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Agrupamento de Escolas Vale do Tamel 
 

Sede: Escola Básica e Secundária Vale Tamel 
www.aevt.pt  

Tel. 253808170 

 

 

REGULAMENTO DA BOLSA DE MANUAIS ESCOLARES 

 

Preâmbulo 

O presente regulamento cumpre o estipulado nos números 8, 9 e 10 do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 

de julho, na sua redação atual, no que concerne à criação e gestão da Bolsa de Manuais Escolares (BME) do 

Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel (AEVT).  

Não estão abrangidos por estas disposições, com carácter obrigatório, os cadernos de atividades ou outros 

recursos pedagógicos que possuam um preço isolado, sendo permitida a sua aquisição separadamente. 

A atribuição de manuais escolares da BME é sempre feita a título de empréstimo, sendo este processo 

monitorizado pelo AEVT. 

 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O presente regulamento descreve os direitos e deveres dos intervenientes, define as regras, 

procedimentos a adotar e prazos a cumprir no empréstimo e devolução de manuais escolares da BME. 

2. São definidos os critérios gerais a ter em conta na avaliação dos manuais escolares para a sua 

reutilização. 

 

Artigo 2.º 

Objetivos 

1. Promover a reutilização dos manuais escolares e o respeito pelo livro; 

2. Promover a igualdade de oportunidades e a equidade no acesso aos manuais escolares; 

3. Desenvolver o sentido de partilha e solidariedade social; 

4. Diminuir os encargos financeiros com a aquisição de manuais escolares;  

5. Incentivar boas práticas de proteção e educação ambiental, evitando o desperdício. 

 

 

 

http://www.aevt.pt/


2 
 

Artigo 3.º 

Constituição da BME 

A BME é constituída pelos manuais escolares adotados pelo AEVT e que se encontrem em vigência legal: 

1. Devolvidos pelos alunos que deles beneficiaram, no âmbito da Ação Social Escolar (ASE), e que se 

encontrem em estado de conservação adequados à sua reutilização, de acordo com as especificidades 

das disciplinas a que respeitam e o tipo de utilização para que foram concebidos; 

2. Adquiridos com verbas disponibilizadas para esse efeito por entidades públicas ou privadas; 

3. Adquiridos com verbas próprias do AEVT; 

4. Doados ao AEVT, designadamente por outros alunos, ou por intercâmbio entre escolas. 

 

Artigo 4.º 

Critérios para reutilização dos manuais 

1. Compete ao coordenador de cada departamento curricular decidir sobre a possibilidade reutilização 

dos manuais, devolvidos pelos alunos que deles beneficiaram a título de empréstimo, para cada uma 

das disciplinas que o departamento integra. 

2. Os manuais a serem reutilizados na BME devem satisfazer os seguintes parâmetros gerais: 

a. Capa devidamente presa ao livro; 

b. Completos, no que diz respeito ao número de páginas e/ou fascículos/cadernos; 

c. Sem rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a leitura de todos os elementos informativos neles 

contidos; 

d. Sem sujidade injustificada, sem folhas rasgadas e/ou páginas escritas, rabiscadas e/ou sublinhadas a 

tinta e/ou a caneta e/ou marcador que impeçam ou dificultem a sua leitura integral. 

 

Artigo 5.º 

Destinatários ou beneficiários 

1. São destinatários da BME todos os alunos matriculados no 1º ou 2º ciclo do ensino básico no AEVT. 

2. São destinatários da BME os alunos do AEVT matriculados 3º ciclo do ensino básico ou ensino 

secundário que apresentem candidatura à BME nos termos definidos no artigo 9º, ordenados de 

acordo com as seguintes prioridades: 

1ª - Alunos beneficiários de escalão A, B ou C da ASE no ano letivo a que diz respeito o empréstimo dos 

manuais da BME, com ordem decrescente de prioridade de A para C. 

