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inFormações sobre o caTálogo

Este catálogo encontra-se organizado, capítulo a capítulo, segundo a ordem dos números  
de código de cada produto. 

Para maior comodidade de consulta no tocante aos impressos, pode ser encontrada, nas 
páginas 57 a 59, uma listagem completa e ordenada. 

Os preços constantes do catálogo encontram-se atualizados à data de 1 de setembro de 
2022, mas podem ser objeto de ajuste posterior. A EMEC obriga-se, porém, a manter todos os 
preços atualizados diariamente no seu site na Internet. 

As encomendas podem ser efetuadas diretamente aos serviços da EMEC, através do seu site
na Internet, em http://www.emec.gov.pt, ou do fax 219 202 765. 

Para as encomendas por fax, pode ser utilizada a Nota de Encomenda que se encontra na 
página 71 deste catálogo. 

A EMEC dispõe ainda de uma loja aberta nas suas instalações, na Estrada de Mem Martins, 
n.o 4, 2726-901 Mem Martins (ver mapa de acesso no site). Informação sobre outros pontos 
de venda disponível em www.emec.gov.pt 

As Condições Gerais de Venda de produto acabado da EMEC podem ser consultadas nas 
páginas 67 a 70 deste catálogo e encontram-se igualmente disponíveis no seu site na Internet. 

Os pedidos de esclarecimento sobre aquisições podem ser dirigidos ao Serviço de Apoio ao 
Cliente da EMEC (armindo.alves@emec.gov.pt ou telefone 219 266 600). 

Os pedidos de informação respeitantes ao conteúdo ou a outros aspetos intrínsecos de um 
determinado livro ou CD-ROM deverão ser dirigidos ao organismo responsável pela sua edição, 
indicado junto ao produto em «Departamento». 
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PreParação Para 
exames e Provas Finais 

nacionais 
 





5537 Física e Química A, 10.º e 11.º Anos (2018-2021)
Propostas de resolução: Sociedade Portuguesa de Física  
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
Descrição: Contém os enunciados integrais dos exames nacionais de Física e Química A, de 10.º e 11.º anos,
elaborados pelo IAVE, Instituto de Avaliação Educativa, I.P., e aplicados nos anos de 2018 a 2021. O livro
apresenta propostas de resolução completas e explicadas para todos os itens, incluindo os itens de seleção
(escolha múltipla).
isBn: 978-972-767-055-0
ano de publicação: 2022
Preço promocional: € 9,50

5538 Biologia e Geologia, 10.º e 11.º Anos (2016-2021)
Propostas de resolução: Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
Descrição: Contém os enunciados integrais dos exames nacionais de Biologia e Geologia, de 10.º e 11.º anos,
elaborados pelo IAVE, Instituto de Avaliação Educativa, I.P., e aplicados nos anos de 2016 a 2021. O livro
apresenta propostas de resolução completas e explicadas para todos os itens, incluindo os itens de seleção.
isBn: 978-972-767-054-3
ano de publicação: 2022
Preço promocional: € 9,90

5539 Conjunto de dois livros: Física e Química A, 10.º e 11.º Anos (2018-2021) + Biologia e Geologia,
10.º e 11.º Anos (2016-2021).
PvP: € 16,90
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3821 Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
autores: Guilherme d’Oliveira Martins (coordenador) et al.
Departamento: Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE)
Descrição: O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017,
26 de julho, afirma-se como referencial para as decisões a adotar por decisores e atores educativos ao nível dos  
estabelecimentos de educação e ensino e dos organismos responsáveis pelas políticas educativas, constituindo-se como
matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, designadamente
ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação interna e externa do ensino e da aprendizagem.
isBn: 978-972-742-416-0
ano de publicação: 2018        PvP: € 4,90

3816 Cidadania e Multiculturalidade
autoras: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
ilustrações: Carlos Marques
Departamento: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
Descrição: Um instrumento de trabalho indispensável para proporcionar às crianças uma educação marcada
pela abertura à diversidade. Com textos acessíveis, ilustrações apelativas e fichas de trabalho pertinentes e
lúdicas.
isBn: 972-767-013-X
ano de publicação: 2003
PvP: € 4,90

3815 A Cidadania de A a Z
autoras: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
ilustrações: Carlos Marques, Rafaela Mapril
Departamento: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
Descrição: Seleção de conceitos significativos relacionados com a temática da cidadania. Com textos   
acessíveis, ilustrações apelativas e fichas de trabalho pertinentes e lúdicas. Livro destinado a crianças, que
pode ser usado por professores, educadores, animadores, em escolas, ateliers de tempos livres, bibliotecas
ou em família.
isBn: 972-767-012-1
ano de publicação: 2001        PvP: € 4,90

3811 A Bandeira e o Hino – Símbolos de Portugal
autoras: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
ilustrações: Pedro Cabral Gonçalves, Clara Vilar
Departamento: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
Descrição: Este livro, destinado aos mais jovens, é um instrumento de trabalho educativo que permite
ficar a conhecer, desde as suas origens, os mais importantes símbolos de Portugal.
isBn: 972-767-000-8
ano de publicação: 1997 (3.a edição)        PvP: € 1,00
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3832 Caderno de Educação Financeira – 2
autores: Vários
Departamento: Vários
Descrição: o Caderno de Educação Financeira para o 2.º Ciclo do Ensino Básico destina-se a apoiar alunos
e professores na abordagem aos temas do Referencial de Educação Financeira, e pode ser utilizado em
diversos contextos curriculares de aprendizagem. Os temas são trabalhados de forma lúdico-didática,
através de histórias protagonizadas pela família Moedas, exploradas com a ajuda de atividades variadas.
isBn: 978-972-742-405-4
ano de publicação: 2018
PvP: € 4,90

3831 Caderno de Educação Financeira – 1
autores: Vários.
Departamento: Vários
Descrição: o Caderno de Educação Financeira para o 1.º Ciclo do Ensino Básico destina-se a apoiar alunos
e professores na abordagem aos temas do Referencial de Educação Financeira, e pode ser utilizado em
diversos contextos curriculares de aprendizagem. Os temas são trabalhados de forma lúdico-didática,
através de histórias protagonizadas pela família Moedas, exploradas com a ajuda de atividades variadas.
isBn: 978-972-742-394-1
ano de publicação: 2018
PvP: € 4,90

3830 Promoção: Cidadania de A a Z + Cidadania e Multiculturalidade (cód. 3815 + cód. 3816)
autores: –
Departamento: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
isBn: –
ano de publicação: –
PvP: € 8,90

3822 Manual de Apoio à Prática – Para uma Educação Inclusiva
autores: Filomena Pereira (coord) et al.
Departamento: Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE)
Descrição: Para apoiar os profissionais na implementação do Decreto‐Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, assim como
apoiar os pais/encarregados de educação e orientar a sua participação no processo educativo dos seus educandos,
foi elaborado, pela Direção‐Geral da Educação, em colaboração com a Direção‐Geral da Saúde e o Instituto Nacional
para a Reabilitação, o presente Manual de Apoio à Prática Inclusiva. Foram também incorporadas as considerações
da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional e os contributos de vários profissionais de reconhecido
mérito, que diligentemente se prontificaram a cooperar, resultando num enriquecimento do conteúdo deste Manual.
isBn: 978‐972‐742‐424‐5
ano de publicação: 2018        PvP: € 9,90
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6001 O Meu Baú dos Brinquedos (CD-ROM)
autores: Carla Vieira Faria e Pedro Ivo Faria
Departamento: –
Descrição: CD-ROM que reúne um conjunto de nove jogos educativos. Estimula a memória e o raciocínio.
Destinado a crianças a partir dos 3 anos. Software premiado.
isBn: –
ano de publicação: –
PvP: € 5,00

