
 

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO 
Departamento de Educação e Juventude 
 

Divisão de Educação 

 

 

O que é o Programa Pasta Escolar: 
 
A Câmara Municipal de Almada promove, pelo terceiro ano consecutivo, o programa Pasta Escolar. 
 
O Programa Pasta Escolar, promovido pela Autarquia visa apoiar as famílias do concelho no arranque 

de mais um ano letivo, contribuindo para a generalização de um educação universal, gratuita e de 

qualidade. 

Para o ano letivo 2016-2017 a Câmara irá entregar aos alunos do 1º ano do 1º ciclo uma mochila 

com material didático (cadernos, lápis, dossiê, etc.), e aos alunos do 2º ano do 1º ciclo os manuais 

escolares e respetivas fichas adotados por cada Agrupamento, que estejam a frequentar o Ensino 

Básico da rede pública, no Concelho. 

Destinatários: 
 
Todos os alunos do 1º e 2º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública, do Concelho de 
Almada. 
 
O que é necessário para ter acesso à Pasta Escolar: 
 
Estar inscrito no 1º e 2º anos do 1º Ciclo num estabelecimento de ensino da rede pública, do Concelho 
de Almada. 
 
O que materiais constituem a Pasta Escolar: 
 
Para os alunos do 1º ano de escolaridade do 1º Ciclo: 
 
 Consiste numa mochila com os seguintes materiais: 
 
- Material didático: 

1 Dossier A4 de 2 argolas (lombada larga) 

1 Caderno pautado A4 (capa preta sem argolas) 

1 Caderno pautado A5 (caderno diário amarelo) 

1 Lápis de carvão (HB2) 

1 Borracha branca 

1 Afia 

1 Cola de batom 

1 Tesoura (com bicos redondos) 

1 Caderno de papel de lustro 

2 Pincéis (Nº6 e Nº12) 

1 Caixa de Aguarelas (12 cores) 

1 Caixa de lápis de cor (12 cores) 
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Para os alunos do 2º ano de escolaridade do 1º Ciclo: 
 
- Manuais escolares e respetivas fichas (adotados por cada escola); 
 
Entrega da Pasta Escolar às famílias (a atualizar em momento oportuno): 
 
- A entrega irá decorrer a partir da 2ª semana de Setembro, com inicio em dia ainda a divulgar; 
 
- As famílias deverão fazer-se acompanhar do documento de identificação do aluno e dos Pais ou 
Encarregado de Educação; 
 
- A entrega da Pasta Escolar às famílias é feita por ordem de chegada, não procedendo os serviços a 
reservas; 
 
Local de entrega: 
 
A entrega irá ocorrer no Complexo Municipal dos Desportos – Cidade de Almada – Feijó. 
 
Localização 
Alameda Guerra Junqueiro 
2810-071 Feijó 

Mais se informa que serão disponibilizados vários dias de entrega, com horário alargado (período de 
almoço e fim de semana). 
 
Nos sites www.m-almada.pt e www.m-almada.pt/cidadeeducadora serão oportunamente divulgados 
os dias e os locais em que decorre a entrega da pasta escolar. Poderão também informar-se junto 
das Escolas. 
 
 


