
 
                 DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS-145373 

                 (Sede: Escola Secundária José Belchior Viegas-400440) 

 

ANO LETIVO 2018/2019 
BOLSA DE MANUAIS ESCOLARES 

 

 1.º , 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

 Ensino Secundário 

IMPORTANTE: 

Alerta-se todos os encarregados de educação, que existe uma Bolsa de Manuais Escolares, destinada aos 

alunos abrangidos pela ação social escolar e aos alunos do 1.º e 2.º ciclos abrangidos pelo regime de 

gratuitidade de manuais estabelecida pelo Orçamento Geral do Estado para 2018. 

1 - ASSIM, em 2018/2019 os alunos que tiverem direito ao subsídio escolar, bem como os alunos do 1.º e 2.º 

ciclos abrangidos pelo regime de gratuitidade do OGE, NÃO podem encomendar, NEM adquirir os manuais 

escolares, SEM ANTES: 

a) passar pelos serviços administrativos a fim de saber se os manuais existem na bolsa e tomar conhecimento 

das regras para aquisição de manuais; 

b) levantar a requisição passada pelos serviços de ação social escolar. 

2 - Devolução de manuais escolares: 

1.º CICLO: - os manuais que foram adquiridos gratuitamente, têm que ser devolvidos na escola frequentada 

pelo aluno, até ao dia da reunião de pais do final de ano letivo 2017/2018. 

2.º e 3.º CICLO - os manuais adquiridos no âmbito da ação social escolar (ASE), têm que ser devolvidos 

(Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos), até oito dias após a afixação das pautas finais, em caso de 

aprovação. No caso de não aprovação o dever de devolução será no final do ano em que obtiver aprovação. 

Exceção: Os manuais de Português e Matemática do 7.º ao 9.º ano (por serem disciplinas sujeitas a prova 

final) serão entregues no final do 3.º ciclo, seguindo as mesmas normas. 

SECUNDÁRIO - os manuais adquiridos no âmbito da ação social escolar (ASE), têm que ser devolvidos na 

sede do agrupamento, no final do ciclo, até oito dias após a afixação das pautas finais, em caso de 

aprovação. No caso de não aprovação o dever de devolução será no final do ano em que obtiver aprovação. 

 

A não restituição dos manuais escolares dentro do prazo previsto, ou a sua devolução em estado de conservação 
que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, obriga o encarregado de educação a 
compensar pecuniariamente o agrupamento do valor dos manuais que não forem devolvidos, nos termos do 
artigo 10.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, conjugado com a Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

São Brás de Alportel, 17 de maio de 2018                                                A diretora, 

               ________________________________    
          (Nídia de São José Correia Amaro) 

                                                                                           

         

                       Destacável a anexar no processo de matrícula do(a) aluno(a)  
                      AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

                            Bolsa de Manuais Escolares - Ano Letivo 2018/2019 

Tomei conhecimento da existência e regras da bolsa de manuais escolares, bem como do regime 

de gratuitidade dos manuais prevista no OGE para os alunos do 1.º e 2.º ciclos. 
 

Nome do(a) aluno(a):                         

 

Data: __/__/20__ O encarregado de educação:          

 

http://www.aejbv.pt/pagina/Documentos/manuais_escolares/manuaia_1CICLO_2015_16.pdf
http://www.aejbv.pt/pagina/Documentos/manuais_escolares/manuais_23CICLOS_2015_16.pdf
http://www.aejbv.pt/pagina/Documentos/manuais_escolares/manuais_SECUNDARIO_2015_16.pdf