2ª - Alunos integrados em agregado familiar que se encontre em situação de carência económica, 

diagnosticada pelos respetivos diretores de turma, e em processo comprovado de reapreciação de 

escalão de abono de família. 

3ª - Restantes candidatos. 



3 
 

Artigo 6.º 

Intervenientes 

São intervenientes no processo de empréstimo e devolução dos manuais da BME: 

1. Os beneficiários definidos no artigo 5º e respetivos encarregados de educação; 

2. Entidades públicas ou privadas que venham a disponibilizar manuais escolares; 

3. Do Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel: 

a. Professores Titulares de Turma e Diretores de turma; 

b. Docentes indigitados para constituírem uma equipa de trabalho para a BME; 

c. Assistentes Técnicos dos Serviços Administrativos; 

d. Elemento adjunto do diretor do AEVT responsável pela ASE. 

 

Artigo 7.º 

Deveres do AEVT 

1. Publicitar os manuais escolares adotados em cada ano letivo; 

2. Informar e organizar todo o processo inerente à candidatura, empréstimo e devolução de manuais 

escolares, de acordo com as regras e procedimentos definidos no presente Regulamento e na 

legislação aplicável, bem como apoiar as famílias nesse processo; 

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

4. Estampar com carimbo próprio para o efeito cada manual escolar emprestado: 

 

 
 

 

 

Artigo 8.º 

Deveres do Aluno e do Encarregado de Educação 

1. Colaborar com o AEVT no processo de empréstimo e devolução dos manuais escolares, de acordo com 

as normas e procedimentos definidos neste Regulamento e demais legislação em vigor; 

2. Manter os manuais escolares em bom estado de conservação durante o período de empréstimo, 

responsabilizando-se pelo seu eventual extravio ou deterioração, ressalvado o desgaste proveniente 

do seu uso normal, prudente e adequado, face ao tipo de uso e disciplinas para que foram concebidos 

e do decurso do tempo;  

3. Encadernar os manuais escolares recebidos a título de empréstimo ou substituir a capa existente, caso 

verifiquem ser necessário, utilizando para o efeito plástico incolor; 

4. Identificar a lápis, no manual escolar, o nome e turma do aluno a quem este foi emprestado; 

5. Não escrever, riscar, sublinhar, desenhar ou fazer qualquer tipo de inscrição que impeça a sua 

BOLSA DE MANUAIS ESCOLARES 
Este manual é propriedade do AEVT. 
Utiliza-o com cuidado, de modo a devolvê-lo 
em bom estado de conservação.  
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reutilização, exceto nos casos em que tal implique uma utilização limitadora do manual e do processo 

de aprendizagem do aluno. 

6. O aluno e o encarregado de educação são responsáveis pelos manuais escolares emprestados, durante 

o período de utilização.  

7. O dever de restituição dos manuais escolares recai sobre o encarregado de educação ou sobre o aluno, 

quando maior de idade. 

 

Artigo 9.º 

Candidatura 

1. Os encarregados de educação que pretendam que os seus educandos beneficiem dos manuais da BME, 

devem apresentar a candidatura até 8 de junho, do ano letivo anterior aquele em que pretendem 

usufruir dos mesmos. 

2. A candidatura é efetuada em modelo próprio, disponível nos serviços administrativos do AEVT e em 

www.aevt.pt/alunos, e entregue na secretaria do AEVT.  

3. A candidatura pressupõe o conhecimento, por parte do aluno beneficiário e respetivo encarregado de 

educação, do presente regulamento e a sua total aceitação. 

4. Os candidatos são ordenados por ano de escolaridade, de acordo com as prioridades definidas no 

ponto 2 do artigo 5º, considerando a ordem de entrega da candidatura à BME nos serviços 

administrativos do AEVT, sempre que necessário. 

