
DEPARTAMENÏO DE EDUCAçÃO E QUALIDADE DE VIDA

Exmo/a, Sr/a. Presidente do Conselho Executivo

Assunto: Programa de Atribuição de Manuais Escolares 20 e 30 Ciclo no Ensino Básico - Ano Letivo
2022t23

Exmo/a. Sr/a. Presidente do Conselho Executivo,

No ano letivo 2022123, o Município do Funchal, irá continuar a apoiar todos os alunos de 20 e 30 ciclos
do ensino básico das escolas públicas e privadas do Funchal, desde que tenham residência permanente neste
concelho há mais de um ano, ao nível dos manuais escolares,

os alunos de 20 e 30 ciclos, desde que não apoiados ao nível dos manuais digitais por parte do Governo
Regional, poderão candidatar-se ao Programa, sendo apoiados através da distribuição de manuais escolares
disponíveis no banco de manuais.

A semelhança do ano transato, as candidaturas serão realizadas exclusivamente através de uma
plataforma digital dísponível em http://funchalaooia,funchal.pt/manuaisescolares, a partir de 13 de junho,
Solicitamos a V/colaboração para o seguinte:

1. divulgação do apoio junto dos encarregados de educação da v/Escola;2' disponibilização da declaração de matrícula para o ano letivo 2022123,com indicação da situação
face à ação socialescolar;

3. indicação de eventuais alterações aos manuais adotados para o ano letivo 2122l2l

lnformamos ainda que os alunos que beneficiaram deste apoio em 2021122, deverão entregar os
manuais escolares que lhe foram atribuídos nas seguintes datas:

Ano de escolaridade Devolução de manuais 20121

50, ôo e 70 anos 21 a30 de junho

80 e 90 anos 4 a 15 de julho

Junto enviamos o cartaz do apoio

A Vereadora

do Presidente

Y*
ta

Por

"No uso da competência que lhe.advém do Despacho.de Delgglçã? e subdetegação de Competências, exarado pelo senhor presidenteda Câmara Municipat do Funchal, em 7 de abrit de 2022, pubíciíado peìo Èíiiãlr.o 216/2022, da mesma data. o edÍtat foi afixado noslocais de estilo e pubticado no Diário de Notícias da Madeira e Jorna'l au nàãàiru, ediçàes de g de abrit dá 2022. o referido Despachopoderá igualmente ser consultado no sítÍo ofìciat da câmara nrríiiãì ã" Éirri,át em https://www.funchat.pt ,,
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