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Emprés�mo e devolução de manuais escolares

DECLARAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
DE MANUAIS ESCOLARES

Processo n.º

Nome da Escola ou Agrupamento _____________________________________________________________________________
Eu, ________________________________________________________________________________, Encarregado/a de Educação
do/a Aluno/a ________________________________________________________, do _______.º Ano, Turma _______, N.º ______,
enquadrado/a no Escalão A

� B � Outro � (especificar)

________________________________________________,

declaro que, no âmbito das medidas de Ação Social Escolar previstas na legislação em vigor (consultar os serviços
administrativos escolares), o/a meu/minha educando/a recebeu nesta data os manuais escolares abaixo discriminados.
Mais declaro ficar obrigado/a a manter em bom estado de conservação e a devolver estes manuais, nos termos da
legislação em vigor e do Regulamento Interno da Bolsa de Manuais Escolares (quando exista) desta Escola ou
Agrupamento, os quais declaro conhecer e aceitar.
Ano letivo a que respeitam os manuais: _____________________
IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL
Especificar: manual (M), caderno

DISCIPLINA

Novo

Bom

A preencher pelos serviços administrativos escolares:
Nesta data, ___________________________________________________________, Encarregado/a de Educação do/a Aluno/a
________________________________________________,

do ______.º Ano, Turma ______, N.º ______, procedeu à devolução

dos manuais escolares abaixo discriminados, que lhe haviam sido emprestados, no dia _______/_______/_______,
no âmbito das medidas de Ação Social Escolar previstas na legislação em vigor.

Ano letivo a que respeitam os manuais: _____________________
IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL
Especificar: manual (M), caderno
de atividades (CA), CD ou DVD

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Muito Bom

Bom

Aceitável

Degradado e
não reutilizável

Aceitável

Data: _______/_______/_______

Assinatura do/a funcionário/a
____________________________________________________________

Atesto a devolução, à Escola ou Agrupamento ________________________________________________________________________,

dos manuais escolares que haviam sido emprestados ao/à Aluno/a ______________________________________________________,

O/A Encarregado/a de Educação:
____________________________________________________________

Telefone/Telemóvel: _________________/__________________

_______________

PREÇO

TOTAL

Data: _______/_______/_______

Processo n.º

Nome da Escola ou Agrupamento _______________________________________________________________________

DISCIPLINA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

de atividades (CA), CD ou DVD

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE MANUAIS ESCOLARES

_______________

E-mail: _____________________________________________

em _____/____/___, no âmbito das medidas de Ação Social Escolar previstas na legislação em vigor.

Desses manuais, os seguintes encontravam-se num estado de conservação degradado, que impede a sua futura reutilização.
IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL
Especificar: manual (M), caderno
de atividades (CA), CD ou DVD

DISCIPLINA

OBSERVAÇÕES

A preencher pelos serviços administrativos escolares:
Declaro que foram entregues ao/à Aluno/a ou ao/à seu/sua Encarregado/a de Educação os manuais acima discriminados.
Assinatura do/a funcionário/a:
Data: _______/_______/_______

____________________________________________________________

N.o Catálogo 0237 — Exclusivo da Editorial do Ministério da Educação e Ciência (2016)

N.º Catálogo 0237

(06.16)

0,17 €

Data: _______/_______/_______

Assinatura do/a funcionário/a
____________________________________________________________

N.o Catálogo 0238 — Exclusivo da Editorial do Ministério da Educação e Ciência (2016)

N.º Catálogo 0238

(06.16)

0,17 €

Estes dois impressos contribuem para ajudar as Escolas a documentar e organizar os
processos de emprés�mo, e posterior devolução, de manuais escolares a alunos e alunas,
no âmbito dos apoios previstos na legislação em vigor.
O impresso de «devolução» inclui um recibo destacável por picotado.

contactos: armindo.alves@emec.gov.pt ou jose.cotrim@emec.gov.pt