 

Artigo 10.º 

Processo de empréstimo 

1. O apoio a conceder em manuais escolares da BME efetua-se de acordo com os valores definidos por 

despacho do governo, para os alunos da 1ª prioridade e 2ª prioridade, sendo nesta última a situação 

enquadrada temporariamente num dos escalões A, B ou C da ASE. Para os restantes candidatos é 

concedido o mesmo apoio que aos que beneficiam do escalão C da ASE, sempre que possível de 

acordo com os manuais excedentários e respeitando a ordem da data de candidatura. 

2. O empréstimo de manuais novos só ocorrerá depois de esgotado o recurso aos manuais reutilizados da 

BME, e caso seja necessário, de acordo com o despacho do governo, para os candidatos posicionados 

na 1ª prioridade, do artigo 5º. 

3. Aos candidatos posicionados na 2ª ou 3ª prioridade, apenas serão atribuídos manuais caso haja 

manuais excedentários na BME após a atribuição aos candidatos posicionados na 1ª prioridade, do 

artigo 5º.  

4. A distribuição dos manuais da BME, novos e reutilizados, pelos alunos que a eles que candidataram é 

feita de forma equitativa, respeitando a ordenação de candidatos definida no ponto 4 do artigo 9º, 
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procurando atribuir o maior número possível de manuais a cada aluno, de acordo com a 

comparticipação definida na legislação em vigor e os manuais da BME. 

5. A distribuição de manuais escolares da BME terá lugar no início de cada ano letivo, sempre que 

possível durante o mês de setembro, em local, data e horário a divulgar, em momento oportuno. 

6. Do procedimento anterior, resultará uma listagem dos manuais escolares emprestados a cada aluno e 

estado de conservação dos mesmos no momento do empréstimo. 

 

Artigo 11.º 

Processo de devolução 

1. De forma a otimizar a resposta do AEVT aos pedidos de empréstimo de manuais escolares aquando do 

arranque de cada ano letivo, proceder-se-á, no final de cada ano letivo, à recolha dos manuais 

escolares referentes a todos os anos de escolaridade, salvaguardando os manuais das disciplinas 

sujeitas a provas finais e exames nacionais. Estes podem ser entregues no final do ciclo ou após a 

realização dos exames nacionais correspondentes. 

2. A devolução de manuais escolares terá lugar, no final de cada ano letivo, em local próprio, em data e 

horário a divulgar, em momento oportuno. 

3. Aquando da devolução dos manuais escolares, será efetuado um controlo do estado de conservação 

dos mesmos, tendo em conta os critérios de reutilização de manuais a que se refere o artigo 4º. 

4. O processo de devolução será monitorizado pelo coordenador de cada departamento e pelo ajunto do 

diretor responsável pela ASE. 

5. No caso da retenção do aluno beneficiário no ensino básico ou da sua 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, enquanto este for beneficiário da ASE. 

6. No caso de alunos que beneficiam do empréstimo de manuais pertencentes à BME do AEVT e 

pretendam mudar de escola (para outro estabelecimento de ensino do país ou do estrangeiro) ou de 

curso (dentro do mesmo estabelecimento de ensino), a acontecer em qualquer momento ao longo do 

ano letivo, estes devem devolver os manuais que lhes foram atribuídos a título de empréstimo.   

 

Artigo 12.º 

Sanções 

1. Considera-se que o manual se encontra em mau estado de conservação e não reúne condições de 

reutilização quando não satisfaz os critérios a que se refere o artigo 4º. 

2. No caso da não restituição dos manuais escolares ou devolução dos manuais em estado de 

conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, é comunicado 

imediatamente esse facto ao Diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada para os 
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efeitos no disposto na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 

Artigo 13.º 

Normas Complementares 

1. Em tudo o que não esteja especialmente previsto neste Regulamento, são aplicáveis, com as devidas 

adaptações, as disposições constantes no Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Vale do 

Tamel. 

2. Cabe ao Diretor decidir sobre todas as questões levantadas no âmbito da aplicação do presente 

Regulamento. 

 

Artigo 14.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação em Conselho Geral. 