6000 Jogo Pedagógico Gama
autor: Eduardo Cintra Torres
ilustrações: José Garcês
Departamento: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
Descrição: Jogo de estratégia com cartas, baseado em figuras e acontecimentos da história de Portugal.
Para 2 a 6 jogadores dos 10 aos 90 anos.
isBn: –
ano de publicação: 2001
PvP: € 9,90

3834 Caderno de Educação Financeira – 4
autores: Vários
Departamento: Vários
Descrição: o Caderno de Educação Financeira para o Ensino Secundário destina-se a apoiar alunos e
professores na abordagem aos temas do Referencial de Educação Financeira, e pode ser utilizado em
diversos contextos curriculares de aprendizagem. Os temas são trabalhados de forma lúdico-didática,
através de histórias protagonizadas pela família Moedas, exploradas com a ajuda de atividades variadas.
isBn: 978-989-66-1213-9
ano de publicação: 2021
PvP: € 7,90

3833 Caderno de Educação Financeira – 3
autores: Vários
Departamento: Vários
Descrição: o Caderno de Educação Financeira para o 3.º Ciclo do Ensino Básico destina-se a apoiar alunos
e professores na abordagem aos temas do Referencial de Educação Financeira, e pode ser utilizado em
diversos contextos curriculares de aprendizagem. Os temas são trabalhados de forma lúdico-didática,
através de histórias protagonizadas pela família Moedas, exploradas com a ajuda de atividades variadas.
isBn: 978-972-742-419-1
ano de publicação: 2018
PvP: € 4,90
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7011 Ensino Experimental das Ciências no 1.o Ciclo: Dissolução em Líquidos
autores: Isabel P. Martins et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Este livro é um guião didático para Professores do 1.o CEB e pretende ser uma base de apoio
ao ensino do tema Dissolução de Materiais, de cariz experimental. As atividades propostas poderão ser
exploradas do 1.o ao 4.o anos de escolaridade, de acordo com o desenvolvimento cognitivo das crianças,   
e ser abordadas pela ordem considerada mais apropriada pelo(a) professor(a).
isBn: 972-742-241-1/978-972-742-241-8
ano de publicação: 2006
PvP: € 8,75

7002 Números e Operações
autores: Luís Sequeira et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 978-972-742-310-1
ano de publicação: 2009
PvP: € 9,00

7001 Análise de Dados – Texto de Apoio para os Professores do 1.o Ciclo
autores: Maria Eugénia Graça Martins et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Esta brochura concretiza a iniciativa de organizar publicações de matemática focadas nas
temáticas centrais do currículo do Ensino Básico.
isBn: 978-972-742-261-6
ano de publicação: 2007
PvP: € 9,00

6002 Aventura na Ilha das Cores (CD-ROM)
autores: Carla Vieira Faria e Pedro Ivo Faria
Departamento: –
Descrição: CD-ROM com um jogo destinado a crianças entre os 3 e os 8 anos. Software premiado.
isBn: –
ano de publicação: –
PvP: € 5,00
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7017 Ensino Experimental das Ciências no 1.o Ciclo – Sustentabilidade na Terra
autores: Isabel P. Martins et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Pretende ser uma base de apoio à implementação da Educação para o Desenvolvimento Sus-
tentável no 1.o Ciclo do Ensino Básico.
isBn: 978-972-742-327-9
ano de publicação: 2010
PvP: € 8,75

7016 Ensino Experimental das Ciências no 1.o Ciclo – Educação em Ciências e Ensino Experimental  
– Formação de Professores (2.a Edição)

autores: Isabel P. Martins et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Destina-se a apoiar o Programa de Formação de professores do 1.o CEB em exercício, com
vista ao ensino experimental das Ciências neste nível de escolaridade. Programa concebido para professo-
res que pretendam melhorar as suas práticas de ensino experimental das Ciências, de cariz prático, isto é,
direcionado para a sala de aula, enquadrado no conhecimento didático atual para este nível de ensino.
isBn: 972-742-239-X/978-972-742-239-5
ano de publicação: 2006        PvP: € 8,75

7015 Ensino Experimental das Ciências no 1.o Ciclo – Mudanças de Estado Físico
autores: Isabel P. Martins et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Este livro é um guião didático para Professores do 1.o Ciclo do EB e está organizado em duas
partes: o guião didático, propriamente dito, destinado a ser usado por professores, e o caderno de registos,
para uso das crianças no acompanhamento das atividades propostas.
isBn: 978-972-742-265-4
ano de publicação: 2008
PvP: € 8,75

7014 Ensino Experimental das Ciências no 1.o Ciclo – A Electricidade… Lâmpadas, Pilhas e Circuitos
autores: Isabel P. Martins et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Este livro é um guião didático para professores e pretende ser uma base de apoio ao ensino, de
cariz experimental, do tema Eletricidade.
isBn: 978-972-742-263-0
ano de publicação: 2008
PvP: € 8,75
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7030 Orientações programáticas 1.o e 2.o anos – Música
autor: António Ângelo Vasconcelos
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: O desenvolvimento da literacia musical constitui-se como o grande objetivo do ensino da
Música no 1.o Ciclo do Ensino Básico. A literacia musical, além de significar uma compreensão musical
determinada pelo conhecimento de música, sobre música e através de música, engloba também competên-
cias da leitura e escrita e organiza-se em torno de um conjunto diversificado de dimensões, assentes em
pressupostos da aprendizagem musical.
isBn: 978-972-742-245-6
ano de publicação: 2006        PvP: € 5,00

7027 Guião de Implementação do Programa de Português do Ensino Básico – Oral
autores: Fátima Silva et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: À semelhança do que foi feito relativamente a outras competências específicas contempladas
no novo programa de Português, o presente documento reúne um conjunto de reflexões, de sugestões de
leitura para que os professores se sintam apoiados na sua aproximação a mais uma dessas competências:
no caso vertente, no trabalho em torno do desenvolvimento das competências orais em língua materna.
isBn: 978-972-742-344-6
ano de publicação: 2011        PvP: € 5,50

7026 Guião de Implementação do Programa de Português do Ensino Básico – Escrita
autores: Ivone Niza et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Este Guião de Implementação do Programa de Português pretende sensibilizar os docentes para
a importância do desenvolvimento da competência de escrita nos seus alunos.
isBn: 978-972-742-345-3
ano de publicação: 2011
PvP: € 6,00

7025 Guião de Implementação do Programa de Português do Ensino Básico – Leitura
autores: Encarnação Silva et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Neste Guião trabalha-se a Leitura. Foi nosso objetivo explicitar o papel desta competência no
programa, o que significa o seu desenvolvimento numa perspetiva articulada com as outras competências e
quais as propostas metodológicas desta conceção no ensino da leitura para o trabalho da didática da língua.
isBn: 978-972-742-343-9
ano de publicação: 2011
PvP: € 6,00
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7043 Organização da Componente de Apoio à Família
autoras: Graça Vilhena e Maria Isabel Lopes da Silva
Departamento: Departamento da Educação Básica/DGIDC
Descrição: Orientações e materiais de apoio para a implementação da componente de apoio à família.
Trata-se de um documento que procura aglutinar as perspetivas de dois autores diferentes, desenvolvendo
alguns princípios e aspetos organizacionais.
isBn: 972-742-146-6
ano de publicação: 2002
PvP: € 5,00

7033 YES – Programa de Generalização do Ensino do Inglês no 1.o Ciclo
autores: Cristina Bento et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 972-742-208-X
ano de publicação: 2005
PvP: € 5,00

7032 Actividade Física e Desportiva – 1.o Ciclo – Orientações Programáticas
autores: Albino Maria e Manuel Mendes Nunes
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 978-972-742-258-6
ano de publicação: 2007
PvP: € 5,00

