Não arrume os livros escolares
usados na prateleira.
Entregue-os para que possam
ser utilizados por outras
crianças e jovens.

Informações
Gabinete de Habitação e Ação Social
da Câmara Municipal de Sesimbra
• Tel.: 21 228 85 34
• Morada: Avenida da Liberdade, n.º 55, 1.º, Sesimbra

O que é o projeto Roda Livros?
É uma campanha da Câmara Municipal de Sesimbra que prevê a recolha e distribuição de livros escolares usados, com o objetivo de apoiar famílias residentes
no concelho.
Aceitam-se livros escolares do 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário, que estejam
em condições de ser reutilizados.

Como é feita a seleção dos livros?
Após a entrega dos livros escolares é efetuada uma triagem de acordo
com os seguintes critérios:
• Livros adotados pelo Ministério da Educação e/ou pelas escolas do concelho
são distribuídos pelos utentes;
• Livros que estão desatualizados ou que não estão em condições
de ser reutilizados são reciclados;
• Livros didáticos doados são enviados para países de língua oficial portuguesa.

Quais os locais de recolha dos livros?
• Biblioteca Municipal de Sesimbra;
• Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Sesimbra;
• Espaço Solidário da Quinta do Conde;
• Espaço Solidário de Santana;
• Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho;
• Escola Básica do Castelo;
• Escola Secundária de Sampaio;
• Escola Básica 2,3/S Michel Giacometti;
• Escola Básica Integrada da Quinta do Conde.

O que tenho de fazer para poder receber livros?
Deverá dirigir-se ao Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Sesimbra ou aos
Espaços Solidários da Quinta do Conde e Cotovia e preencher uma ficha de inscrição.

A inscrição dá-me garantia de que vou receber
os livros que pretendo?
Não. A distribuição dos livros é feita de acordo com os manuais doados, dando-se
prioridade a famílias sinalizadas pelos serviços e a famílias que entreguem livros,
de acordo com o princípio da reciprocidade.

Tenho de pagar para poder receber livros?
Não. Dado que se trata de um projeto de apoio social não tem qualquer custo para
quem pretenda beneficiar deste serviço.

Qual a duração do projeto?
Os livros podem ser entregues durante todo o ano. A distribuição é feita em setembro.

