
 

 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES  

Disponibilizados gratuitamente pela escola ou adquiridos com os vouchers 

2º e 3º CICLOS - julho de 2020 

 

INFORMAÇÃO 

Informam-se os Encarregados de Educação que, de acordo com o Despacho nº6352/2020 de 16 de 

junho se irá proceder à recolha dos manuais escolares. Todos os alunos que beneficiaram da cedência 

gratuita de manuais do 5.º ao 9.º ano, terão de proceder à sua devolução nas datas abaixo 

indicadas. A devolução dos manuais escolares, em bom estado de conservação, é obrigatória.  

 

Solicita-se a máxima atenção para o cumprimento dos procedimentos e dos prazos e horários 

estipulados. 

Deverão os encarregados de educação deslocar-se à Escola EB1/JI Monte Abraão apenas no dia e 

na hora marcada para a turma do seu educando e proceder à entrega dos manuais para que possam 

ser reutilizados. 

Para devolução e/ou levantamento de manuais os encarregados de educação devem 

obrigatoriamente ser portadores do documento de identificação do aluno (cartão de cidadão, 

passaporte…)  

 

O encarregado de educação que não possa deslocar-se à escola para devolução de manuais 

reutilizados deve, previamente, preencher uma minuta (anexo1) e assiná-la, devendo o seu 

representante ser portador da mesma aquando da devolução dos manuais. 

Só é permitida a entrada de um representante por aluno. 

Datas: de 6 a 14 de julho  

Local: Escola EB/JI 1º ciclo Monte Abraão 

Acesso: A entrada no recinto escolar é feita pela entrada principal e a saída pelo portão lateral. 

Este ano letivo só os alunos de 2.º e 3.º ciclos é que têm de devolver os manuais escolares cedido pela 

escola e/ou comprados com vouchers. Os alunos do 1.º ciclo NÃO têm de devolver os manuais.  

NORMAS PARA UMA ENTREGA SEGURA 

O circuito a percorrer entre a entrada e saída da escola deverá ser respeitado seguindo as indicações 

assinaladas. 

É obrigatório o uso máscara durante todo o percurso dentro da escola.   

Deverão ser respeitadas todas as regras de distanciamento social, etiqueta respiratória e higienização 

das mãos conforme determinação das autoridades da saúde. 

ATENÇÃO: 

 Só os alunos que entregarem os manuais mantêm o direito de voltar a receber, gratuitamente, no ano 

seguinte conforme previsto no Despacho n.º 921/2019 de 24 de janeiro, com as devidas alterações do 

Despacho n.º 6352/2020, de 16 de junho. 

Os manuais devolvidos em mau estado de conservação não poderão ser reutilizados pelo que o aluno 

perde o direito a usufruir do manual relativo àquela (s) disciplina (s) no ano letivo seguinte. 



NOTA: A devolução em mau estado ou a não devolução dos manuais, determina: 

♦  a não atribuição de vouchers do respetivo manual no próximo ano letivo  ou 

♦  o pagamento do valor de capa do manual, voltando o aluno a ter direito a usufruir do manual no 

ano letivo seguinte. 

PAGAMENTO DO VALOR DO MANUAL: 

Situação 1: foi cedido, ao aluno, um manual novo – O pagamento deste manual, devolvido em mau 

estado de conservação, vai ser efetuado pelo valor integral de capa. 

Situação 2: foi cedido, ao aluno, um manual reutilizado - O pagamento deste manual, devolvido em 

mau estado de conservação, vai ser efetuado com desconto de 30% do valor integral de capa. 

CONDIÇÕES DE REUTILIZAÇÃO 

Os manuais têm de ser entregues à escola, em bom estado de conservação (o que implica não estarem 

rasgados, sublinhados, pintados, rasurados ou escritos) para que não comprometam a possibilidade 

de reutilização por outros alunos. 

Os manuais devem:  

-estar completos no que diz respeito ao número de páginas e /ou volumes, livros de apoio, CDs que 

integrem o manual; 

-estar limpos, sem folhas rasgadas, sem escritos ou páginas riscadas a tinta ou sublinhadas a caneta 

que impeçam ou dificultem a sua reutilização.  

ATENÇÃO: OS REGISTOS FEITOS A LÁPIS TÊM DE SER OBRIGATORIAMENTE APAGADOS 

(fora das instalações escolares) ANTES DA SUA ENTREGA SOB PENA DE NÃO SEREM ACEITES 

VALES PARA OS NOVOS MANUAIS 

A 3 de agosto, terá início a emissão de vales relativos aos alunos dos 6.º, 8.º e 9.º anos (plataforma 

MEGA). A 13 de agosto, terá início a emissão de vales relativos aos alunos dos restantes anos de 

escolaridade. 

 

CALENDÁRIO PARA A DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS 

LOCAIS Biblioteca Sala de 

Coordenação 

Biblioteca Sala de 

Coordenação 

HORAS Manhã 

9h às 13h 

 

Tarde 

13h às 17h 

Manhã 

9h às 13h 

Tarde 

13h às 17h 

6 de julho 

2ºfeira 

6ºA 

 

6ºB 9ºA 9ºB 

7 de julho 

3ºfeira 

6ºC 6ºD 9ºC 9ºD 

8 de julho 

4ºfeira 

6ºE 6ºF 5ºA 5ºB 

9 de julho 

5ºfeira 

5ºC 5ºD 5ºE 5ºF 

10 de julho 

6ºfeira 

5ºG 7ºA 7ºB 7ºC 

13 de julho 

2ºfeira 

7ºD 7ºE 7ºF 8ºA 

14 de julho 

3ºfeira 

8ºB 8ºC 8ºD 8ºE 



 