7031 Orientações programáticas 1.o e 2.o anos – Inglês
autores: Américo Dias e Veríssimo Toste
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: A aprendizagem do Inglês para os 1.o e 2.o anos de escolaridade requer a consideração de
pressupostos teóricos e decisões curriculares para estes anos que fundamentem a ênfase no desenvolvi-
mento de competências e capacidades facilitadoras de uma posterior aprendizagem bem sucedida, em
detrimento da aprendizagem de conteúdos que necessariamente vão ser repetidos mais tarde.
isBn: 972-742-246-2/978-972-742-246-3
ano de publicação: 2006
PvP: € 5,00
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7079 ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! – N.o 2
autora: Juliana Ortega García
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Possibilitar aos alunos a aprendizagem de um idioma cujo conhecimento cada vez se manifesta
mais necessário, quer nas relações comerciais, quer nas relações científicas e culturais, quer nas mais sim-
ples relações humanas.
isBn: 978-972-742-312-5
ano de publicação: 2009
PvP: € 10,00

7078 ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! – N.o 1
autora: Juliana Ortega García
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: O domínio de línguas comunitárias está aqui bem presente, com a publicação de uma série   
de materiais que facilitem aos nossos alunos a aprendizagem de uma língua que os portugueses pensam
entender, mas que, de facto, muito poucos dominam: o Espanhol.
isBn: 978-972-742-311-8
ano de publicação: 2009
PvP: € 10,00

7055 O Ensino da Leitura: A Avaliação
autora: Fernanda Leopoldina Viana
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Esta brochura procura clarificar os conceitos em torno da avaliação da leitura e dos instrumen-
tos e processos de avaliação, assim como analisar as potencialidades e limitações dos diferentes instru-
mentos de avaliação, promovendo a reflexão sobre as exigências subjacentes à utilização de diferentes
estratégias de avaliação.
isBn: 978-972-742-272-2
ano de publicação: 2009
PvP: € 5,00

7051 O Ensino da Leitura: A Compreensão de Textos – PNEP
autora: Inês Sim-Sim
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: A compreensão de textos pretende disponibilizar aos docentes do 1.o Ciclo uma reflexão sus-
tentada sobre o complexo processo de compreensão da leitura neste nível de ensino, bem como sobre o seu
enorme potencial para explorações pedagógicas de qualidade, com vista à formação de leitores fluentes.
isBn: 978-972-742-267-8
ano de publicação: 2007
PvP: € 6,05



7085 Expressão e Educação Dramática: Guia Pedagógico para o 1.o Ciclo do Ensino Básico
autor: Luís Filipe Aguilar
Departamento: Instituto de Inovação Educacional/DGIDC
isBn: 972-783-039-0
ano de publicação: 2001
PvP: € 11,78

7090 Português a Mil Vozes
autoras: Dulce Pereira e Filipa Amendoeira
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 972-742-170-9
ano de publicação: 2003
PvP: € 5,00

7099 25 de Abril – 32 anos/perguntas – DVD
autor: Boaventura de Sousa Santos (Direção)
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: DVD concebido e produzido com o apoio do Ministério da Educação, através da DGIDC. 32 per-
guntas e respostas sobre o que representou o dia 25 de Abril de 1974.
isBn: –
ano de publicação: 2006
PvP: € 2,54
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7311 Guião de Educação para a Cidadania em Contexto Escolar… Boas Práticas
autora: Maria Rosa Afonso
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 987-972-742-262-3
ano de publicação: 2007
PvP: € 7,75

7310 Guião de Educação para a Sustentabilidade
autores: Helena Gil (org.) et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Este instrumento, que se apresenta como uma declaração de princípios fundamentais para a
construção de uma sociedade, à escala global, assente nos princípios da justiça, sustentabilidade e paz,
está a ser divulgado e operacionalizado no contexto da celebração da Década das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável.
isBn: 978-972-742-250-0
ano de publicação: 2006        PvP: € 6,75

7305 Transição para a Vida Adulta – Jovens com Necessidades Educativas Especiais
autores: Ana Maria Bénard da Costa et al.
Departamento: Departamento de Educação Básica/DGIDC
Descrição: Estudo elaborado por um grupo de trabalho do Departamento de Educação Básica/NOEEE sobre
a integração de jovens alunos com necessidades educativas especiais. Contém DVD intitulado «A vez
deles».
isBn: 978-972-742-322-4
ano de publicação: 2008
PvP: € 6,00

7301 Unidades de Ensino Estruturado para Alunos com Perturbações do Espectro do Autismo  
– Normas Orientadoras

autores: Filomena Pereira (coord.) et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 978-972-742-286-9
ano de publicação: –
PvP: € 5,00



ensino 
esPecializaDo
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7340 Caminhos para as Escolas Inclusivas
autores: Mel Ainscow et al.
Departamento: Instituto de Inovação Educacional/DGIDC
Descrição: –
isBn: 972-8353-35-9
ano de publicação: 1997 (reimpresso em 2000)
PvP: € 5,24

7314 Guião de Educação do Consumidor
autores: DGIDC/Instituto do Consumidor
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Formar consumidores responsáveis implica também formar cidadãos atentos que podem, pela
sua ação, exigir mais e melhor dos prestadores de serviços e do comércio apelando para a transparência
nas relações entre empresas e cidadãos.
isBn: 978-972-742-247-0
ano de publicação: 2006
PvP: € 6,75

7313 Guião de Educação Ambiental – Conhecer e Preservar as Florestas
autores: Helena Gil et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 978-972-742-249-4
ano de publicação: 2006
PvP: € 7,75

7312 Guião de Educação para o Empreendedorismo
autores: Alexandra Pinheiro et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 978-972-742-248-7
ano de publicação: 2006
PvP: € 6,75



ensino 
esPecializaDo
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7390 Viriato Rey
autor: João Osório de Castro
ilustrações: Castanheira
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 972-8753-47-0
ano de publicação: 2006
PvP: € 10,00

7380 Direitos Humanos: Guia Anotado de Recursos
autores: Teresa Fonseca (coord.) et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 972-783-056-0
ano de publicação: 2001
PvP: € 5,00

7360 Despistar e Intervir com Crianças com Perturbações Específicas de Linguagem nas Escolas  
do Ensino Regular

autor: José Carlos Nogueira Morais
Departamento: Departamento da Educação Básica/DGIDC
isBn: 972-783-094-3
ano de publicação: 2003
PvP: € 14,00
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7812 Estatísticas da Educação 05/06
autores: GEPE – Direção de Serviços de Estatística
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-411-3
ano de publicação: 2007
PvP: € 8,08

7810 50 Anos de Estatísticas da Educação
autores: GEPE – Direção de Serviços de Estatística
Departamento: GEPE ― Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-474-8
ano de publicação: 2008
PvP: € 30,29

7801 Modos de Regulação Local do Sistema Educativo
autora: Ana Patrícia Almeida
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 978-972-742-271-5
ano de publicação: 2007
PvP: € 6,00

7800 Discursos de Autonomia na Administração Escolar: Conceitos e Práticas
autora: Isabel Solano de Almeida
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Partindo de um quadro conceptual organizado em torno de três grandes áreas – a autonomia
da escola nas políticas educativas e na administração educacional, a perspetiva da sociologia crítica sobre a
autonomia da escola e os pressupostos teóricos da análise crítica do discurso – foi intenção principal deste
estudo traçar as especificidades diferenciais inerentes à pluralidade de discursos sobre autonomia da
escola, produzidas no contexto do sistema educativo português.
isBn: 972-742-205-5
ano de publicação: 2005        PvP: € 19,00



sistema 
eDucativo
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7822 Séries Cronológicas, Alunos (1977-2006) – Volume II
autores: Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo
Departamento: Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo
isBn: 972-614-406-X
ano de publicação: 2006
PvP: € 12,11

7821 Séries Cronológicas, Alunos (1977-2006) – Volume I – CD-ROM
autores: –
Departamento: Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo
isBn: –
ano de publicação: 2006
PvP: € 2,03

7820 Séries Cronológicas, Alunos (1977-2006) – Volume I
autores: Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo
Departamento: Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo
isBn: 972-614-405-1
ano de publicação: 2006
PvP: € 12,11

