
 

 

Devolução dos manuais escolares ao agrupamento 

 
    E. B. 2,3 Ruy Belo 

 

Exmo Encarregado de Educação, 

dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

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 perspetiva de cidadania ativa, com ganhos ambientais, numa 

verdadeira transição para a economia circular. 

Para poder receber manuais escolares gratuitos no próximo ano letivo (2022/2023) tem de devolver 

à escola todos os manuais escolares que foram entregues no presente ano letivo (2021/2022). 

 

O 1.º ciclo não procede à devolução dos manuais escolares obtidos nos anos letivos anteriores. 

 

Caso fique com os manuais escolares que foram distribuídos gratuitamente neste ano letivo, tem de pagar 

ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual e, enquanto esse pagamento não for feito, 

ficará impedido de solicitar manual equivalente no ano letivo seguinte, exceto os do 1.º Ciclo que não têm 

de ser devolvidos. 

Relembra-se que, de acordo com o disposto no ponto 2.2 – Penalidades, do Despacho n.º 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 ato da devolução dos manuais escolares, os Serviços Administrativos emitem a correspondente 

declaração comprovativa de entrega (minuta de declaração). 

O calendário de recolha dos manuais escolares para os níveis de ensino dos 5.º, 6.º, 7.º 8.º e 9.º 

anos de escolaridade é o seguinte: 

20 de junho até 8 julho 

9h30 - 12h00     e     13h30 - 16h00 

O não cumprimento deste prazo pode impedir a emissão dos novos vouchers e/ou distribuição dos 

manuais reutilizados. 

(Sala de atendimento aos Encarregados de Educação da escola sede do Agrupamento Escola Ruy Belo 

– EB2, 3 Ruy Belo) 

Aconselha-se que sejam respeitadas as regras de distanciamento físico e outras orientações determinadas pelas autoridades de saúde. 

14 de junho 2022 

Nancy Gaudêncio 

Diretora do Agrupamento de Escolas Ruy Belo 


