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ANEXO 02 

Circular 2020-08-27 

 

O Município de Braga atribuirá os manuais escolares do 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade 

a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, que frequentem os estabelecimentos de ensino 

que integrem a rede privada no ano letivo 2020/2021. 

 

Desta forma agradecemos a vossa atenção para as seguintes orientações/informações:  

 

1. Os Pais/Enc. de Educação que pretendam beneficiar desta comparticipação devem adquirir 

os manuais escolares de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês (este último 

apenas aplicável aos alunos do 3º e 4º ano), nos estabelecimentos de Braga (incluindo o 

Externato) e, posteriormente, remeter a fatura ao Município, a fim de serem reembolsados. 

Os livros de fichas não são comparticipados. 

 

2. Os pedidos de reembolso poderão ser efetuados a partir do dia 11 de setembro até ao dia 

27 de novembro de 2020 impreterivelmente. 

 

3. Para solicitar o reembolso, os Pais/Enc. de Educação devem dirigir-se: 

 Balcão Único do Município de Braga, Praça Conde Agrolongo. 

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

Cruz, nº 2, 4705-671 (edifício da sede da Junta), no respetivo horário: de 4ªs e 5ªs feiras, 

das 9h às 12h30min e das 14h às 17h30min. Contactos: Tel. 253 671 294/ Fax. 253 

674 233. 

 Espaço do Cidadão na Junta de Freguesia de Sequeira, sita na Rua da Escola, nº 1, 

4705-629 (ao lado da sede da Junta), no respetivo horário de 3ªs a 6ªs feiras, das 9h às 

12h30min e das 14h às 17h30min. Contacto: 926 304 932. 

 Espaço Cidadão de Adaúfe, sita na Rua Av. Imaculada Conceição, n.º145, 4710-820 

(Edifício da sede da Junta), no respetivo horário: de 3ªs e 5ªs feiras, das 9h às 12h30min e 

das 14h às 17h30min. Contacto: Tel. 965092529. 

 Espaço Cidadão da União de Freguesia de Real, Dume e Semelhe, sita no lugar da 

Capela, nº8, 4700-259 (Edifício da sede da Junta), no respetivo horário: de 2ªs, 4ªs e 6ªs 

feiras, das 9h às 12h30min e das 14h às 17h30min. Contacto: Tel. 965059845. 
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 Espaço do Cidadão de Sobreposta, sita na Rua Av. da Igreja, nº59, (Edifício da sede da 

Junta), no respetivo horário: de 2ªs e 3ªs feiras, das 9h às 12h30min e das 14h às 

17h30min. Contacto: Tel. 965158716. 

 Espaço do Cidadão de Figueiredo, sita na Rua Pinheiro do Bicho, nº60, Figueiredo 

4700-259 (Edifício da sede da Junta), no respetivo horário: de 2ªs e 6ªs feiras, das 9h às 

12h30min e das 14h às 17h30min.  

 

4. 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. 

 

5. Os documentos a entregar são: 

 Impresso Pedido de Reembolso – Manuais Escolares do Município de Braga (MOD – AIC 

04.06_10) – Brevemente disponível no site do Município de Braga; 

 Comprovativo da matricula; 

 Original da fatura. 

 

6. Fazer prova de: 

 Contacto telefónico, morada e correio eletrónico; 

 Comprovativo do número de conta bancária – IBAN (Talão Multibanco). 

 Exibir Cartão de Cidadão do aluno, para confirmação da fatura; 

 Exibir Cartão de Cidadão do requerente. 

 

 


