
 

Centro de Recursos Educativos (CRE) 

Livros em Take-away 

 

O espaço do CRE, devido ao atual estado de emergência e ao regime de ensino a 

distância atualmente em vigor, encontra-se encerrado desde o dia 22 de janeiro de 2021 e por 

tempo indefinido. 

 

Vivemos um período excecional nas nossas vidas que nos convida a pensar e a olhar o 

mundo de diferentes formas. Perante a emergência da COVID-19, uma parte significativa da 

população está confinada nas suas casas como forma de prevenir e combater a transmissão 

do SARS-CoV-2.  

Entendemos que não há confinamento quando se abre um livro, ler dá-nos mundo... 

Por este motivo, o CRE coloca à disposição dos alunos, e professores, do Colégio Valsassina, 

o serviço de empréstimo domiciliário na modalidade de take-away. 

 

Para aceder a este serviço basta que os alunos ou professores/colaboradores que 

pretendam o empréstimo de livros: 

1. Consultem o catálogo TAKEAWAY online e selecionem o(s) título(s) pretendido(s) no 

máximo de dois. 

NOTAS: O catálogo TAKEAWAY integra uma seleção de livros especificamente 

elaborada para o atual período de confinamento. Está disponível em: 

http://www.cvalsassina.pt/images/docs/Catalogo_Livros_Selecionados_Take_Away.pdf 

2. Façam a requisição através do preenchimento do formulário disponível em: 

https://forms.gle/m4GRaJiKs4X6aBVKA  

 

http://www.cvalsassina.pt/images/docs/Catalogo_Livros_Selecionados_Take_Away.pdf
https://forms.gle/m4GRaJiKs4X6aBVKA


 

Após a verificação da disponibilidade do livro, o aluno ou professor/colaborador, será 

informado do dia para o levantamento (via e-mail). A recolha deverá ser feita na portaria do 

Colégio Valsassina.  

IMPORTANTE: Por motivos sanitários, se o levantamento não for feito após 24h, o 

pedido de empréstimo fica sem efeito. 

 

Os livros de empréstimo serão entregues num saco de plástico e deverão ser 

devolvidos de igual forma (num saco de plástico que será entregue na portaria do 

Colégio Valsassina). Todos os livros devolvidos, passam por um período de quarentena 

(3 dias). 

 

Para a devolução, o leitor deverá entrar em contacto com o CRE 

(biblioteca@cvalsassina.pt) e agendar a entrega do(s) livro(s). Para o mesmo e-mail 

poderão ser enviados pedidos de informação ou questões. 

 

Regras para empréstimo domiciliário 

 

• É permitido o empréstimo de 2 livros por aluno, num período de 8 dias, num total de 2 

renovações; 

• O leitor (alunos ou professores) informa o CRE da necessidade de renovação do livro 

emprestado, via e-mail (biblioteca@cvalsassina.pt); 

• O incumprimento sistemático do prazo estipulado para a devolução dos livros pode implicar 

a suspensão do novo empréstimo, até à devolução dos livros em falta;  

• O empréstimo só é permitido a alunos/leitores que não tenham livros em atraso; 

• Os leitores (alunos ou professores) são responsáveis pelos livros requisitados. A perda ou 

estrago do livro implica a sua substituição ou o pagamento de um novo. 

 

Boas leituras! 

 


