
MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS-Devolução
PLATAFORMA MEGA

Exmos Encarregados de Educação,

No âmbito da adoção do regime da gratuitidade dos manuais escolares, (Despacho n.º
921/2019,  no  Diário  da  República,  2.ª  série,  n.º  17,  de  24  de  janeiro  de  2019)
pretende-se continuar a fomentar uma efetiva política de reutilização numa perspectiva
de  cidadania  ativa,  com  ganhos  ambientais,  numa  verdadeira  transição  para  a
economia circular.  
O  Agrupamento  apresenta  o  calendário  de  recolha  dos  manuais  escolares,  que
abrangem todos os níveis de ensino a partir do 2.º ciclo do ensino básico, inclusive. 
O 1.º ciclo não procede à devolução dos manuais escolares obtidos nos anos letivos
anteriores.

Os manuais a devolver, para os alunos que concluem o 6.º ano, incluem
também os do 5.ºano. E, para os alunos que concluiram com sucesso o

9.ºano, incluem os manuais dos três anos (7.º, 8.º e 9.º anos)

Relembra-se que, de acordo com o disposto no ponto 2.2 – Penalidades, do Despacho
921/2019, de 24 de janeiro de 2019, no caso de não devolução dos manuais escolares
em bom estado por parte do aluno, a penalidade prevista consiste na devolução à
escola do valor integral do manual.
No caso do valor não ser restituído, o aluno fica impedido de receber o manual gratuito
no ano seguinte.
No ato da devolução dos manuais escolares, o Agrupamento emite a correspondente
declaração comprovativa  de entrega (minuta de declaração).

A devolução deve ser realizada de acordo com o calendário abaixo apresentados

5 a 9 julho 
9h00 - 12h00 e 14h00 - 17h00

(Biblioteca do Agrupamento Escola Ruy Belo – EB2, 3 Ruy Belo)

É obrigatório o uso de máscara, durante todo o circuito, após a entrada na escola.
Deverão ser respetidas todas as regras de distânciamento físico e higienização das mãos,
determinadas pelas autoridades de sáude.

2 de julho de 2021
Nancy Gaudêncio

Diretora do Agrupamento de Escolas Ruy Belo