7813 Estatísticas da Educação 06/07
autores: GEPE – Direção de Serviços de Estatística
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-426-7
ano de publicação: 2008
PvP: € 8,08



sistema 
eDucativo

35

7842 Perfil do Docente 06/07
autores: GEPE – Direção de Serviços de Estatística
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-427-4
ano de publicação: 2008
PvP: € 10,10

7841 Perfil do Docente 05/06
autores: GEPE – Direção de Serviços de Estatística
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-425-0
ano de publicação: 2008
PvP: € 10,10

7830 Recenseamento Escolar 06/07
autores: GEPE – Direção de Serviços de Estatística
Departamento: Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo
isBn: 972-614-404-3/978-972-614-404-5
ano de publicação: 2006
PvP: € 9,09

7823 Séries Cronológicas, Alunos (1977-2006) – Volume II – CD-ROM
autores: –
Departamento: Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo
isBn: –
ano de publicação: 2006
PvP: € 2,03



sistema 
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7855 A Dimensão Económica da Literacia em Portugal: Uma Análise
autores: DataAngel Policy Research Incorporated
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-466-3
ano de publicação: 2009
PvP: € 10,10

7854 Avaliação do Plano Nacional de Leitura
autores: António Firmino da Costa et al.
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-429-8
ano de publicação: 2008
PvP: € 15,14

7853 Práticas de Promoção da Leitura nos Países da OCDE
autores: José Soares Neves et al.
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-423-6
ano de publicação: 2008
PvP: € 10,10

7843 Perfil do Docente 07/08
autores: GEPE – Direção de Serviços de Estatística.
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-460-1
ano de publicação: 2008
PvP: € 7,98



sistema 
eDucativo
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7891 Galeria de Ministros
autores: Direção de Serviços de Informação e Documentação  

da Secretaria-Geral do Ministério da Educação  
(organização e coordenação)

Departamento: Secretaria-Geral do Ministério da Educação
isBn: 978-972-729-063-5
ano de publicação: 2008
PvP: € 15,14

7890 1962 > 2005 – Quatro Décadas de Educação
autores: Direção de Serviços de Informação e Documentação  

da Secretaria-Geral do Ministério da Educação  
(organização e coordenação)

Departamento: Secretaria-Geral do Ministério da Educação
isBn: 978-972-729-062-8
ano de publicação: 2008
PvP: € 31,80

7870 Modernização Tecnológica das Escolas 2006/2007
autores: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
Departamento: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-421-2
ano de publicação: 2008
PvP: € 10,10

7856 Trajectórias Escolares e Profissionais de Jovens com Baixas Qualificações
autores: Maria das Dores Guerreiro, Frederico Cantante e Margarida Barroso
Departamento: GEPE ― Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
isBn: 978-972-614-451-9
ano de publicação:  
PvP: € 10,10



7900 Ensino Liceal (1836-1975). Inclui um CD-ROM.
autor: Jorge Ramos do Ó
Departamento: Secretaria-Geral do Ministério da Educação
Descrição: Coleção «O Estado e a Educação em Portugal – Sécs. XVIII a XX» (Vol. I).
isBn: 978-972-729-064-2
ano de publicação: 2009
PvP: € 15,14

7901 Ensino Técnico (1756-1973). Inclui um CD-ROM.
autores: Luís Alberto Marques Alves et al.
Departamento: Secretaria-Geral do Ministério da Educação
Descrição: Coleção «O Estado e a Educação em Portugal – Sécs. XVIII a XX» (Vol. II).
isBn: 978-972-729-065-9
ano de publicação: 2009
PvP: € 15,14

7950 Para uma Avaliação da Leitura na Língua Portuguesa
autores: –
Departamento: Instituto de Avaliação Educativa, I. P.
Descrição: «Pretende atingir dois objetivos principais: por um lado, proporcionar aos professores de   
Língua Portuguesa e Português instrumentos de avaliação da leitura que poderão utilizar nas suas aulas,
por outro lado, apresentar um conjunto vasto de unidades de leitura construídas tendo por base o quadro
de referência do PISA…»
isBn: 978-972-8866-38-9
ano de publicação: 2010
PvP: € 10,90

7951 Roteiro – Avaliação de Textos: da Aferição das Aprendizagens à Sala de Aula
autores: –
Departamento: Instituto de Avaliação Educativa, I. P.
Descrição: «Sendo a produção escrita um dos domínios em que a generalidade dos alunos tende a revelar
persistentes dificuldades, a (…) publicação, quer pelos exemplos apresentados na primeira parte, quer pelas
sugestões de atividades propostas na segunda, poderá contribuir para que os docentes possam delinear as
opções pedagógicas e didáticas que entendam mais adequadas, dispondo de informação que enriquece em
muito a de natureza eminentemente quantitativa que tem sido disponibilizada nos relatórios nacionais e por
escola (…).»
isBn: 978-972-8866-37-2        ano de publicação: 2010        PvP: € 7,50
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7412 Liderança nas Escolas – Comportamentos Docentes e Desempenho de Estudantes  
– Um Estudo Empírico

autor: Hernâni Pereira
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: A liderança não deve ser apenas um objetivo em si mesmo, mas o resultado do reconheci-
mento dos colaboradores, o qual se refletirá externamente – a qualidade apreendida pelos clientes dos   
produtos fornecidos ou dos serviços prestados – e internamente, a satisfação adequada do funcionamento
da organização.
isBn: 972-742-226-8
ano de publicação: 2006        PvP: € 8,00

7411 A Integração das TIC na Biblioteca Escolar
autora: Elsa Conde
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 972-742-225-X
ano de publicação: 2006
PvP: € 14,00

7410 Utilização de Ambientes Virtuais em Contexto Educativo
autor: Nelson A. F. Gonçalves
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Utilização em contexto educativo de um Ambiente Virtual tridimensional, um castelo românico
português, explorado através de um sistema imersivo. Pretendeu-se construir uma descrição detalhada e
aprofundada do processo de exploração experimentado pelos professores e da sua perspetiva sobre as
potencialidades educativas do mesmo.
isBn: 972-742-210-1/978-972-742-210-4
ano de publicação: 2006
PvP: € 12,00

7400 Educação Alimentar em Meio Escolar
autora: M.a Isabel Machado Baptista (coord.)
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
Descrição: Referencial para uma oferta alimentar saudável.
isBn: 972-742-243-8
ano de publicação: 2006
PvP: € 5,00
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7450 O Director de Turma e a Gestão Curricular
autora: Maria do Céu Roldão
Departamento: Instituto de Inovação Educacional/DGIDC
isBn: 972-9380-76-7
ano de publicação: 1998
PvP: € 2,61

7441 A Matemática na Educação Básica
autores: Paulo Abrantes et al.
Departamento: Ministério da Educação – Departamento da Educação Básica/DGIDC
isBn: 972-742-123-7
ano de publicação: 1999
PvP: € 5,00

7430 Trabalho Experimental no Ensino das Ciências
autora: Maria da Conceição dos Santos
Departamento: Instituto de Inovação Educacional/DGIDC
isBn: 972-783-067-6
ano de publicação: 2002
PvP: € 10,48

7413 CeNet – Um Dispositivo de Formação a Distância
autores: Lucília Ramos (org.) et al.
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 972-742-236-5
ano de publicação: 2006
PvP: € 19,00
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7480 Aplicações Didácticas da Geologia
autor: Fernando Lança Polidoro
Departamento: Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular
isBn: 972-742-222-5
ano de publicação: 2006
PvP: € 7,00

7451 Gestão e Avaliação de Projectos nas Escolas
autor: Cândido Varela de Freitas
Departamento: Instituto de Inovação Educacional/DGIDC
isBn: 972-8353-39-1
ano de publicação: 1999
PvP: € 2,61
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imPressos

