
  

 
 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

 

Ex. mo Sr. Encarregado de Educação 

Nos termos do artigo 7-b do despacho nº 11886-A/2012, informa-se que é dever dos encarregados de educação, 
ou dos alunos quando maiores, restituir os manuais escolares cuja aquisição foi comparticipada pela ação 
social escolar. 
Esta restituição deverá ocorrer no final do ciclo de estudos e nos 8 dias subsequentes ao da afixação das pautas 
de avaliação do ano e ciclo de escolaridade frequentado pelo aluno, só sendo exigível àqueles que concluíram 
os 2º e 3º ciclos do ensino básico e o ensino secundário, na papelaria da escola das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 
16:00 horas. 
Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário no ensino básico ou a não aprovação em disciplinas 
do ensino secundário, mantem-se o direito a conservar na sua posse os manuais escolares relativos ao ciclo ou 
disciplinas em causa até à respetiva conclusão. 
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 seguinte. 
No ato da receção dos manuais escolares é emitido o respetivo recibo quitação, com averbamento sobre o 
estado de conservação dos mesmos, o qual, em caso de mudança de escola, deve ser exibido no novo 
estabelecimento de ensino. 
Para os efeitos de candidatura a apoios socioeducativos em qualquer ciclo ou nível de ensino, designadamente 
em situação de mudança de escola, pode qualquer aluno que tenha frequentado a escola sem apoios  solicitar a 
emissão de declaração comprovativa da sua situação. 
A Diretora 
 ______________________________ 
  (Maria Luísa Barrosa Monteiro Coelho) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu,_________________________________________________________, Encarregado de Educação do(a) aluno(a)   
_______________________________________________________, n.º _____, do ____ .º ano, turma ___, com o 
processo nº _____,  declaro ter recebido a informação  sobre o procedimento relativo à  devolução de Manuais 
Escolares cuja aquisição foi comparticipada pela ação social escolar. 
 

____/ ___/ 2014, ______________________________________________________  

                                           (assinatura do Encarregado de Educação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


