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I – PREÂMBULO 
 
O presente regulamento cumpre o estipulado nos artigos 7º- A, 7º- B e 13º- A do Despacho n.º 11886-
A/2012, de 6 de setembro e art.º 9 e art.º 10 do Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho com as 
alterações introduzidas pelo Despacho 5296/2017 de 16 de junho. 

 
II- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1.º - Objeto 

 
1. Este documento estabelece os direitos e deveres dos intervenientes e define as regras e procedimentos 

a adotar no empréstimo e devolução de manuais escolares da Bolsa de Manuais Escolares (BME), 
cedidos e/ou adquiridos pela Ação Social Escolar do Agrupamento de Escolas de Pombal (AEP) 
 

2. Regulamenta-se também os direitos e deveres de outros intervenientes que venham a beneficiar 
deste empréstimo e devolução de manuais escolares da BME, adquiridos e/ou cedidos por outras 
formas oportunamente referidas.  

 

3. São definidos, também, os critérios a ter em conta na seleção e avaliação dos manuais escolares a 
considerar para doação, empréstimo e devolução. 
 

4. Os manuais cedidos pelo ASE constituem uma bolsa própria da qual fazem parte os manuais devolvidos 
pelos alunos que deles beneficiaram através do AEP. 

 
Artigo 2.º - Destinatários 

 
1. O presente regulamento aplica-se a:  
 

i) Todos os alunos beneficiários de Escalão A, B e C do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário;  
 

ii) Alunos não abrangidos pela Ação Social Escolar (ASE), cujas famílias se encontrem em situação de 
carência económica, diagnosticados antecipadamente pelos respetivos diretores de turma;  

 
Artigo 3.º - Objetivos 

 
1. Os objetivos que norteiam esta medida são:  
 

i) Promover a reutilização dos manuais escolares;  
 

ii) Diminuir os encargos financeiros com a aquisição de manuais escolares por parte das famílias.  
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III – EMPRÉSTIMO, AQUISIÇÃO E DEVOLUÇÃO 
 

Artigo 4.º - Deveres do AEP 
 

1. Ao AEP compete informar e organizar todo o processo inerente ao empréstimo e devolução de manuais 
escolares e livros de apoio, de acordo com as regras e procedimentos definidos neste Regulamento e 
na legislação aplicável.  
 

2.  Publicitar os manuais escolares adotados no AEP e o respetivo período legal de adoção.  
 

3. Informar e organizar todo o processo inerente ao empréstimo e devolução de manuais escolares e 
livros de apoio, de acordo com as regras e procedimentos definidos no presente Regulamento, bem 
como apoiar as famílias nesse processo. 

 

4. Manter registos atualizados dos manuais escolares que integram a BME e dos respetivos beneficiários. 
 

5.  Carimbar com carimbo próprio para o efeito o (s) manual (ais) emprestado (s) ao aluno.  
 

6. Afixar na contracapa do manual um autocolante com a identificação pessoal do aluno, incluindo o seu 
número e turma, bem como o ano letivo em que o manual lhe foi atribuído. 

 
Artigo 5.º -Direitos dos alunos 

 
Os alunos intervenientes no processo de empréstimo e devolução dos manuais têm o direito de poder 
usufruir da BME, nos seguintes moldes:  
 
1. O apoio a conceder aos alunos para usufruir da BME é sempre feito a título de empréstimo.  

 
2. A BME é constituída pelos manuais escolares adotados pelo AEP e que se se encontrem em vigência 

legal:  

a) Devolvidos pelos alunos que deles beneficiaram, no âmbito do ASE, e que se encontrem em 
estado de conservação adequados à sua reutilização; 
 

b) Adquiridos com verbas próprias do AEP; 
  

c) Doados ao Agrupamento.  
 

Artigo 6.º - Deveres do aluno e do encarregado de educação 
 

1. Ao aluno e encarregado de educação compete colaborar com o AEP no processo de empréstimo e 
devolução dos manuais escolares e livros de apoio, de acordo com as normas e procedimentos 
definidos neste Regulamento e demais legislação em vigor.  
 

2. Durante o período de utilização dos manuais escolares e livros de apoio, o aluno deverá cumprir o 
estipulado no presente regulamento.  

 
3. O aluno e o encarregado de educação são responsáveis pelos manuais escolares e livros de apoio 

emprestados durante o período de utilização.  
 

4. Só serão objeto de devolução, os manuais escolares que estiverem em bom estado de conservação e 
reutilização, de acordo com os seguintes parâmetros de avaliação:  

 
a) Completos, no que diz respeito ao número de páginas e/ou fascículos/cadernos;  
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b) Capa devidamente presa ao livro e ambos sem rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a leitura 
de todos os elementos informativos neles contidos;  

 

c) Sem sujidade injustificada, sem folhas rasgadas e/ou páginas riscadas a tinta e/ou sublinhadas a 
caneta ou marcador que impeçam ou dificultem a sua leitura integral. 
 