0085

0076

0054

0050

aDministração escolaraDministração escolar

0085 

Requerimento – Passagem
de Diploma/Carta de Curso/Certidão
€ 0,31

0074 

Folhas de Livro de Turma
Monofolha
€ 0,18

0084 

Declaração Comprovativa de Exame
€ 0,17

0054 

Memorando
– Bloco Talonário, autocopiativo,
com 2 x 100 folhas
€ 3,90

0082 

Requerimento
– Certidão isenta do imposto de selo
€ 0,20

0053 

Requisição de Trabalho de Reprografia
– Bloco Talonário com 100 folhas
€ 3,25

0081 
Bloco de Comunicação Interna
com 100 folhas
€ 3,30

0051 

Guia de Receitas Cobradas
– Bloco Talonário de Guichet
com 2 x 100 folhas
€ 4,75

0080 

Substituição de faltas por dias de férias
€ 0,18

0050 

Recibos
– Bloco Talonário de Guichet,
autocopiativo, com 2 x 100 folhas
€ 3,75

0076*

Cartão de Identificação do Aluno
€ 0,21

47

0010 

Ata de Reunião (Multiuso)
€ 0,16

* Ver também códigos 1076 e 1087 – Cartões Personalizados.



imPressos

0100

0089

0088

aDministração escolaraDministração escolar

** Ver também códigos 1076 e 1087 – Cartões Personalizados. 

** Caderneta com 12 Comunicações de Ausência, 4 Participações de Retorno ao Serviço e 14 Planos de Aula. 
Ver também código 1094 – Comunicação de Ausência de Pessoal Docente – Monofolha.

0105 

Livro de Ponto – Assiduidade
de Educadores, Professores do 1.o Ciclo
e Auxiliares de Educação
Livro com 160 páginas
€ 8,00

0093 

Relação de Faltas a Apresentar
nos Serviços Administrativos
Bloco com 100 folhas
€ 11,00

0100 

Registo Diário de Turma
– 2.o e 3.o Ciclos e Secundário
Livro com 252 páginas
€ 12,00

0090 

Registo Biográfico – Pessoal Docente
€ 0,50

0098 

Ficha de Identificação de Processo
€ 0,16

0089**

Comunicação de Ausência
– Pessoal Docente
€ 3,15

0097 

Licença para Férias/Ano
€ 0,09

0088 

Comunicação de Ausência
– Pessoal não Docente
Monofolha
€ 0,19

0096 

Registo de Faltas
– Pessoal Docente e não Docente
Monofolha
€ 0,18

0087*

Cartão de Identificação do Aluno
(Não Autorizado a Sair)
€ 0,20

0095 

Participação de Retorno ao Serviço
€ 0,20
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0086 

Certidão de Frequência/Conclusão
€ 0,25

0106



imPressos

0225

0110

aDministração escolaraDministração escolar

0232

Pedido de emissão de 2.ª Via do Cartão de
Estudante
€ 0,17

0183 

Documento de Despesa
― Outros (Mod. TC n.º 8)
€ 0,11

0230 

Comprovativo de Circulação Interna
– Bloco Talonário com 100 folhas
€ 3,75

0182 

Documento de Despesa  
― Pessoal (Mod. TC n.º 7)
€ 0,17

0229 

Registo de Entradas na Escola
– Bloco Talonário com 32 folhas
€ 2,26

0167 

Ação Social Escolar – Subsídio
de Estudo/Isenção de Propinas
€ 0,30

0227 

Alteração de Férias
€ 0,19

0112 

Guia de Entrega de Descontos
€ 0,18

0225 

Justificação de Faltas dos Alunos
€ 0,31

0110 

Relação de Necessidades
– Bloco autocopiativo com 3 x 50 folhas
4,50

0198 

Pedido de Equivalência de Habilitações
€ 0,15
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0106 

Registo Diário das Actividades da Turma
– 1.o Ciclo
Livro com 252 páginas
€ 12,00

0233

0232



imPressos

0235

0234

0238

0237

aDministração escolaraDministração escolar

1011 

Ata de Reunião de Conselho de Turma
€ 0,12

0238

Declaração de Devolução de Manuais Escolares
€ 0,18

0322 

30 monofolhas para a Caderneta do Professor
€ 3,20

0237

Declaração de Empréstimo de Manuais Escolares
€ 0,18

0321 

Capa da Caderneta do Professor
€ 2,50

0236

Requerimento para Inscrição fora do Prazo nas
Provas Finais e Exames Nacionais
€ 0,23

0314 

Capa de Processo
– Alunos
€ 0,90

0235

Reapreciação de Atribuição de Subsídio Escolar
€ 0,21

0313 

Capa de Processo
– Serviços Administrativos (Multiusos)
€ 0,90

0234

Declaração de Presença na Escola
€ 0,17

0300 
Cartão de Identidade – Pessoal
€ 0,19

50

0233

Requerimento de Anulação de Matrícula
€ 0,19



** Ver também código 0089 – Comunicação de Ausência – Pessoal Docente (Caderneta).

1076 

Cartão de Identificação do Aluno
– Personalizado com o nome da Escola
€ 0,26

51

1087 

Cartão de Identificação do Aluno
(Não Autorizado a Sair)
– Personalizado com o nome da Escola
€ 0,26

1090 

Registo Biográfico – Pessoal não Docente
€ 0,50

1094*

Comunicação de Ausência de Pessoal Docente
Monofolha
€ 0,20

2091 
Capa de Processo Individual
€ 3,00

aDministração escolar

1090

imPressos

2091

1094



52

imPressosimPressos

0025

0020

ensino BÁsicoensino BÁsico

0205 

Registo de Avaliação – 1.o Ciclo
€ 0,11

0025**

Caderneta do Aluno
– 3.o Ciclo
€ 1,70

0200 

Capa – Ensino Básico
– Processo Individual do Aluno
€ 1,20

0024**

Caderneta do Aluno
– 2.o Ciclo
€ 1,70

0069 

Certificado – Ensino Básico
€ 0,19

0023**

Caderneta do Aluno
– 1.o Ciclo
€ 1,70

0042 

Registo de Avaliação
– 2.o Ciclo
€ 0,18

0022 

Diploma
– 9 Anos de Escolaridade Obrigatória
€ 0,75

0036 

Pauta de Avaliação
– 2.o Ciclo
€ 0,29

0020**

Caderneta do Aluno
– Educação 0Pré-Escolar
€ 1,70

0033 

Registo de Assiduidade do Aluno
– 2.o e 3.o Ciclos
€ 0,13

0001 

Boletim de Matrícula
– Pré-Escolar
€ 0,32

** Ver tabelas de personalização de cadernetas na página 62 ou em www.emec.gov.pt

CONTACTOS 

Pai 

Mãe 

Encarregado/a de Educação 

Outros 

SAÚDE 

•  Segurança Social N.o ______________  

•  ADSE N.o ______________  

•  Outro N.o ______________  

SEGURO 

•  Companhia  ______________________  

•  Apólice  N.o ______________________  

•  Outro  ____________________________   

____________________________

Processo encerrado emProcesso aberto em

Agrupamento de Escolas 

__________________________________________________________________________

Escola 

__________________________________________________________________________

O/A Diretor/a 

_______________________________________________________

Agrupamento de Escolas 

__________________________________________________________________________

Escola 

__________________________________________________________________________

O/A Diretor/a 

_______________________________________________________

Nome do/a Aluno/a

Natural d___

Concelho d___

Nascido/a em

Filho/a de

e de

/ /

PROCESSO  INDIVIDUAL  DO/A  ALUNO/A 

ENSINO  BÁSICO

N.o Cat. 0200 — Exclusivo da 
Editorial do Ministério da Educação e Ciência (2020)          (11.20) (1)  Explicitar o motivo no verso, em Observações.

IDENTIFICAÇÃO  DO/A  ALUNO/A

/ / / /
(1)

Morada

Código Postal –

Telefone

Localidade

Código Postal –

Telefone Telemóvel

Localidade

Morada

/ /válido atéCartão de Cidadão

Nome

IDENTIFICAÇÃO  DO/A  ENCARREGADO/A  DE  EDUCAÇÃO

Processo Individual do/a Aluno/a 

1 – O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo individual a que 
se refere o artigo 11.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

2 – O processo individual é atualizado ao longo do ensino básico de modo a proporcionar uma visão 
global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e permitindo uma intervenção adequada. 

