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Divisão de Desenvolvimento Social e Humano

INFORMAÇÃO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A Câmara Municipal de Viana do Alentejo, por unanimidade, deliberou oferecer os livros de
fichas a todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e os manuais escolares a todos os alunos
do 2.º Ciclo das escolas do Concelho. Deste modo, os livros de fichas e os manuais escolares
dos alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico serão atribuídos da seguinte forma:


Alunos do 1.º Ciclo (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) - Os manuais escolares para todos os alunos
serão distribuídos gratuitamente, pelo Ministério da Educação, no início do próximo ano
letivo, conforme o artigo 156.º, da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. Os livros de fichas
serão oferecidos pela Câmara Municipal de Viana do Alentejo como material de apoio
escolar supletivo.



Alunos do 2.º Ciclo ( 5.º e 6º anos) - A Câmara Municipal de Viana do Alentejo irá proceder
à atribuição gratuita dos manuais escolares a todos os alunos do 5.º e 6.º ano de
escolaridade, que frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pública do Município
de Viana do Alentejo. A iniciativa municipal contempla os manuais e os livros de fichas
considerado como material de apoio escolar supletivo. A atribuição será efetuada no
início do ano letivo 2017/2018, através de entrega direta aos agregados familiares.



No caso dos agregados familiares que já adquiriram os manuais escolares com os
respetivos livros de fichas, as famílias deverão contatar urgentemente o Município de
forma a serem ressarcidas mediante comprovativo de compra a entregar nos serviços
municipais.
Para mais informações:
- Telefone: 266 930 010 – extensão 126;
- E-mail: educacao@cm-vianadoalentejo.pt

Viana do Alentejo, 28 de junho de 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo

(Bernardino António Bengalinha Pinto)
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