
 

 

Informação aos Pais e Encarregados de Educação 

MANUAIS ESCOLARES 2018/2019 

 

O Artigo 170.º da Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2018), 

estabelece que os alunos do 1.º ao 6.º ano de escolaridade a frequentar o ensino público no ano 

escolar 2018/2019, terão acesso a manuais escolares gratuitos. Refere no número 2 do mesmo 

Artigo que «a distribuição gratuita dos manuais escolares obedece ao princípio da reutilização». 

O Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, no número 2 do Artigo 64.º estabelece que «os 

encarregados de educação responsabilizam-se pelo eventual extravio ou deterioração do 

manual recebido, ressalvado o desgaste proveniente do seu uso normal, prudente e adequado, 

face ao tipo de uso e disciplina para que foram concebidos, estado em que foi recebido pelo 

aluno, idade do aluno e outras circunstâncias subjetivas e objetivas que tornem inexigível esta 

mesma responsabilidade». 

O número 5 do mesmo Artigo determina que «os manuais escolares gratuitos destinam-se a ser 

utilizados de forma plena pelos alunos, sem prejuízo da implementação de estratégias que 

tenham em conta o princípio da reutilização por outros alunos no ano seguinte». 

É também do conhecimento público que alguns manuais estão concebidos de forma a que ao 

serem utilizados de forma plena, a sua reutilização pode ser inviabilizada. 

Face ao exposto, cabendo ao Agrupamento de Escolas proceder à avaliação dos manuais 

quanto à possibilidade de reutilização no final do ano, adotam-se os seguintes procedimentos: 

a) Lembrar os  pais e encarregados de educação das condições de atribuição e normas de 

uso previstas na Lei; 

b) Promover junto dos alunos a divulgação de instruções sobre o bom uso dos manuais 

escolares; 

c) Adotar estratégias que permitam a reutilização futura dos manuais (p.ex: evitar o uso 

de caneta, marcador ou lápis de cor; evitar usar lápis muito afiado que marque as 

páginas, não corrigir exercícios nos livros com caneta, etc.). 

d) Na receção dos manuais escolares, no final do ano, além dos manuais visivelmente 

danificados  serão também considerados não reutilizáveis os livros que tenham 

respostas escritas e não tenham sido apagadas pelos pais/encarregados de educação. 

 

Lousã, 13 de setembro de 2018 
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