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Exmo.(a) Senhor (a)  
Diretor (a) do  
Agrupamento de Escolas 

 
 
4700 Braga 
 

 

Sua referência Sua data  Nossa referência Nossa data 

  
Ofº.N.º S/63/DE/2016 

20-06-2016 
0-GENÉRICO 

 

Assunto: AUXÍLIOS ECONÓMICOS 2016/2017- ALUNOS POSICIONADOS NO 3º ESCALÃO E QUE 
NÃO BENEFICIAM DE ABONO DE FAMÍLIA 

 
 

O Município de Braga entende a Educação como fator determinante na qualificação do 

cidadão e, consequentemente, no desenvolvimento sustentável do território. 

É nesse sentido prioritário garantir a igualdade de condições e de oportunidades, bem como a 

reduzir os encargos das famílias no sector da educação, por isso o Município de Braga 

pretende efetivar um conjunto de apoios, entre os quais, a aquisição dos manuais escolares a 

alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. 

Esta aposta do Município foi reforçada agora, com o Ministério da Educação a fornecer 

os manuais escolares gratuitos a todos os alunos do 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico da 

rede pública. 

Por sua vez, o Município continuará a assumir a  atribuição dos manuais escolares do 2.º, 3.º e 

4.º ano a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2016/2017. 

Os Agrupamentos de Escolas devem enviar para o Município, via suporte digital editável, 

(word/excel) as listagens dos alunos matriculados por ordem alfabética com a indicação do 

ano de escolaridade e respetiva morada e endereço eletrónico até ao dia 30 de setembro de 

2016, impreterivelmente. 

Os Encarregados de Educação dos alunos do 2.º, 3.º e 4.º ano deverão adquirir os 

manuais escolares (Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e o manual de Inglês de 

3º e 4º ano de escolaridade), onde entenderem oportuno, e posteriormente remetem a fatura 

ao Município, a fim de serem reembolsados. 

Os pedidos de reembolso para os manuais escolares poderão ser efetuados a partir do dia 7 de 

Outubro até ao dia 30 de Novembro de 2016 e entregues no: 
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1) Balcão Único do Município de Braga, Praça Conde Agrolongo; 

2) Espaço do Cidadão na Junta de Freguesia de Tadim, sita na Rua Guilherme Braga da Cruz, 

nº 2, 4705-671 Tadim - Braga, no respetivo horário de 2ª a 5ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 

14h00 às 17h30. Contatos: Tel. 253 671 294/Fax. 253 674 223, 

3) Espaço do Cidadão na Junta de Freguesia de Sequeira, sita na Rua da Escola, nº 1, 4705-629 

Sequeira – Braga, no respetivo horário de 3ª a 6ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 

17h30. Contato: 926 304 932. 

 

Os Encarregados de Educação devem dirigir-se a um destes três locais e entregar os 

seguintes documentos, de modo a que o pagamento lhes seja efetuado por transferência 

bancária: 

» Impresso Pedido de Reembolso - Manuais Escolares do Município de Braga (MOD-

AIC.04.06_05) em anexo 

» Original da fatura 

» Fotocópia do Cartão de Cidadão do Aluno 

» Fotocópia do Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação 

» Indicar contacto telefónico, morada e e-mail 

» Comprovativo do Número de Identificação Bancária – NIB (Talão Multibanco)  

 

Os elementos que devem constar na fatura são: 

» Nome completo do aluno 

» Número de Identificação Fiscal do aluno (NIF) 

» Número do Cartão de Cidadão do aluno (CC) 

» Nome da Escola 

» Ano de escolaridade do aluno 

» Nome dos manuais escolares 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Vereadora da Educação,                                                                                                                                                        

 
                                                                                                         Lídia Brás Dias (Dra.) 
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