3 – A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do professor titular de 
turma, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

4 – O processo individual do aluno acompanha-o sempre que este mude de escola. 

5 – Do processo individual do aluno, que contém os seus dados de identificação, devem constar todos os 
elementos que assinalem o seu percurso e a sua evolução, designadamente: 

a) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna e externa, nomeadamente os 
relatórios individuais do aluno das provas de aferição (RIPA); 

b) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 

c) Relatório técnico-pedagógico, programa educativo individual e identificação das áreas curricu-
lares específicas, quando aplicável; 

d) Registo da participação em representação dos pares em órgãos da escola e em atividades ou  
projetos, designadamente, culturais, artísticos, desportivos, científicos, entre outros de relevante 
interesse social desenvolvidos no âmbito da escola; 

e) Outros que a escola considere adequados. 

Cf. Artigo 4.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, 
bem como, no que diz respeito ao 4.º ano de escolaridade, 
o Artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de 
abril. 

O acesso ao processo individual do aluno é feito nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do Artigo 11.º da Lei  
n.º 51/2012, de 5 de setembro: 

4 — Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados de 
educação, quando aquele for menor, o professor titular da turma ou o diretor de turma, os titulares 
dos órgãos de gestão e administração da escola e os funcionários afetos aos serviços de gestão de 
alunos e da ação social escolar. 

5 — Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização do diretor da 
escola e no âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, outros professores da escola, os 
psicólogos e médicos escolares ou outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e os serviços 
do Ministério da Educação e Ciência com competências reguladoras do sistema educativo, neste 
caso após comunicação ao diretor. 

6 — O regulamento interno define os horários e o local onde o processo pode ser consultado, não 
podendo criar obstáculos ao aluno, aos pais ou ao encarregado de educação do aluno menor.

N
O

M
E

0200

0024
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imPressosimPressos

0210*

Boletim de Matrícula – 1.o Ciclo
€ 0,31

1057 

Processo Individual do Aluno – Folha de Termo
– Ensino Básico
€ 0,17

0214 

Livro de Frequência dos Alunos
– 1.o Ciclo
Com 20 páginas
€ 1,55

1128 

Registo Biográfico do Aluno – 3.º Ciclo
(DL 55/2018, de 6 de julho)
€ 0,27

0215 

Boletim de Transferência
– Ensino Básico
€ 0,23

1213 

Registo Biográfico do Aluno – 1.º Ciclo
(DL 55/2018, de 6 de julho)
€ 0,28

1029 

Boletim de Renovação de Matrícula
– 1.o, 2.o e 3.o Ciclos
€ 0,31

1032 

Registo Biográfico do Aluno – 2.º Ciclo
(DL 55/2018, de 6 de julho)
€ 0,27

1043 
Registo de Avaliação
– 3.o Ciclo
€ 0,15

* Inscrições no 1.o ano. Ver também código 1029.

ensino BÁsico ensino BÁsico

0210

1213

0215

1128
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0026 

Diploma
– Ensino Secundário
€ 0,75

1053 

Folha de Livro de Termos
– Ensino Secundário (10.o e 11.o anos)
€ 0,35

0030 

Caderneta do Aluno
– Ensino Secundário
€ 1,70

1152 

Registo Biográfico do Aluno – Ensino Secundário
(DL 55/2018, de 6 de julho)
€ 0,27

0049 

Boletim de Transferência de Escola
€ 0,20

0239 

Boletim de Pré-inscrição em Cursos Profissionais
€ 0,18

1050 
Boletim de Inscrição e de Renovação
de Matrícula (2012)
– Ensino Secundário (10.o e 11.o anos)
€ 0,24

1051 

Ficha Anexa ao Boletim de Inscrição
e de Renovação de Matrícula (2012)
– Ensino Secundário (10.o e 11.o anos)
€ 0,23

ensino secunDÁrio ensino secunDÁrio

0030

0049

0239

1152



55

imPressos

0164 

Pauta – ERUC
€ 0,17

0405 

Papel de Prova Pautado
– Exame de Equivalência à Frequência
€ 0,35

0061 

Boletim de Inscrição
– Matrícula/Renovação – ERUC
€ 0,25

0406 

Papel de Prova de Desenho
– Exame de Equivalência à Frequência
€ 0,36

0062 

Ficha Anexa ao Boletim de Inscrição – ERUC
€ 0,17

0513*

Folhas de Teste Pautadas
(sem personalização)
€ 0,18

0079 

Registo Biográfico do Aluno
– Cursos Noturnos
€ 0,33

0514*

Folhas de Teste Quadriculadas
(sem personalização)
€ 0,18

0158 

Certificado – Ensino Recorrente de Adultos  
– 2.º Ciclo – ERUC
€ 0,40

0515*

Folhas de Teste de Desenho
(sem personalização)
€ 0,13

0161 

Certificado – Ensino Recorrente de Adultos  
– 1.º Ciclo – ERUC
€ 0,25

0162 

Registo Biográfico do Aluno – Ensino Recorrente
de Adultos – 2.º Ciclo – ERUC
€ 0,21

* Ver tabelas de personalização na página 61.

PaPel De Prova 
e FolHas De teste

ensino recorrente

0063

0064

0158

0161
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0166 

Ficha de Processo – ERUC
€ 0,27

0168 

Certificado – ERUC – 3.o Ciclo
€ 0,50

0169 

Folha de Termo – ERUC
€ 0,60

1061 

Boletim de Inscrição – Matrícula/
/Renovação – Ensino Secundário na Modalidade
de Ensino Recorrente
€ 0,28

1164 

Pauta – Nível Secundário – Ensino Secundário
na Modalidade de Ensino Recorrente
€ 0,19

1166 

Registo Biográfico do Aluno
– Nível Secundário – Ensino Secundário na
Modalidade de Ensino Recorrente
€ 0,34

1169 

Folha de Termo
– Nível Secundário – Ensino Secundário na
Modalidade de Ensino Recorrente
€ 0,65

ensino recorrente

1166

1061

1164

1169
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lista de impressos por ordem de código de catálogo e por página

Cód. Nome Preço Pág.

0001 Boletim de Matrícula para o Ensino 
Pré-Escolar € 0,32 52

0010 Ata de Reunião (Multiuso) € 0,16 47

0020 Caderneta do Aluno – Educação  
Pré-Escolar € 1,70 52

0022 Diploma – 9 Anos de Escolaridade 
Obrigatória € 0,75 52

0023 Caderneta do Aluno – 1.o Ciclo € 1,70 52

0024 Caderneta do Aluno – 2.o Ciclo € 1,70 52

0025 Caderneta do Aluno – 3.o Ciclo € 1,70 52

0026 Diploma – Ensino Secundário € 0,75 54

0030 Caderneta do Aluno – Ensino 
Secundário € 1,70 54

0033 Registo de Assiduidade do Aluno  
– 2.o e 3.o Ciclos € 0,13 52

0036 Pauta de Avaliação – 2.º Ciclo € 0,29 52

0042 Registo de Avaliação – 2.o Ciclo € 0,18 52

0049 Boletim de Transferência de Escola € 0,20 54

0050 Recibos – Bloco Talonário  
de Guichet € 3,75 47

0051 Guia de Receitas Cobradas – Bloco 
Talonário de Guichet € 4,75 47

0053 Req. de Trabalhos de Reprografia  
– Bloco Talonário com 100 fls. € 3,25 47

0054 Memorando – Bloco Talonário € 3,90 47

0061 Boletim de Inscrição  
– Matrícula/Renovação – ERUC € 0,25 55

0062 Ficha Anexa ao  
Boletim de Inscrição – ERUC € 0,17 55

0069 Certificado – Ensino Básico € 0,19 52

Cód. Nome Preço Pág.

