
 
Informações Auxílios Económicos 2019/2020 , 

Manuais escolares e Material escolar 

Manuais escolares e material escolar  
Dando cumprimento à legislação em vigor, aplica-se aos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e ao 

ensino secundário a gratuitidade dos manuais escolares de acordo com o Programa Mega 

(https://manuaisescolares.pt). Esta medida não abrange os cadernos de atividades. 

Os alunos que em 2018-19 receberam manuais gratuitos só continuarão a ser abrangidos pela 

gratuitidade se procederem à devolução dos manuais e estes se encontrem em condições de 

reutilização.   

Aos alunos do 1º ciclo que beneficiem de auxílios económicos no ano letivo 2019/2020 o 

Agrupamento de Escolas de Parede entregará um kit de material escolar. Os alunos dos 

restantes ciclos adquirem o material escolar e entregam a fatura/recibo com NIF do aluno e NIB 

do respetivo encarregado de educação nos serviços de administração escolar na sede do 

Agrupamento, até 31/10/2019. 

Candidatura a auxílios económicos - Ano letivo 

2019/2020 
As Candidaturas a Auxílios Económicos estão abertas a partir de 27 de maio até 12 julho de 

2019.  

A candidatura para os alunos do 1º Ciclo é presencial e é feita nos serviços administrativos da 
Escola Básica 2,3 de Santo António - Parede, até 12 de julho de 2019, entre as 9:00h e as 
13:30h, e para os restantes ciclos nos serviços administrativos da Escola Secundária Fernando 
Lopes Graça, até 12 de julho de 2019 entre as 9:00h e as 15:30h (a partir de 17 de junho o 
horário passa a ser o seguinte: 09h - 12.30h e 14h – 16:00h), mediante apresentação de:  

- Impresso de candidatura (a disponibilizar por estes serviços – 1º ciclo levantar na Escola Básica 
2,3 de Santo António, restantes ciclos levantam na Escola Secundária Fernando Lopes Graça). 

- Declaração do escalão de Abono de Família, emitida pela Segurança Social no ano de 2019; 

- Declaração passada pelo Centro de Emprego, no caso de um dos progenitores estar 
desempregado há mais de 3 meses e lhe esteja atribuído o 2.º escalão do abono de família. 

Parede, 24 de maio de 2019 

 

 


