

Normas a ter em conta:  

• A campanha é aberta a toda a comunidade; 
• Cada livro que for reutilizado será trocado por 

um euro; 
• O serviço prestado é suportado pela APCRSI e 

os recursos arrecadados serão canalizados 
para um pequeno fundo autónomo da 
APCRSI, destinado a promover, incentivar e 
premiar o mérito escolar; 

• Esta campanha respeita exclusivamente aos 
manuais oficialmente adotados pelo CRSI; 

• A lista de manuais em vigor incorpora a lista 
de manuais disponíveis, 

• Os manuais inutilizados ou fora do programa 
serão reencaminhados pela APCRSI, para a 
campanha “Papel por Alimentos” do banco 
alimentar contra a fome. 

• A seleção prévia de manuais feita por cada 
Enc. de Educação deverá ter em conta o facto 
de em determinadas disciplinas os alunos 
precisarem dos manuais por mais do que um 
ano letivo, mormente nas disciplinas sujeitas a 
Exame Final e à realização de Testes 
Intermédios. 
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