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BANCO DE MANUAIS E MATERIAL ESCOLAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ FALCÃO 

REGULAMENTO 

 

O Banco de Manuais e Material Escolar da Escola Secundária José Falcão (ESJF) tem 

como principais objetivos facilitar o acesso a materiais escolares a alunos e respetivos 

agregados familiares com carências económicas, contribuindo para a poupança familiar. 

Serve igualmente para fomentar a reutilização de materiais, numa atitude mais ecológica e 

sustentável, bem como de combate ao desperdício. 

 Para o efeito, proceder-se-á à recolha de manuais e materiais escolares e encaminhamento 

dos mesmos para crianças, jovens e famílias devidamente sinalizadas pela Escola, nos 

termos do regulamento em anexo. 

Para recorrer ao Banco de Manuais e Material Escolar, basta preencher a ficha em anexo 

também disponível na Secretaria da Escola) e entregá-la na Secretaria ou remeter a mesma 

para o e-mail secretaria@esjf.edu.pt 

O seu pedido será analisado no prazo máximo de 10 dias úteis e receberá uma resposta 

para o mesmo endereço de e-mail ou por via telefónica. 

Os materiais escolares podem ser entregues na portaria da Escola e compreendem, 

designadamente: 

 Manuais Escolares, incluindo cadernos de atividades e manuais de preparação para 

os exames nacionais; 

 Mochilas e estojos; 

 Calculadoras científicas; 

 Réguas, compassos, esquadros, canetas, lápis, borrachas, material de desenho; 

 Cadernos; 

 Fatos de treino e sapatilhas que deixem de servir 
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Só serão aceites materiais em bom estado de conservação, que serão entregues pela Escola 

aos alunos que, comprovadamente, apresentem carências económicas, sendo o processo de 

avaliação de necessidades e entrega do material da exclusiva competência da Escola. 

 

Regulamento 

 

Capítulo I – Disposições Gerais 

 

ARTIGO 1º 

(Objetivos) 

O Banco de Manuais e Material Escolar tem como objetivos:  

1. Reduzir os custos de aquisição de material e manuais e escolares por parte das 

famílias, permitindo a reutilização de livros sem gastos, contribuindo para a 

poupança familiar;  

2. Criar uma rede social de partilha e uma estrutura de apoio eficaz, fomentando os 

valores da solidariedade;  

3. Promover atitudes responsáveis no âmbito da cidadania e educação ambiental.  

 

 

ARTIGO 2º 

(Âmbito de Aplicação) 

A Bolsa de Manuais e Material Escolar tem como destinatários os alunos matriculados 

na Escola Secundária José Falcão, que beneficiem de apoio, bem como os restantes 

alunos, desde que se verifique que os livros e materiais em bolsa são excedentários nos 

termos definidos no presente regulamento. 

 

 

ARTIGO 3º 

(Responsabilidades) 

1. A Bolsa de Material e Manuais Escolares é da iniciativa da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da ESJF (APEE), em estreita colaboração com os 
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Serviços de Ação Social Escolar (SASE), a Associação de Estudantes (AE) e a 

comunidade educativa da ESJF. 

2. A ESJF disponibiliza as instalações e toda a logística necessária ao funcionamento 

do Banco de Manuais e Material Escolar. 

3. Cabe à ESJF promover as campanhas de recolha de manuais e material escolar, em 

colaboração com a APEE e AE. 

4. A gestão dos pedidos de material ou manuais escolares é da exclusiva 

responsabilidade da ESJF, nomeadamente do SASE, que terá acesso exclusivo quer 

aos pedidos, quer à informação dos alunos e respetivos agregados familiares. 

5. A organização e conservação do material e manuais escolares é da responsabilidade 

conjunta da equipa formada por elementos da APEE, da AE e dos SASE. 

6. A ESJF efetua o registo de todos dos materiais recebidos e das doações efetuadas. 

Após da entrega de materiais, será registado o seu estado de conservação. 

7. É da responsabilidade dos professores da escola nomeados pela Direção para o 

efeito a avaliação do estado de conservação do manual e do seu conteúdo no caso 

de se tratarem de manuais antigos. 

 

 

ARTIGO 4º  

(Legitimidade e Candidatura) 

1. Tem legitimidade para apresentar a candidatura:  

a) O encarregado de educação quando o aluno for menor;  

b) O aluno quando for maior de idade;  

c) Professores;  

d) Entidades da Comunidade Educativa.  

