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No âmbito da legislação em vigor da ação social escolar é instituída a bolsa de manuais escolares. A 
disponibilização da bolsa de manuais tem fundamentalmente a ideia subjacente da valorização do livro 
como instrumento de dignificação do Homem enquanto ferramenta decisiva nas suas aprendizagens ao 
longo da vida. Este mecanismo permite o acesso mais alargado a manuais escolares por parte dos 
alunos, bem como a sua responsabilização pela sua utilização. 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1º - Objeto 

 
O presente Regulamento define as regras e procedimentos a adotar no processo de empréstimo e 
devolução de manuais escolares criada e gerida pela Bolsa de Manuais Escolares do Externato de Vila 
Meã, bem como os direitos e deveres dos seus intervenientes. 

Artigo 2º - Âmbito de aplicação 

   O presente Regulamento aplica-se aos alunos carenciados que frequentem o 2º e 3º ciclo do ensino 
básico (encarregados de educação enquanto menores) e secundário, pertencentes aos agregados 
familiares integrados no 1º, 2º e 3º (ou A,B e C, respetivamente) escalão de rendimentos determinados 
para efeitos do abono de família. 

 
CAPÍTULO II 

 
Constituição e Funcionamento da Bolsa de Manuais Escolares 

 
Artigo 3.º - Bolsa de Manuais 

 
1. Os manuais cedidos são devolvidos a partir de uma Bolsa de Manuais existentes no Externato de 

Vila Meã. 
2.  A Bolsa de Manuais Escolares é constituída por manuais escolares:  

a) devolvidos pelos alunos abrangidos pelo disposto no artigo 2º e que se encontrem em estado 
de conservação adequado à sua reutilização, de acordo com as especificidades das 
disciplinas a que respeitam e o tipo de utilização para que foram concebidos; 

b) que sejam doados ao Externato de Vila Meã, designadamente por outros alunos, por 
intercâmbio entre escolas ou sejam adquiridos com verbas próprias ou, para o efeito, postas 
à sua disposição por quaisquer entidades públicas e privadas. 

 
 

Artigo 4.º - Periodicidade 
 

1. A devolução, Externato de Vila Meã dos manuais escolares postos à disposição do aluno ou cuja 
aquisição foi comparticipada pela ação social escolar, ocorre no final do ano letivo ou no final do 
ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame, relativamente a todos os 
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manuais escolares correspondentes aos anos de escolaridade do ciclo em que o aluno 
beneficiou do apoio. 

 
2. Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário no ensino básico ou a não aprovação 

em disciplinas do secundário, mantêm-se o direito a conservar na sua posse os manuais 
escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à sua conclusão. 

 
Artigo 5.º - Empréstimo 

 
1. A entrega dos manuais é efetuada em local próprio para tal, disponibilizado pelo Externato de 

Vila Meã; 
 

2. O empréstimo dos manuais é efetuado pelo Externato de Vila Meã, mediante a assinatura de um 
termo de responsabilidade por parte do Encarregado de Educação, ou do Aluno se maior idade.  

 
3. A assinatura do termo de responsabilidade pressupõe o conhecimento, por parte do beneficiário 

e respetivo encarregado de educação, do presente regulamento e a sua total aceitação. 
 

4. A atribuição do número - ou valor - de manuais a atribuir em cada ano de escolaridade e escalão 
de apoio é feita pelo Externato de Vila Meã, tendo em conta a disponibilidade da Bolsa de 
Manuais e de acordo com o estabelecido em despacho próprio regulado pelo Ministério da 
Educação. 

 
5. O empréstimo concretiza-se com a entrega dos Manuais Escolares. 

 
6. O empréstimo dos manuais ocorre durante as primeiras semanas de setembro. 

 
7. Na distribuição é tido em consideração pelo Externato de Vila Meã: 

a) Que a comparticipação para a aquisição de novos manuais só pode ser efetuada depois de 
esgotado recurso à bolsa de manuais escolares. 

b) A desvalorização do preço de capa dos manuais usados é fixado por despacho próprio 
regulado pelo Ministério da Educação. 

c) Outros critérios definidos pelo Externato de Vila Meã. 
 
