ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES – ano letivo 2017/2018
Informação - Alunos Subsidiados
A- ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
1- De acordo com o despacho nº 5296/2017 de 16 de junho, os montantes das comparticipações a
considerar para atribuição de manuais e material escolar são os seguintes:
escalão A
ANO
3º CICLO
Secundário

Manuais

7º

176,00 €

8º / 9º

154,00 €

10º / 11º/12º

147,00 €

escalão C

escalão B
Material

Manuais

Material

44,00 €

88,00 €
16,00 €

77,00 €

Manuais

8,00 €

73,50 €

33,50 €
36,75 €

2- Alerta-se que foi criado o escalão C da ASE, somente para comparticipação na aquisição de
manuais escolares, destinado aos alunos beneficiários do escalão 3 do abono de família. Esta
situação é nova. Os EE devem entregar a sua candidatura nos serviços administrativos o mais
rapidamente possível.
3- Os alunos que solicitaram subsídio NÃO PODEM adquirir quaisquer MANUAIS ESCOLARES, tendo
que aguardar até saberem quais os que lhes vão ser disponibilizados pela escola.
4- Os manuais serão disponibilizados aos alunos a partir do início do ano letivo 2017/18, devendo
estes aguardar instruções dos respetivos diretores de turma.

B- Devolução de Manuais
I- Após o término das atividades letivas, e até 30 de junho de 2018, os alunos devem, obrigatoriamente,
entregar na escola os manuais cuja aquisição foi comparticipada pela ação social escolar, excluindo os relativos
a disciplinas com exames ainda não realizados.
II- A não restituição dos manuais escolares, ou a sua devolução em mau estado de conservação, pode impedir a
atribuição deste tipo de apoio no ano letivo seguinte ou a não emissão de certificados / diplomas aos alunos
do 12º ano.
III- Todos os alunos de qualquer ano ou ciclo de ensino que não usufruíram de apoio no âmbito da ASE podem,
voluntariamente, oferecer os seus manuais escolares, que servirão para constituir uma bolsa de manuais
escolares para apoiar alunos carenciados.
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