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INFORMAÇÃO - ASE 

Procedimentos da bolsa de manuais escolares  

(De acordo com o Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho) 

 

1º Devolução dos manuais utilizados 

- Os Encarregados de Educação entregam os manuais referentes ao ano anterior. É obrigatório entregar 

todos os manuais que foram adquiridos com verbas da ASE, assim como todos os manuais que foram 

levantaram da bolsa de manuais do Agrupamento 

- Caso algum manual não seja devolvido, ou esteja danificado é descontado 70% do valor da capa desse 

livro e esse valor já não pode ser utilizado para levantar novos manuais. 

 

2- Distribuição de novos manuais da bolsa de empréstimo  

É calculado o valor a que o aluno tem direito de acordo com o escalão da ASE; 

Valores disponíveis para Manuais Escolares 

Escalão 
Comparticipação máxima para manuais  

5º e 6º 7º 8º e 9º 10º 11º e 12º 

A 118,00€ 176,00€ 154,00€ 147,00€ 

B 59,00€ 88,00€ 77,00€ 73,5€ 

 

- Dedução do valor de falta de entrega de manuais, ou manuais em mau estado (70% do valor da capa); 

- Entrega dos manuais utilizados até ao valor apurado para cada aluno; 

 

Se não existirem manuais para entrega na bolsa poderá ser financiada a aquisição de manuais novos, no 

valor restante, calculado nos seguintes termos: 

Valor da comparticipação para livros  – (Valor da capa dos manuais entregues da bolsa * 0,7 ) = Valor 

disponível para aquisição de livros novos 

 

Outras situações 

- Alunos que Entregaram voluntariamente mais livros do que aqueles que a ASE financiou, ou emprestou, 

podem levantar livros usados até atingirem o valor dos livros entregues, realizando esses cálculos pelos 

valores do preço de capa (os manuais entregues têm de estar em bom estado de conservação). 

 

NOTA – Todos os manuais financiados pelo Agrupamento ou levantados na bolsa de manuais têm de 

obrigatoriamente ser devolvidos no final do ano letivo, em bom estado de conservação de modo a 

poderem ser reutilizados.  

Os manuais de Português e Matemática podem ser devolvidos apenas no final do 6º ano e 9º ano. Os 

manuais do Ensino Secundário podem ser devolvidos apenas com a conclusão do 12º ano. A não 

devolução dos manuais do Ensino Secundário, implica a não emissão de certificado de habilitações ou 

diploma de conclusão de curso. 

 


