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INFORMAÇÃO - MANUAIS ESCOLARES (Alteração 7º e 8ºanos) 
 

 

 
Ano Letivo 2020/2021 
 
 

 

Aos Encarregados de Educação/Pais  

1. Devolução de Manuais Escolares  

Informam-se os Encarregados de Educação que é obrigatória a devolução dos manuais escolares 

obtidos pela plataforma MEGA (vouchers). 

Conforme estabelecido no ponto 2.1.3 do Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro alterado pelo 

Despacho n.º 6352/2020, de 16 de julho que veio aprovar o Manual de Apoio à Reutilização de 

Manuais Escolares: “A devolução dos manuais distribuídos gratuitamente, exceto os do 1.º ciclo, 

ocorre no final do ano letivo ou no final de ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas 

sujeitas a exame. Os manuais devem ser recolhidos e triados pelas escolas no final do ano letivo, 

exceto para os anos em que haja exame. Nestes casos, os manuais devem ser entregues três dias 

após a publicação das classificações dos exames”.  

 

Deste modo, salienta-se que: 

Todos os manuais escolares atribuídos pelo Agrupamento, nos anos letivos 2019/2020 e 

2020/2021, devem ser devolvidos (excetuando os manuais necessários para as disciplinas sujeitas 

a exame e manuais de ciclo), impreterivelmente, nos dias a seguir assinalados. 

 

Entrega de Manuais 

Horário Turma Dia Sala 

 
 
 

08h30 
às 

18h30 

 

9.ºAno 

01 de julho (5.ª feira) 

01 

8º Ano 20 

7.º Ano 02 de julho (6.ª feira) 01 

6.º Ano 

05 de julho (2.ª feira) 

01 

5.º Ano 20 

 

 

Caso os manuais escolares não se encontrem nas devidas condições ou os encarregados de educação 

pretendam adquiri-los, deverão deslocar-se à secretaria para fazer o respetivo pagamento. 

 

De referir que “sempre que se verifique a retenção do aluno mantém-se o direito a conservar na 

sua posse os manuais escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão” 

(nº3, do O Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho). 
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Manuais a devolver: 

Ano escolar Ano letivo 2019/2020 Ano letivo 2020/2021 

5.º Ano  

Manuais escolares de 5.º ano, com exceção dos 
manuais de Educação Tecnológica, Educação 
Visual e Educação Física que são de ciclo e 
necessários ao 6.º ano. 
 

6.º Ano 
Devem ser devolvidos os 
manuais de todas as disciplinas. 

Devem ser devolvidos os manuais de todas as 
disciplinas. 

7.º Ano Manuais escolares de 6.º ano. 

Manuais escolares de 7.º ano com exceção do 
manual de Português, Matemática e Educação 
Visual. 
 

8.º Ano 
Manuais escolares de 7.º ano 
com exceção do manual de 
Português e Matemática. 

Manuais escolares de 8.º ano, com exceção de: 
- Português e Matemática, disciplinas sujeitas a 
prova final, no final do 3.º ciclo; 
- Educação Visual, que é um manual de ciclo e 
necessário para o ano seguinte. 

9.º Ano Manuais escolares de 8.º ano. Manuais escolares de 9.º ano. 
 

 

Nota: Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se 

encontrem. Cabe à escola avaliar/analisar e decidir quais os manuais que estão em condições de 

serem reutilizados. 

 
 

 

Procedimentos para a entrega dos manuais escolares: 

1. Preparação prévia, em casa pelos alunos e encarregados de educação, dos manuais a 

devolver. Os manuais deverão ser entregues em bom estado de conservação o que implica 

não estarem rasgados, rasurados ou escritos, pelo que deverão os alunos e encarregados de 

educação acautelar, previamente, esta situação; 

 

2. O encarregado de educação entrega os manuais na escola sede apenas no dia e hora indicados 

para a turma do seu educando de acordo com a calendarização definida; 

3. É obrigatório o uso de máscara e o respeito das regras de distanciamento físico, etiqueta 

respiratória e higienização das mãos, bem como, o cumprimento dos circuitos internos definidos 

dentro do recinto escolar. 

4. Será verificado o estado dos manuais pela equipa de professores no ato de entrega; 

5. Após o ato de devolução dos manuais escolares pelos encarregados de educação, a escola emite 

a correspondente declaração comprovativa de entrega dos manuais e envia por email ao 

encarregado de educação. 
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Por último, salienta-se que no caso de não restituição dos manuais escolares no dia estabelecido 

ou no caso de não devolução em bom estado de conservação (manuais escritos e não apagados), 

o agrupamento procederá nos termos da legislação e regulamentos vigentes: 

 

 O pagamento dos mesmos pelo valor de capa; 

 A não atribuição de voucher na plataforma MEGA, no ano letivo de 2021/2022. 

 

 

Caso se registem alterações de contacto do encarregado de educação (morada, telefone, 

email,…) os encarregados de educação devem proceder à atualização nos serviços 

administrativos. 

 

Escola Básica Vale Aveiras, 28 de junho de 2021  

 

Diretor 

____________________________ 
António Jorge Gonçalves Pedro 


