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INFORMAÇÃO N.º 1 – 2016/2017 
 

 
MANUAIS ESCOLARES – 1.º CICLO 

 
De acordo com o Orçamento do Estado para 2016 prevê-se que, no início do ano letivo 
2016/2017, os manuais escolares (não incluídas as fichas de trabalho) são distribuídos 
gratuitamente a todos os estudantes do 1.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico. 
Neste pressuposto, em cumprimento das instruções veiculadas pelo Ministério da Educação, o 
Agrupamento de Escolas de Vila Verde informa que os manuais escolares serão entregues no 1.º 
dia de aulas a todos os alunos do 1.º ano de escolaridade, na respetiva escola, 
independentemente do seu escalão da Segurança Social. 
Para o efeito os respetivos Encarregados de Educação terão de assinar uma declaração em que 
declaram por sua honra ter recebido os manuais e se comprometem a entrega-los em bom 
estado na escola até ao dia 15 de julho de 2017 bem como ter consciência de que a penalidade 
em caso da não entrega anteriormente prevista consiste na devolução à escola do valor integral 
do manual. 
 
Informamos, ainda, que o Município de Vila Verde reembolsa aos alunos do 1.º ano de 
escolaridade o valor gasto nas fichas de trabalho complementares aos manuais de acordo com o 
escalão da segurança social: 
Escalão 1 - recebe a totalidade da verba gasta nas fichas de trabalho complementares 
aos manuais; 
Escalão 2 - recebe metade do valor referido. 
 
 
No concernente aos 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade o Município de Vila Verde continuará a 
reembolsar os valores de todos os manuais escolares, incluindo as fichas de trabalho e os 
manuais de Inglês do 3.º e 4.º anos, de acordo com o escalão da segurança social: 
Escalão 1 - recebe a totalidade da verba gasta nos manuais escolares e nas fichas de trabalho 
complementares aos manuais; 
Escalão 2 - recebe metade do valor referido. 
 
Para a concretização desta medida, comunicamos também que o prazo para entrada do 
requerimento de pedido de reembolso e do documento de despesa (fatura/recibo) nos serviços 
municipais decorre desde do dia 14 de setembro até ao dia 28 de outubro de 2016. 
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