
  

 
 

AVISO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
AQUISIÇÃO DE MANUAIS PARA O ANO ESCOLAR 2014/2015 

 
Ex mo Sr. Encarregado de Educação 

Na sequência da informação enviada a V. Exa. em Maio de 2014, sobre a devolução de manuais escolares dos 
alunos subsidiados com escalão A e B, comunica-se que de acordo com o despacho nº 11886-A/2012 e a circular 
nº5-DGE/2014/1836 o apoio a conceder ao aluno para manuais escolares, no âmbito da ação social escolar e de 
acordo com o escalão que integra, é sempre feito a título de empréstimo, ocorrendo a comparticipação para a 
aquisição de novos manuais só depois de esgotado o recurso à bolsa de manuais escolares.  
Por isso, os alunos que no ano letivo 2014-15 venham a ser subsidiados com escalão 1 ou 2 de abono de família 
correspondentes ao escalão A e B da ASE, não deverão encomendar/adquirir os manuais escolares, como 
muitos habitualmente procedem, sem prévia autorização escrita dos serviços da ASE da Escola Básica e 
Secundária de Pinheiro 
 
Assim,  
Ano de Escolaridade Manuais 

5º Ano A comparticipação para a aquisição de novos manuais só será possível depois de 
esgotado o recurso à bolsa de manuais escolares. 

6º Ano A comparticipação para a aquisição de novos manuais só será possível depois de 
esgotado o recurso à bolsa de manuais escolares. 

7º Ano Não há na bolsa manuais escolares disponíveis, pelo que os encarregados de educação 
poderão adquiri-los, com autorização prévia dos serviços da ASE. 

8º Ano A comparticipação para a aquisição de novos manuais só será possível depois de 
esgotado o recurso à bolsa de manuais escolares com exceção dos manuais das 
disciplinas de Inglês (LE I), Francês (LEII), História, Geografia, Físico-química, Ciências 
Naturais que poderão ser adquiridos pelo encarregado de educação, com autorização 
prévia dos serviços da ASE. 

9º Ano A comparticipação para a aquisição de novos manuais só será possível depois de 
esgotado o recurso à bolsa de manuais escolares. 

10º Ano Não há na bolsa manuais escolares disponíveis, pelo que os encarregados de educação 
poderão adquiri-los, com autorização prévia dos serviços da ASE. 

11º Ano A comparticipação para a aquisição de novos manuais só será possível depois de 
esgotado o recurso à bolsa de manuais escolares com exceção dos manuais das 
disciplinas Língua estrangeira, Filosofia, Geografia A, Literatura Portuguesa que 
poderão ser adquiridos pelo encarregado de educação, com autorização prévia dos 
serviços da ASE 

12º Ano A comparticipação para a aquisição de novos manuais só será possível depois de 
esgotado o recurso à bolsa de manuais escolares. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
Informa-se, também, os encarregados de educação dos alunos subsidiados que ainda não recorreram à bolsa de 
manuais escolares, para o ano letivo 2014/2015, que a mesma reabrirá a partir de 8 de Setembro de 2014, na 
papelaria da Escola Básica e Secundária de Pinheiro, das 09:30 às 12:00 e das 14:30 às 16:30 
Relembra-se que a não restituição dos manuais escolares ou a sua devolução em estado de conservação que, 
por causa imputável ao aluno, impossibilita a sua reutilização, implicam a impossibilidade de atribuição deste 
tipo de apoio no ano letivo 2014/2015.  
 
Agrupamento de Escolas de Pinheiro, 31 de julho de 2014 
A Diretora 
Maria Luísa Barrosa Monteiro Coelho 


