NOTA INFORMATIVA

MANUAIS ESCOLARES | 1º CICLO
1. Os Manuais Escolares de todos os anos de escolaridade nas disciplinas de Português, Matemática e
Estudo do Meio, e Inglês para o 3.º e 4.º ano, adoptados pelo Agrupamento Escolas de Barcelos para o
1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2017/2018, serão atribuídos pelo Ministério da Educação
para todos os alunos através da gratuidade ou da reutilização, não estando os livros de Fichas de
Trabalho contemplados neste regime.
2. Para a aquisição dos Manuais Escolares os serviços administrativos do Agrupamento disponibilizam
ao Encarregado de Educação uma Credencial que terá de ser apresentada numa livraria ou papelaria
na compra. A livraria/papelaria terá que anexar a fatura em nome do Agrupamento de Escolas de
Barcelos a esta credencial.
Aquando da devolução das credenciais ao Agrupamento, o encarregado de educação terá de entregar
um comprovativo do NIB (número de identificação bancária), onde quer que lhe seja depositada a
quantia monetária gasta na aquisição dos Manuais. Por fim, deverá assinar uma declaração de
compromisso de devolução dos Manuais Escolares em bom estado de conservação.
3. Neste agrupamento existe uma bolsa de Manuais Escolares, composta pelos Manuais utilizados
pelos alunos no ano escolar anterior, que se encontrem em estado de conservação adequado à sua
reutilização. Esta reutilização acontecerá apenas para os alunos que frequentam o 1.ºano de
escolaridade. Os Manuais serão entregues pelo professor titular da turma no inicio do ano escolar,
anexado a uma declaração de compromisso de devolução dos Manuais Escolares em bom estado de
conservação, assinado pelos respetivos encarregados de educação.
4. Para efeitos do disposto dos dois números anteriores, os encarregados de educação
responsabilizam-se pelo eventual extravio ou deterioração do manual recebido, ressalvado o desgaste
proveniente do seu uso normal, prudente e adequado, e outras circunstâncias subjetivas e objetivas que
tornem inexigível esta mesma responsabilidade.
5. Os manuais escolares gratuitos destinam-se a ser utilizados de forma plena pelos alunos, sem
prejuízo da implementação de estratégias que tenham em conta o princípio da reutilização por outros
alunos no ano escolar seguinte.
6. A devolução dos Manuais Escolares oferecidos pelo Ministério da Educação no ano letivo 2017/2018,
decorrerá nos estabelecimentos de ensino de frequência dos alunos nos dias 25 e 26 de junho de 2018.
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