
 

 

Manuais Escolares 

Auxílios Económicos - ASE 

Informação aos Encarregados de Educação 

Informam-se os encarregados de educação dos alunos (que transitaram de ano), de 

todos os ciclos de ensino, que poderão beneficiar, no próximo ano letivo 

(2013/2014) do Escalão A ou B, que os manuais escolares e o material escolar 

deverão ser adquiridos diretamente pelos próprios numa papelaria / livraria à sua 

escolha para posterior reembolso pelos serviços administrativos do Agrupamento. 

Os procedimentos deverão então ser os seguintes: 

1º Os encarregados de educação deverão consultar na escola do seu educando o 

valor atribuído ao respetivo escalão, tanto para manuais escolares como para 

material escolar; 

2º Os encarregados de educação deverão adquirir numa livraria / papelaria os 

manuais escolares e material escolar de que necessitam solicitando as respetivas 

faturas; 

3º De preferência, deverá haver uma fatura para se solicitar o reembolso nos 

serviços administrativos do Agrupamento (no valor atribuído ao escalão de que irão 

beneficiar) e outra fatura com o restante do valor assumido pelos encarregados de 

educação, para efeitos de dedução no IRS; 

4º As faturas a entregar nos serviços administrativos do agrupamento, para efeitos 

de reembolso, deverão ser passadas em nome dos alunos, com o respetivo número 

de contribuinte; 

5º Os encarregados de educação, depois de terem em sua posse as faturas, deverão 

dirigir-se, a partir de setembro, à secretaria da Escola sede do Agrupamento 

(Escola Secundária de S. João do Estoril) e solicitar o reembolso do valor pago, de 

acordo com o valor atribuído ao escalão de que os seus educandos beneficiam, 

tanto para manuais escolares como para material escolar. 

Notas importantes:  

a)  Informam-se os encarregados de educação que os alunos com direito ao escalão da Ação Social 

Escolar, que ingressarem, no próximo ano letivo, no 6º, 9º e 12º ano, devem previamente dirigir-se 

aos serviços administrativos da escola sede para se informarem sobre como deverão adquirir os 

manuais escolares para estes anos de escolaridade.  

b) A Papelaria Bonanza, no largo da Estação de S. João está inteirada destes procedimentos, pelo que 

estarão preparados para passar as 2 faturas, conforme referido no ponto 3 desta informação. 

 

S. João do Estoril, 19 de Junho de 2013 

A Direção do Agrupamento 