0074 Folha – Livro de Turma € 0,18 47

0076 Cartão de Identificação do Aluno € 0,21 47

0079 Registo Biográfico do Aluno  
– Cursos Noturnos € 0,33 55

0080 Substituição de faltas  
por dias de férias € 0,18 47

0081 Comunicação Interna – Alunos  
– Bloco € 3,30 47

0082 Requerimento – Certidão Isenta  
Imposto de Selo € 0,20 47

0084 Declaração Comprovativa de Exame € 0,17 47

0085 Requerimento – Passagem  
de Diploma/Carta Curso/Certidão € 0,31 47

0086 Certidão de Frequência/Conclusão… € 0,25 48

0087 Cartão de Identificação do Aluno  
– Não Autorizado a Sair € 0,20 48

0088 Comunicação de Ausência – Pessoal 
não Docente € 0,19 48

0089 Comunicação de Ausência – Pessoal 
Docente – Caderneta € 3,15 48

0090 Registo Biográfico – Pessoal 
Docente € 0,50 48

0093
Relação de Faltas a Apresentar  
nos Serviços Administrativos 
– Bloco com 100 fls.

€ 11,00 48

0095 Participação de Retorno ao Serviço € 0,20 48

0096 Registo de Faltas – Pessoal Docente  
e não Docente € 0,18 48

0097 Licença para Férias/Ano € 0,09 48

0098 Ficha de Identificação Processo € 0,16 48

0100 Livro de Turma com 128 fls. € 12,00 48
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Cód. Nome Preço Pág.

0105 Livro de Ponto € 8,00 48

0106 Registo Diário das Actividades  
da Turma – 1.o Ciclo – Livro € 12,00 49

0110 Relação de Necessidades – Bloco € 4,50 49

0112 Guia de Entrega de Descontos € 0,18 49

0158 Certificado – Ensino Recorrente de 
Adultos – 2.º Ciclo – ERUC € 0,40 55

0161 Certificado – Ensino Recorrente de 
Adultos – 1.º Ciclo – ERUC € 0,25 55

0162
Registo Biográfico do Aluno 
– Ensino Recorrente de Adultos 
– 2.º Ciclo – ERUC

€ 0,21 55

0164 Pauta – ERUC € 0,17 55

0166 Ficha de Processo – ERUC € 0,27 56

0167 Ação Social Escolar – Subsídio  
de Estudo € 0,30 49

0168 Certificado – ERUC – 3.o Ciclo € 0,50 56

0169 Folha de Termo – ERUC € 0,60 56

0182 Documento de Despesa  
– Pessoal (Mod. TC n.º 7) € 0,17 49

0183 Documento de Despesa  
– Outros (Mod. TC n.º 8) € 0,11 49

0198 Pedido de Equivalência  
de Habilitações € 0,15 49

0200 Capa de Processo Individual  
do Aluno – Ensino Básico € 1,20 52

0205 Registo de Avaliação – 1.o Ciclo € 0,11 52

0210 Boletim de Matrícula – 1.o Ciclo € 0,31 53

0214 Livro de Frequência – 1.o Ciclo € 1,55 53

Cód. Nome Preço Pág.

0215 Boletim de Transferência – Ensino 
Básico € 0,23 53

0225 Justificação de Faltas dos Alunos € 0,31 49

0227 Alteração de Férias € 0,19 49

0229 Registo de Entradas na Escola  
– Bloco com 32 fls. € 2,26 49

0230 Comprovativo de Circulação Interna  
– Bloco com 100 fls. € 3,75 49

0232 Pedido de Emissão de 2.ª Via do 
Cartão de Estudante € 0,17 49

0233 Requerimento de Anulação de 
Matrícula € 0,19 50

0234 Declaração de Presença na Escola € 0,17 50

0235 Reapreciação de Atribuição de 
Subsídio Escolar € 0,21 50

0236
Requerimento para Inscrição fora do 
Prazo nas Provas Finais e Exames 
Nacionais

€ 0,23 50

0237 Declaração de Empréstimo de 
Manuais Escolares € 0,18 50

0238 Declaração de Devolução de 
Manuais Escolares € 0,18 50

0239 Boletim de Pré-inscrição em Cursos 
profissionais € 0,18 54

0300 Cartão de Identidade – Pessoal 
(Portaria 713/83) € 0,19 50

0313 Capa de Processo – Serviços  
Administrativos – Multiuso € 0,90 50

0314 Capa de Processo – Alunos € 0,90 50

0321 Capa da Caderneta do Professor € 2,50 50

0322 30 monofolhas para a Caderneta  
do Professor € 3,20 50
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Cód. Nome Preço Pág.

0405 Papel de Prova Pautado  
– Equivalência à Frequência € 0,35 55

0406 Papel de Prova de Desenho  
– Equivalência à Frequência € 0,36 55

0513 Folhas de Teste Pautadas  
(sem personalização) € 0,18 55

0514 Folhas de Teste Quadriculadas  
(sem personalização) € 0,18 55

0515 Folhas de Teste de Desenho  
(sem personalização) € 0,13 55

1011 Ata de Reunião de Conselho de 
Turma € 0,12 50

1029 Boletim de Renovação de Matrícula  
– 1.o, 2.o e 3.o Ciclos € 0,31 53

1032
Registo Biográfico do Aluno  
– 2.º Ciclo
(DL 55/2018, de 6 de julho)

€ 0,27 53

1043 Registo de Avaliação – 3.o Ciclo € 0,15 53

1050 Boletim Inscrição e Ren. Matr.  
– Ens. Sec. (10.º e 11.º Anos) € 0,24 54

1051 Ficha Anexa ao Boletim de Inscrição  
e Renovação de Matrícula € 0,23 54

1053 Folha de Livro de Termos  
– Ens. Sec. (10.o e 11.o Anos) € 0,35 54

1057 Processo Individual do Aluno  
– Folha de Termo – Ensino Básico € 0,17 53

1061 Boletim de Inscrição – Matrícula/ 
/Renovação Módulos Capitalizáveis € 0,28 56

1076 Cartão de Identificação do Aluno  
– Personalizado € 0,26 51

1087
Cartão de Identificação do Aluno  
– Não Autorizado a Sair da Escola  
– Personalizado

€ 0,26 51

1090 Registo Biográfico — Pessoal não 
Docente € 0,50 51

Cód. Nome Preço Pág.

1094 Comunicação de Ausência  
de Pessoal Docente – Monofolha € 0,20 51

1128
Registo Biográfico do Aluno  
– 3.º Ciclo
(DL 55/2018, de 6 de julho)

€ 0,27 53

1152
Registo Biográfico do Aluno  
– Ensino Secundário
(DL 55/2018, de 6 de julho)

€ 0,27 54

1164
Pauta Regime Não Presencial  
– Ensino Secundário na Modalidade
de Ensino Recorrente

€ 0,19 56

1166
Registo Biográfico – Ensino 
Secundário na Modalidade de 
Ensino Recorrente

€ 0,34 56

1169 Folha de Termo – Ensino Secundário 
na Modalidade de Ensino Recorrente € 0,65 56

1213
Registo Biográfico do Aluno  
– 1.º Ciclo
(DL 55/2018, de 6 de julho)

€ 0,28 53

2091 Capa de Processo Individual € 3,00 51
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FolHas De teste PersonalizaDas 

Os valores apresentados são para impressão a 1 cor (preto); duas ou mais cores, sujeito a pedido de orçamento.
Folhas de teste preparadas conforme as folhas oficiais dos exames nacionais.
Para outras quantidades, por favor contactar os serviços da EMEC.
Valores sem IVA.