 

Artigo 6.º - Devolução 
 

1. A devolução ao Externato de Vila Meã dos manuais escolares postos à disposição do aluno ou 
cuja aquisição foi comparticipada pela ação social escolar, ocorre no final do ano letivo ou no 
final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame, relativamente a todos 
os manuais escolares correspondentes aos anos de escolaridade do ciclo em que o aluno 
beneficiou do apoio. 
 

2. O dever de devolução a que se refere o presente artigo recai sobre o encarregado de educação 
ou sobre o aluno, quando maior, nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de 
avaliação do ano e ciclo de escolaridade frequentado pelo aluno. 

 
3. Em caso de mudança de escola, há lugar à devolução de manuais escolares e o recibo dessa 

devolução deverá ser apresentado no novo estabelecimento de ensino. 
 

4. Todos os manuais escolares e livros em mau estado de conservação não serão aceites. 
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5. Considera-se que o manual se encontra em mau estado de conservação, por causa imputável ao 
aluno e não reúne condições de reutilização quando: 

a) Não apresente a totalidade de páginas, fascículos ou volumes; 
b) As páginas apresentem rasgões, sublinhados, escritos ou rabiscos que impeçam ou dificultem 
a sua leitura parcial ou integral; 
c) Não apresente capa ou esta apresente rasgões, escritos ou rabiscos, que impeçam a leitura 
de todos os seus elementos informativos. 
d) A capa ou contracapa contenham informação pessoal do aluno. 
 

6. No ato da devolução dos manuais escolares, é emitido pelo Externato de Vila Meã o respetivo 
recibo de quitação, com o averbamento sobre o estado de conservação dos mesmos. 

 
7. Para efeitos de candidatura aos apoios socioeconómicos em qualquer ciclo ou nível de ensino, 

designadamente em situação de mudança de escola, pode qualquer aluno que tenha 
frequentado a escola sem apoios, solicitar a emissão da declaração comprovativa da sua 
situação. 

 
 

CAPÍTULO III 

 
Direitos e Deveres dos Intervenientes 

 
Artigo 7.º - Deveres do Externato de Vila Meã 

 
Ao Externato de Vila Meã compete: 

a) Publicitar os manuais escolares adotados no Externato de Vila Meã e o respetivo período legal de 
adoção; 

b) Informar e organizar todo o processo inerente ao empréstimo e devolução de manuais escolares, 
de acordo com as regras e procedimentos definidos neste Regulamento, bem como apoiar as 
famílias nesse processo; 

c) Manter registos dos manuais escolares que integrem a Bolsa de Manuais e dos respetivos 
beneficiários atualizados. 

 
Artigo 8.º - Deveres do aluno e do encarregado de educação 

 
1. Ao aluno e encarregado de educação competem colaborar com o Externato de Vila Meã no 

processo de doação, empréstimo e devolução dos manuais escolares de acordo com as normas 
e procedimentos definidos neste Regulamento e demais legislação em vigor.  
 

2. O aluno e o encarregado de educação deverão proceder à encadernação dos manuais escolares 
objeto de empréstimo, ou, caso verifiquem essa necessidade, substituir a existente, usando para 
o efeito papel não autocolante ou plástico.  

 
3. Durante o período de utilização de manuais escolares, objeto de empréstimo, o aluno não deverá 

escrever, riscar, sublinhar, desenhar ou fazer qualquer tipo de inscrição que impeça novo 
empréstimo.  

 
4. O aluno deverá conservar os manuais escolares em bom estado para que possam ser usados 

por outros colegas.  
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5. Para todos os efeitos, o aluno e o encarregado de educação
escolares emprestados durante o período de utilização.

são responsáveis pelos manuais

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 9.° - Sanções

1. A não restituição dos manuais escolares, nos termos dos números anteriores, ou a sua
devolução em estado de conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua
reutilização, implícam a impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio no ano letivo seguinte.

2. No caso dos alunos que completaram o 12.° ano ou que optem pela transferência para cursos do
ensino privado, a falta de restituição dos respetivos manuais nas devidas condições implica a não
emissão de certificados de habilitações ou diplomas de conclusão de ciclo, até que se verifique a
restituição dos referidos manuais em bom estado de conservação, ou à respetiva compensação
pecuniária.

Artigo 1O.° - Normas Complementares

Cabe ao Diretor Pedagógico do Externato de Vila Meã decidir sobre todas as quetões que estejam
contempladas, no âmbito da aplicação do presente Regulamento.
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