2. Os interessados na atribuição de manuais e/ou material escolar para o ano letivo 

seguinte devem inscrever-se na Bolsa do Banco de Manuais e Material Escolar da 

ESJF durante os meses de junho, julho e agosto, devendo, para o efeito, apresentar 

os seguintes documentos: 

a) Formulário próprio de inscrição, que poderá ser obtido na Secretaria da 

Escola, ou em www.esjf.edu.pt; 

b) Apresentação do Cartão escolar do aluno ou outro documento que 

comprove a sua frequência escolar; 
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3. Para requerer manuais e/ou material escolar, será ainda necessário submeter os 

seguintes documentos adicionais: 

a) Declaração do Escalão do Abono de Família;  

b) Fotocópia da última declaração de I.RS. e/ou I.R.C. referente a todos os 

elementos do agregado familiar;  

c) Outras despesas, desde que devidamente comprovadas. 

 

 

ARTIGO 5º 

(Prazos)  

1. Os requerentes de manuais e material escolar devem inscrever-se na Bolsa do 

Banco de Manuais e Material Escolares preferencialmente durante os meses de 

junho, julho e primeira quinzena de agosto. 

2. A partir da segunda quinzena de agosto, os beneficiários podem levantar na 

Secretaria da Escola os manuais e/ou material escolar atribuído. 

3. Poderão ser submetidos pedidos adicionais no decorrer do ano letivo, seguindo o 

mesmo procedimento. Tais pedidos serão analisados no prazo máximo de 10 dias 

úteis e os requerentes receberão uma resposta por e-mail ou por via telefónica. 

 

 

Capítulo II – Banco de Manuais Escolares 

 

ARTIGO 6º 

(Constituição do Banco de Manuais Escolares) 

1. Integram-se nesta bolsa os manuais escolares usados adotados oficialmente pela 

ESJF. No entanto, a doação pode ser feita por qualquer pessoa que se dirija à 

Escola para o efeito. 

2. A entrega dos manuais escolares está subjacente a doação do documento, a fundo 

perdido. 

3. A entrega solidária dos manuais escolares usados pode ser efetuada por um adulto 

ou por aluno menor, mediante autorização prévia dos Encarregados de Educação. 

4. Os manuais escolares entregues deverão estar íntegros fisicamente, em número de 

páginas e/ou fascículos, e em condições de utilização mediante verificação, a saber:  
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a) Capa devidamente presa ao livro sem rasgões e escritos que impeçam a leitura 

de todos os elementos informativos nelas constantes;  

b) Livro sem sujidade e páginas riscadas a tinta que impeçam a sua leitura integral;  

c) Os manuais que não cumpram os requisitos mínimos referidos não serão 

rececionados.  

5. A Equipa responsável pelo Banco de Manuais Escolares constituirá uma lista dos 

manuais escolares disponíveis para empréstimo.  

6. Os manuais e materiais que não sejam solicitados pelos alunos durante 3 anos 

seguidos serão expedidos aos organismos da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa ou a outras entidades que os solicitem.  

 

 

ARTIGO7º 

(Ficha de Identificação e Armazenamento dos Manuais) 

1. Os manuais doados para constituição de Bolsa deverão ser rececionados 

juntamente com uma ficha de cedência dos mesmos. 

2. A ficha será disponibilizada no Site e/ou na Secretaria da Escola. 

3. Os manuais serão inventariados e armazenados fisicamente na Escola, por anos de 

escolaridade e disciplina.  

 

 

ARTIGO 8º 

(Atribuição dos Manuais) 

1. Os manuais escolares serão entregues aos interessados, a título de empréstimo, em 

igualdade de critérios, mediante a ordem de chegada do pedido de requisição, em 

função da data e hora, sendo dada prioridade aos alunos que beneficiem de apoio 

da ação social escolar, às famílias sinalizadas por entidades competentes e às 

famílias com comprovadas carências económicas, sendo essa avaliação da exclusiva 

competência dos SASE. 

2. Aos alunos que beneficiaram no(s) ano(s) anterior(es) de empréstimo ou 

comparticipação de manuais só deverá ser atribuído novo empréstimo se tiverem 

efetuado a restituição desses manuais. 
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ARTIGO 9º 

(Período de Funcionamento da Bolsa) 

1. A requisição e empréstimo dos manuais em Bolsa decorrem durante todo o ano 

letivo na ESJF, ainda que, preferencialmente devam ser observados os prazos 

previstos no artigo 5º. 

