
 

 

 

Lisboa, 4 de agosto de 2016 

Exmos Senhores 
Pais e Encarregados de Educação 
Q1 – E1 
 

Assunto: Gratuitidade de Manuais Escolares 
 

Nos termos do disposto no art.127º do Orçamento Geral do Estado para 2016, os manuais 
escolares são distribuídos gratuitamente aos alunos do 1ºano do 1ºciclo do ensino básico. 

Cada aluno tem direito a um único exemplar dos manuais adotados por disciplina e por ano 
letivo. 

O processo seguirá os seguintes trâmites: 

1. Introdução pela Escola da lista nominal dos alunos do 1ºano na plataforma informática 
disponibilizada para esse efeito, pelo Ministério da Educação. 

 

2. Os manuais serão entregues aos pais/encarregados de educação ( previsivelmente na 
reunião de pais de 12 de setembro) mediante assinatura de declaração comprovativa (que 
se junta em anexo ) da receção dos mesmos e de que os manuais serão devolvidos no 
último dia de aulas (dia 23 de junho) em bom estado de conservação, e compromisso de 
suportar o valor integral do manual em caso de não devolução dos manuais ou da não 
entrega dos mesmos em bom estado de conservação. 

 

 

3. As declarações e comprovativos de despesa serão remetidos pelo Colégio à Direção Geral 
dos Estabelecimentos Escolares, DGESTE, do Ministério da Educação, para reembolso ao 
Colégio. 

 
Até 30 de junho , os manuais  devolvidos pelos alunos terão de ser  entregues pelo Colégio na 
DGESTE. 
 

Lembro que os Livros de Fichas (Português, Matemática e Estudo do Meio) serão adquiridos 
pelos pais, podendo fazê-lo no Colégio(preço de capa) como habitualmente.  
 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direção 

 

( Drª Maria da Conceição de Oliveira Martins ) 

 

( Drª Maria de Lourdes Cabral ) 

 
( Drª Ana Maria Nunes )  

 



Declaração 

 

 

 

Eu,           , encarregado de educação, 

declaro por minha honra que recebi o manual        

       destinado ao meu educando,    

      , e que me comprometo a entregá-lo em bom estado no 

Estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo Queen Elizabeth’s School na data 23 de 

junho de 2017 (último dia de aulas). 

Declaro igualmente ter consciência de que a penalidade em caso da não entrega anteriormente 

prevista consiste na devolução ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual. 

Lisboa,   de  setembro de 2016 

 

 

    

 Assinatura    

 

 

 