Artigo 7.º - Periodicidade 
 

1. O empréstimo dos manuais escolares tem a duração correspondente a um ciclo de estudos: dois anos 
no 2.º ciclo e três anos no 3.º ciclo e no ensino secundário.  
 

2. O período estipulado no ponto anterior pode ser renovado, em caso de retenção, usufruindo o aluno 
dos manuais e livros de apoio até à conclusão do ciclo de estudos.  

 
Artigo 8.º - Processo de Empréstimo 

 
1. O processo de empréstimo de manuais escolares e livros de apoio terá lugar até ao início do mês de 

outubro, em local e horário a ser divulgado. 
  

2. O processo de empréstimo inicia-se com o preenchimento de uma ficha, em modelo próprio, assinado 
pelo encarregado de educação e pelo aluno e onde deve constar: 
 
i) Os manuais escolares a que o aluno tem direito, de acordo com o escalão de que beneficia; 

ii) O nome dos manuais escolares recebidos; 

iii) A data previsível de obrigação de entrega dos manuais escolares;  

iv) A assinatura do encarregado de educação assumindo o compromisso com o presente regulamento 
e a sua total aceitação.  

 
3. Em caso de inexistência de exemplares na BME que permita o empréstimo a todos os beneficiários, 

obedecer-se-á à seguinte ordem de preferência: 
  
a) Alunos de escalão A; 

Ordem de chegada ao local definido para a distribuição dos manuais da bolsa. 
 
b) Alunos de escalão B; 

Ordem de chegada ao local definido para a distribuição dos manuais da bolsa. 

 
c) Alunos de escalão C; 

Ordem de chegada ao local definido para a distribuição dos manuais da bolsa. 
 

d)  Alunos de famílias com carência económica não abrangidos pela ASE, devidamente identificados, 
pelos diretores de turma. 

 

4. O empréstimo concretiza-se com a entrega, ao aluno e encarregado de educação, dos respetivos 
manuais escolares. 
 

Artigo 9.º - Aquisição 
 

1. Os encarregados de Educação não podem adquirir manuais escolares sem antes:  
 

i) Verificarem, na escola sede, no local definido para a distribuição dos manuais da bolsa, a sua 
existência na BME do AEP.  
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ii) Obterem autorização do Diretor do AEP para a sua compra, se os manuais não existirem na bolsa.  

 
2. Só após estarem cumpridos os procedimentos indicados no ponto anterior é que os alunos (quando 

maiores) ou encarregados de educação podem comprar os manuais em falta entregando, 
posteriormente, a fatura nos Serviços do ASE, nas datas afixadas para o efeito, para que lhes seja paga 
a comparticipação a que têm direito.  

 
3. No âmbito da ASE, a comparticipação para a aquisição de novos manuais só ocorrerá depois de 

esgotado o recurso à BME.  
 
4. Os manuais a adquirir serão comparticipados de acordo com o valor estipulado em despacho, deduzido 

do valor dos manuais da Bolsa atribuídos ao aluno.  
 

Artigo 10.º - Devolução 
 

1. O processo de devolução de manuais escolares terá lugar, em local próprio e horário a divulgar:  
 
a) Nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação do 3.º período para os 

alunos dos anos não terminais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (5.º, 7.º, 8.º) e do ensino 
secundário (10.º e 11.º anos);  
 

b) Nos três dias após a afixação dos resultados dos exames nacionais/equivalência à frequência para 
os alunos dos anos terminais dos 2.º e 3.º ciclos (6.º e 9.º anos) e do ensino secundário (11.º e 12.º 
anos). 

 
2. Os alunos que completem o seu ciclo de estudos, que optem pela transferência para outras instituições 

de ensino ou pretendam mudar de curso, é obrigatório a restituição dos manuais nas devidas 
condições. A não restituição em bom estado de conservação por causas imputáveis ao aluno poderá 
implicar respetiva compensação pecuniária. 

 
3. Antes do final de cada ano letivo, os alunos serão informados da lista de manuais escolares a devolver, 

salvaguardando sempre a continuidade e conclusão do seu ciclo de escolaridade/nível de ensino 
(disciplinas sujeitas a provas finais e exames nacionais).  

 
4. Esta informação será dada a conhecer aos alunos mediante leitura de aviso informativo em todas as 

turmas, registada na caderneta dos alunos beneficiários de escalão, afixada na escola-sede em local 
visível. 

 
5. No ato da devolução dos manuais escolares é emitido o correspondente recibo de quitação, com 

averbamento sobre o estado de conservação dos mesmos. 
 

6. Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário no ensino básico ou a não aprovação em 
disciplinas do ensino secundário, mantém-se o direito a conservar na sua posse os manuais escolares 
relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão. 

 
Documento aprovado por unanimidade em reunião de Conselho Administrativo realizada no dia 18 de julho 
de 2017 
 

O Presidente do Conselho Administrativo 
 
 

_____________________________ 
Fernando Augusto Quaresma Mota 
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