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AVISO  

MANUAIS ESCOLARES DO 1ºCEB - 2017/18 
 

Informam-se os Encarregados de Educação dos alunos que no ano letivo 2017-2018 

vão frequentar o 1º/2º/3º/4º ano do 1º ciclo do ensino básico, que o Agrupamento de 

Escolas Gaia Nascente vai adotar o seguinte procedimento: 

1- O Agrupamento emite credenciais em nome dos alunos do 1ºCEB. 

2- Os Encarregados de Educação levantam a respetiva credencial nos Serviços 

Administrativos da Escola Sede (Escola Secundária Gaia Nascente), em data a 

anunciar. 

3- Na posse dessa credencial, os Encarregados de Educação deverão dirigir-se a 

uma das Livrarias aderentes ao protocolo de colaboração com o Agrupamento, 

onde os referidos manuais lhes serão facultados.  

4- Relativamente aos Livros de Fichas, será a Câmara Municipal a assegurar a sua 

aquisição e emissão das respetivas credenciais, conforme a informação 

disponibilizada às Escolas e que a seguir se transcreve: “Cada aluno receberá 

uma credencial nominativa com a indicação dos cadernos de atividades 

adotados pela respetiva escola e dirigir-se-á a uma das livrarias aderentes ao 

Protocolo estabelecido com o Município para a aquisição dos mesmos; Na 

credencial apenas são contemplados os cadernos de fichas (para o 3º e 4º ano 

de escolaridade inclui também o manual de inglês e respetivo caderno de 

fichas), excluindo-se outro material como sejam os CD’S, PEN’S, etc.” 

5- Em cumprimento das orientações da Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, o Encarregado de Educação deverá assinar na credencial emitida a 

receção dos manuais bem como o compromisso de, no final do ano, em data a 

estipular posteriormente, devolvê-los à escola em bom estado (decorrente de 

uma utilização normal e zelosa). 

6- NÃO SERÃO PAGOS MANUAIS e MATERIAL ESCOLAR que sejam 

adquiridos sem recurso à credencial. 

 

Oliveira do Douro, 26 de julho de 2017 

 

    O Diretor 

            
           _____________________ 

                                                                                  (Sérgio Afonso) 


