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AVISO
Avisam-se todos os encarregados de educação, cujos educandos irão beneficiar de
escalãono âmbito do apoio sócio económicopara o züÌo letivo de 201212013,que
deverão respeitar as oÍientações da informação n'7/12, da DREC, de 7 de agosto, de

2012,emanexo.
Aguarda-se publicação do despacho sobre a matéria em apreço, processo este que se

prevê ocorrerdurantetodo o mêsde agosto.
Paramais informaçõesdeverãocontataÍos ServiçosAdministrativos do Agrupamento
de Escolasde Miranda do Corvo.

Mirandado Corvo,8 deagostode 2012
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AssuÍo: l\{anuais escolârcs.
Dirigrdoa: Todâs as escolâscom 2.o e 3.'ciclos e secundário
da Ìrde públicâe privâalâscom
contmto de associação
Seniçode orlerr Direção
Daïa:07108/2012
De acordo com a soliciação do Sr. Cheê de Gâbioetede Sua Lri, o Seúor Secretiiriode Estadodo
ErsíÌo e da AdministraçãoEscolar,díuJganos as orientacõespaú o assmtoreÈrido em ep€rafe.

PROCEDIMENTOSPARA A ÁTRIBUÌCÃO DE MANU{S
No âmbito do apoio sócio-económìcoaos alunas itseridos en agregados.famíliarcs cuja situação
económica detenni.Ìo a necessidadede compafiícipaçõet para.f.tzer face aosmcargos com manuais
e ouít'o maleial escolar, impatTa que essascompattiÍ:ipações sejam agìlizadas no senÍí.do de
responder às necessidadesdectívas das alunos e das famílìas. Nessesmtído, deveü ser e1)itadas
situações em que se exige àsfamilins o dispêndíode verbaspara a aquí.tíçãodos mdnuaísescolares,
recebendodas escolas,à pasíeríoi, os valores despendídos.

Nessecontexto, poden os agnlpamentos de escolase as escolasnão agrupadasprocedel do seguinte
|. Otganízar as lístagensdos alunossubsidiados,ìle acordo com os escalões;
2. Organízar asfchas de encargosescolares,por alano, com ífidìcaçãodo montante atibüído (tendo
sempreem cotltaÌ o escatlãoaplXável ao casoconczeto);
3. Salicitar a dísponibilidade da lívruúa ou li|raias para receberen as reqaisgòes dos alunos
(emítídaspelãs escolas),procederem à encomehdados manuais às editoras e emissãoda respectiva
lactura, após levantamento dos manuaíspelos alunos;
4. Emítir a requísíçãooficial afavor de cada aluno, no ralor a que tem dú.eiro, com índicação da(s)
lívraia(s) ondepoderá dectuar a encame da/aqui.\ição (no caso de exìsÍit tna.isque uma üvtu7ia. a
e'talha devepetten' cr e\.lusi amcitc oo en.an cgodade I drtiaçòo alutto.l
5. Prever a despesaenrobida, cam comunicaçãa à respecíiüdDìrecçãa Regianal de Educação, a
fnt
de que as verbas netessáriassejam em devído íempa dispotlíbíli.adds .tos agt-üpameníosde esco[a.se
às escolasnão agrupadag para que estespossam Ìíquicìarasfacturus no prazo mítino de trilÍa dids
ãpós a daía da sud apre\entaÇãa.
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