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Cadernetas do Aluno
No seguimento da Newsletter n.º 16, de outubro de 2014, informamos que as Cadernetas do Aluno
fazem parte dos artigos que compõem o Catálogo do Ministério da Educação e Ciência e, de acordo
com a Portaria 605/93, de 28 de junho, constituem exclusivo da Editorial do Ministério
da Educação e Ciência (EMEC).
De acordo com esta Portaria, a EMEC é a única entidade autorizada a produzir Cadernetas
do Aluno, sejam estas personalizadas ou não personalizadas.
Quanto à sua comercialização, podem ser adquiridas diretamente à EMEC ou através de distribuidores autorizados (habitualmente livreiros), que por sua vez as adquirem previamente à EMEC.
Tendo tido conhecimento de que várias escolas recorreram, no ano letivo 2014-2015, a entidades
privadas para a aquisição de Cadernetas do Aluno, a EMEC vem alertar para que essas entidades
não estão autorizadas a produzir, nem a comercializar, estes artigos, pelo que estão a
fazê-lo de forma ilegal.
Por outro lado, as Escolas que comprarem Cadernetas a entidades não autorizadas estão
também a incorrer numa ilegalidade, por estarem em incumprimento relativamente à Portaria
acima referida, e ainda por utilizar cadernetas com conteúdos não sancionados pela Direção-Geral
da Educação.
Esta situação poderá vir a ser comunicada à Inspeção-Geral de Educação, tendo em vista a
reposição da legalidade e o cumprimento da Portaria 605/93, de 28 de junho.
Desta forma, muito agradecemos que, nas Vossas futuras aquisições de Cadernetas do Aluno, o
façam unicamente junto da Editorial do Ministério da Educação e Ciência ou de um dos seus
livreiros autorizados.
A EMEC está nesta data a aguardar informações da Direção-Geral da Educação sobre as atualizações dos conteúdos das Cadernetas do Aluno para o ano letivo 2015-2016, e oportunamente dará
conhecimento da data de publicação e das condições de aquisição das novas cadernetas.
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