2. A devolução dos manuais escolares cedidos terá lugar nos oito dias úteis 

subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação do ano e ciclo de escolaridade 

frequentado pelo aluno na Secretaria da Escola, salvo as excepções previstas no 

número seguinte. 

3. Aos alunos será permitido manter os manuais cedidos de disciplinas sujeitas a 

exame nacional até ao final de cada ciclo de estudos, devendo os manuais ser 

devolvidos imediatamente após a conclusão dos exames nacionais. 

 

 

ARTIGO 10º 

(Deveres do Aluno e do Encarregado de Educação) 

1. Após o empréstimo dos livros da Bolsa de Material Escolar, os alunos deverão 

responsabilizar-se por eles, conservando-os o melhor possível para que possam ser 

usados por outras pessoas no futuro;  

2. Para efeitos de preservação e conservação, os alunos e encarregados de educação 

poderão proceder à encadernação dos livros usando para o efeito papel não 

autocolante ou plástico transparente autocolante. 

3. Durante a utilização dos livros de empréstimo, o aluno não deverá escrever, riscar, 

sublinhar, desenhar, (em caso de efetiva necessidade, por imposição da escola, 

deverá fazê-lo a lápis, a fim de permitir a sua ulterior remoção). 

4. Para todos os efeitos, os alunos e os encarregados de educação são os responsáveis 

pelos livros emprestados durante o período da sua utilização.  

5. Recorda-se que a devolução dos livros deverá ocorrer nos oito dias úteis 

subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação na Secretaria da Escola, 

recebendo um recibo após verificação do seu bom estado de conservação.  
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6. O não cumprimento do prazo de devolução dos manuais (em bom estado de 

conservação) terá como consequência a impossibilidade do aluno em causa recorrer 

ao Banco de Manuais e Material Escolar no ano letivo seguinte. 

 

Capítulo III – Banco de Material Escolar 

 

ARTIGO 11º 

(Critérios de Seleção) 

1. Na atribuição do material escolar serão consideradas, entre outras, as seguintes 

condições preferenciais de atribuição do apoio solicitado:  

a) Alunos que beneficiem de apoio da Ação Social Escolar; 

b) Menor rendimento do agregado familiar;  

c) Situações de maior vulnerabilidade económico-social do agregado familiar, 

designadamente de desemprego, doença grave de qualquer um dos elementos 

do agregado, com efeitos diretos no respetivo rendimento mensal do agregado;  

d) Famílias com elementos portadores de deficiência;  

e) Famílias monoparentais; 

f) Famílias encaminhadas por entidades competentes. 

2. Para garantir a privacidade dos dados submetidos, a análise das candidaturas e 

gestão do processo de atribuição de manuais e/ou material escolar caberá 

exclusivamente aos Serviços de Ação Social da Escola. 

 

 

ARTIGO 12º 

(Cálculo do rendimento) 

O cálculo do rendimento per capita mensal do agregado familiar é realizado de acordo com a 

aplicação da seguinte fórmula:  

R = (RM - D) / (12 x N)  

R = Rendimento per capita;  

RM = Rendimento Mensal do agregado familiar;  

D = Despesas com empréstimos para habitação e rendas de casa (desde que 

comprovadas);  

N = Número de elementos do agregado familiar. 
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ARTIGO 13º 

(Decisão) 

Com base na informação social prestada pelo beneficiário, deve o SASE para a atribuição 

do apoio proferir a decisão, tendo em conta o material escolar recebido através da 

campanha de recolha do material escolar anual, e o ordenamento prioritário com base no 

grau de carência. 

 

 

ARTIGO 14º 

(Falsas Declarações) 

Verificando-se falsas declarações, o beneficiário fica obrigado à reposição imediata do 

material concedido e sujeito a suspensão do apoio no ano letivo seguinte.  

 

 

ARTIGO 15º 

(Casos Omissos) 

As dúvidas e casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Direção da 

Escola. 

 

 

ARTIGO 16º 

(Entrada em Vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicitação na Página da 

Escola. 

 

Coimbra, 18 de Junho de 2018 
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