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PROGRAMA DE OFERTA DE LIVROS ESCOLARES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE OVAR, NO ANO LETIVO 2021/2022  

 

 

1. DESTINATÁRIOS 

Pretende-se abranger com este Programa todos os alunos do 1.º CEB que frequentem estabelecimentos 

de ensino do concelho de Ovar, da rede pública e privada. 

Os alunos transferidos de outros municípios têm direito a beneficiar da medida, sempre que os manuais 

escolares da escola que frequentavam anteriormente sejam diferentes dos adotados na escola a frequentar. 

Quanto aos alunos transferidos entre escolas do município e que não tenham escalão, o apoio não terá natureza 

cumulativa. Aos alunos com escalão 1, 2 e 3 aplicar-se-ão as disposições legais em vigor em matéria de Ação 

Social Escolar.  

 

2. LIVROS ESCOLARES ABRANGIDOS 

Para os alunos das escolas da rede pública do 1.º CEB prevê-se a oferta dos livros de fichas de Língua 

Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e Inglês uma vez que será da responsabilidade do ME oferecer os 

manuais.  

Para os alunos do 1º CEB do Externato de S. Miguel prevê-se a oferta dos manuais e livros de fichas de 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. Aos alunos do 3.º e 4.º ano que frequentem este 

estabelecimento de ensino acresce a oferta do manual e livro de fichas de Inglês. 

Para os alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, com relatório técnico-

pedagógico e programa educativo individual, organizado nos termos do Decreto-lei n.º 54/2018, de 06 de 

julho, prevê-se a possibilidade de aquisição de manuais/livros/materiais adaptados às suas reais necessidades 

de aprendizagem e desenvolvimento, até ao montante máximo previsto para os restantes alunos do mesmo 

ano de escolaridade, estabelecimento de ensino e agrupamento de escolas.  

 

3. CÓDIGO DE OFERTA 

Está disponibilizado na Plataforma SIGA um módulo relativo aos manuais escolares, pelo que será 

enviada SMS aos encarregados de educação com um código que depois deverá ser apresentado na livraria 

aderente. A livraria deverá depois validar esse código e, mediante a sua validação, entregar os livros escolares 

aos encarregados de educação. 

Mais se informa que, uma vez que este processo teve início no ano letivo 2020/21, poderá haver 

necessidade de se introduzirem as devidas alterações de procedimentos operacionais, pelo que nesta questão 

do envio do código aos encarregados de educação e da validação poderão surgir atualizações que serão 

devidamente comunicadas a todos os intervenientes. 

Realça-se, ainda, que não será atribuído código aos alunos com valor em dívida, enquanto os respetivos 

encarregados de educação não regularizarem o pagamento dos serviços de educação ou celebrem um Acordo 

de Regularização de Dívida junto dos serviços de Educação. 
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4. AQUISIÇÃO DOS LIVROS ESCOLARES E PAPELARIAS PARTICIPANTES 

Para serem abrangidos por esta medida, os encarregados de educação deverão proceder à aquisição dos 

manuais escolares num estabelecimento (livraria/papelaria) do concelho de Ovar aderente ao programa, 

fazendo-se acompanhar do respetivo código de oferta enviado pela Câmara Municipal por SMS. 

Numa lógica de promoção do comércio tradicional, poderão aderir todas as papelarias do concelho, 

necessitando para tal de preencher a “Declaração de Adesão ao Programa de Oferta de Livros Escolares aos 

Alunos do 1.º CEB para o ano letivo 2022/2023”. 

 

5. FATURAÇÃO  

As faturas deverão ser emitidas em nome dos alunos e com os seus NIF’s e posteriormente entregues na 

Divisão Financeira da Câmara Municipal. Além disso, as faturas deverão ser acompanhadas com listagem de 

entrega de faturas (conforme modelo do Anexo 2) ou com o relatório disponível na plataforma (FAN_566 – 

Relatório papelaria). O valor a pagar a cada estabelecimento comercial, no âmbito deste programa, 

corresponderá então à soma global do valor de todas as faturas que tenham sido devidamente remetidas à 

Câmara Municipal de Ovar no ato da faturação. 

 

6. DEVOLUÇÃO DOS LIVROS 

Face à especificidade do processo de ensino-aprendizagem no 1.º CEB, verifica-se a necessidade, na 

maioria das vezes, dos alunos resolverem exercícios nos próprios livros, pelo que a devolução dos manuais 

escolares e dos livros de fichas será facultativa. 

Caso o encarregado de educação pretenda proceder à sua devolução, esta deve ser feita no estabelecimento 

de ensino frequentado pelo aluno. 

 

 


