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AVISO 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

 Os manuais escolares devem ser devolvidos na biblioteca da escola sede de acordo com o seguinte calendário:  

29 e 30 de junho 5.º e 6.º anos 

6, 7 e 8 de julho 7.º, 8.º e 9.º anos 

 

 Os manuais devem ser entregues em bom estado de conservação: sem rabiscos, sujidade ou anotações. 

 Os alunos que estão a frequentar o 7.º e o 8.º ano de escolaridade não entregam os manuais das disciplinas de Portu-

guês e de Matemática (disciplinas com Provas Finais no 9.º ano). 

 Os alunos que atualmente frequentam o 9.º ano de escolaridade têm que entregar os manuais das disciplinas de Portu-

guês e de Matemática do 7.º. 8.º e 9.º ano. 

 Os manuais das disciplinas sujeitas a Provas de Equivalência à Frequência, para alunos que estejam a frequentar o 9º 

ano de escolaridade, terão que ser devolvidos até três dias após a realização das mesmas. 

 Todos os manuais têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vales- Plataforma MEGA. 

Estas medidas abrangem todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos que levantaram os manuais no ano letivo 2019/2020, através da 

plataforma MEGA. Os alunos do 1.º ciclo não terão que entregar os manuais escolares. 

 O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar por não devolver o(s) manual(ais), devendo, nesse 

caso, pagar o valor de capa dos manuais não devolvidos; 

 A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa do manual, exceto quando o manual já 

tenha atingido o tempo de vida útil da reutilização (mais de três anos), sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 10.º 

do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 451/2017, de 11 de julho, e pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho. 

 Devido à situação epidemiológica da doença COVID-19 e de modo a organizar a receção dos manuais escolares, os en-

carregados de educação deverão fazer uma marcação prévia. Apenas será permitida uma pessoa por entrega, que de-

verá apresentar-se equipada com máscara facial dando cumprimento às orientações do SNS. 

 

Contacto telefónico 252650510 

Horário da entrega dos manuais escolares 

 na biblioteca escolar 
09:00h às 17:30h 

 

Junqueira, 19 de junho de 2020 

O Subdiretor 

______________________ 
(José Luís Menezes Garcia) 
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