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Proposta de Aditamento

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO IX

Outras disposições 

Artigo 174.º-A 

Distribuição gratuita de manuais escolares novos no 1.º ciclo do ensino básico da 
rede pública do Ministério da Educação

1 - A partir do ano letivo 2021/2022 são distribuídos gratuitamente manuais escolares 
novos a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública do Ministério da 
Educação.

2 – Os manuais escolares entregues são sujeitos a devolução facultativa no final do ano 
letivo.

Assembleia da República, 12 de novembro de 2020

Os Deputados,

Ana Mesquita, Duarte Alves, João Oliveira, António Filipe, Paula Santos, Alma Rivera, 
Bruno Dias, Diana Ferreira, Jerónimo de Sousa, João Dias

Nota Justificativa:

A consagração da distribuição gratuita dos manuais escolares no ensino obrigatório, que 
decorreu de uma proposta apresentada ao longo de anos pelo PCP e que se efetivou na 
passada legislatura, foi uma medida de enorme progresso e de justiça para as crianças 
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e suas famílias, contribuindo decisivamente para a concretização do princípio 
constitucional da gratuitidade do ensino.

Apesar disso, a opção seguida pelo Governo de imposição da reutilização dos manuais 
escolares em todos os ciclos de ensino cedo se revelou como um erro, sobretudo visível 
no 1.º ciclo. Os manuais deste ciclo de ensino são concebidos para serem riscados, 
sublinhados, pintados, escritos, desenhados, pelo que a reutilização se torna 
completamente desadequada.

O PCP defende que a reutilização deve ser facultativa e com regras adequadas aos 
critérios didático-pedagógicos e às especificidades de cada ciclo e de cada ano de ensino, 
não podendo ser uma imposição com mero objetivo economicista.

Além disso, tendo em conta o atual contexto sanitário, torna-se ainda mais relevante a 
não devolução dos manuais escolares.
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