FolHas De teste 
PersonalizaDas

20.000 exs. (15.000 + 5.000)

10.000 exs. (7.500 + 2.500)

6.000 exs. (4.500 + 1.500)

4.000 exs. (3.000 + 1.000)

40.000 exs. (30.000 + 10.000)

260,00

312,00

410,00

560,00

896,00

QUANTIDADES (pautadas/quadriculadas) VALOR DE TABELA (€)
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0000

0000

0000

0000

imPressoscaPas De 
caDernetas Do aluno 

PersonalizaDas

Personalização De caPas e contracaPas De caDernetas Do aluno 

As encomendas são tratadas como obras gráficas e são exclusivas para as encomendas directas à emec.
Podem ser satisfeitas a crédito, com um prazo de pagamento de 30 dias a contar da data de emissão da
fatura, caso não existam faturas em dívida há mais de 60 dias.

Após avaliação do(s) conteúdo(s) enviado(s) pela Escola/Agrupamento, a EMEC procede à execução de uma
1.a prova, enviada para verificação. Efetuada a verificação, a prova deve ser devolvida à EMEC. Caso seja
solicitada uma 2.a prova, o procedimento será idêntico ao da 1.a prova.

Iva incluído.
As tiragens indicadas referem-se à soma das cadernetas enco-
mendadas para os vários níveis de ensino.

Tiragem Preço Unitário

Menos de 300 Sujeito a orçamento

300-500 € 2,35

501-750 € 2,20

751-1000 € 1,95

Mais de 1000 € 1,75





outros 
ProDutos 

 





5005 Bloco de notas «Porta vermelha com batente»
imagem da capa: Luís Gonzaga
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
ano de publicação: 2016
PvP: € 7,90

5006 Bloco de notas «Porta castanha com mão»
imagem da capa: Luís Gonzaga
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
ano de publicação: 2016
PvP: € 7,90 €

5007 Bloco de notas «Porta com renda»
imagem da capa: Luís Gonzaga
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
ano de publicação: 2016
PvP: € 7,90

5008 Bloco de notas «Telhado»
imagem da capa: Luís Gonzaga
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
ano de publicação: 2016
PvP: € 7,90
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outros 
ProDutos

5005

5006

5007

5008



5009 Bloco de notas «Porta azul»
imagem da capa: Luís Gonzaga
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
ano de publicação: 2016
PvP: € 7,90

5010 Bloco de notas «Janela castanha com ramos»
imagem da capa: Luís Gonzaga
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
ano de publicação: 2016
PvP: € 7,90

5011 Bloco de notas «Porta com flor»
imagem da capa: Luís Gonzaga
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
ano de publicação: 2016
PvP: € 7,90

5012 Bloco de notas «Graffiti»
imagem da capa: Luís Gonzaga
edição: Editorial do Ministério da Educação e Ciência
ano de publicação: 2016
PvP: € 7,90
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outros 
ProDutos

5009

5010

5011

5012



conDições gerais De venDa

encomenDas 

1. Todas as encomendas devem ser formalizadas por escrito. As encomendas formalizadas
por uma via não devem ser enviadas em duplicado por outra via.

2. As encomendas devem identificar inequivocamente os produtos pretendidos, com os respe-
tivos códigos, preços, quantidades e condições específicas.

Perante o disposto no n.º 2 do artigo 9.º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos, com a adjudicação de serviços,
deverá ser enviado o número de compromisso.

Também com a encomenda de materiais do Catálogo de Publicações do ME (impressos e
publicações) torna-se obrigatório o envio do respetivo número de compromisso. 

«Os agentes económicos que procedam ao fornecimento de bens e serviços sem que o 
documento de compromisso, ordem de compra, nota de encomenda ou documento equiva-
lente possua a clara identificação do emitente e o correspondente número de compromisso 
válido e sequencial, obtido nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da presente lei, não poderão 
reclamar do Estado ou das entidades públicas envolvidas o respetivo pagamento ou quaisquer 
direitos ao ressarcimento, sob qualquer forma.» 

entregas 

1. Considera-se como prazo médio de satisfação de encomendas um período de 48 horas
após a sua receção, aceitação e conferência, não incluindo o tempo de expedição gasto  
pela operadora de transportes e salvo ruptura de stocks para algum dos produtos
encomendados.
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2. As encomendas recebidas na EMEC são processadas por ordem de chegada, segundo
critérios de distribuição que poderão dar origem a uma faturação parcial, correspondente
à satisfação da encomenda dos artigos existentes em armazém, mantendo em espera os
artigos esgotados. Por esta razão, sempre que os Clientes pretendam uma única fatura,
deverão mencioná-lo claramente na encomenda, admitindo tacitamente neste caso que, no
evento de rutura de stocks para algum(ns) produto(s), a totalidade da encomenda ficará
em espera.

3. Por norma, as entregas são efetuadas entre as 09.00 horas e as 13.00 horas, na
morada indicada na encomenda.

Pagamentos a crÉDito 

São os seguintes os limites de crédito:

– Para estabelecimentos de ensino Público, serviços autónomos e serviços
Dependentes: as encomendas podem ser satisfeitas a crédito, independentemente do
seu valor e caso não existam faturas em dívida há mais de 60 dias.

– Para estabelecimentos de ensino Particular e cooperativo, entidades privadas e
particulares: as encomendas de valor inferior a 150,00 Euros (IVA incluído) são tratadas
como pronto pagamento e deverão ser acompanhadas do respetivo meio de pagamento
(cheque à ordem da Editorial do Ministério da Educação e Ciência ou transferência bancária
à ordem de Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P.); as encomendas de
valor igual ou superior a 150,00 Euros (IVA incluído) podem ser satisfeitas a crédito, a 30
dias, caso não existam faturas em dívida há mais de 60 dias.

Descontos 

É concedido um desconto de 10% (não acumulável com outros descontos) a todas as
encomendas a partir de 4,50 euros cujo pagamento seja efetuado a pronto, ou seja, através das
seguintes modalidades: à cobrança, numerário, cheque ou transferência bancária. É também
possível efetuar encomendas com pagamento por Multibanco a partir de 4,50 euros (neste último
caso, exclusivamente através da Internet), sendo concedido um desconto de 10%.
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Faturas

As faturas emitidas para encomendas a crédito vencem-se 30 dias após a data da sua emissão,
acrescidas de 5 dias úteis para compensação do prazo de expedição.

envio À coBrança 

Na modalidade de envio à cobrança, os custos de transporte são suportados pelo destinatário
da encomenda. Por conseguinte, ao valor dos artigos solicitados serão adicionados o custo dos
portes de envio (variável de acordo com o peso total da encomenda) e o valor da cobrança (2,00
Euros, IVA incluído). O transporte será efetuado por uma operadora para a morada indicada no
pedido.

Devoluções

1. As devoluções de produtos dependem de autorização prévia e de uma inspeção aos
materiais devolvidos, para apurar se estes se encontram no estado de novo.

2. A troca de produtos ou o lançamento a crédito do valor de uma devolução ficam sempre
sujeitos à sua aceitação definitiva.

3. Os custos associados à devolução de produtos por lapso de encomenda do Cliente serão
da responsabilidade do próprio Cliente. No caso de lapso na expedição por parte da
EMEC, os custos de devolução serão suportados pela EMEC.

Despesas de expedição e portes

Os custos de expedição tornam incomportável o envio de encomendas abaixo de determinados
valores, pelo que se torna imperativo cobrar despesas de expedição e portes, de acordo com os
limites a seguir indicados.

– Para Portugal continental: porte único de 4,00 Euros para as encomendas de valor
inferior a 50,00 Euros; as encomendas de valor igual ou superior a 50,00 Euros serão
isentas de portes (valores com IVA incluído).
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– Para as regiões autónomas: nas encomendas de valor inferior a 360,00 Euros (IVA
incluído), o Cliente suportará os custos de transporte na sua totalidade. Nestes casos, o
Cliente deverá contactar o Setor de Apoio ao Cliente da EMEC de forma a ser informado
do valor a pagar. As encomendas de valor igual ou superior a 360,00 Euros estão isentas
de portes (valores com IVA incluído).
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