
 

Informam-se os Encarregados de Educação que será dada continuidade à gratuitidade dos manuais escolares. Esta 

política de gratuitidade implica a sua reutilização por razões de sustentabilidade e cidadania. Deste modo, o 

Agrupamento de Escolas D. Sancho I irá proceder à recolha dos mesmos. 

Assim:  

 A sua devolução é obrigatória e abrange todos os alunos do 2ºCiclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário. Caso o aluno 

não entregue os manuais fica impedido de receber manuais gratuitos no próximo ano letivo. 

 Deve ser verificado o estado do manual a devolver, apagando eventuais anotações feitas pelos alunos nos 

manuais cedidos, sob pena de não serem considerados reutilizáveis, impedindo a emissão de novos vouchers 

para o próximo ano letivo. 

 No momento da devolução dos manuais escolares é emitido um recibo de devolução. O dever de restituição dos 

manuais é da responsabilidade do Encarregado de Educação, ou do aluno, quando maior. 

 Em caso de retenção, o aluno pode conservar em sua posse os manuais. 

 Caso os Encarregados de Educação pretendam adquirir os manuais do seu educando, devem dirigir-se aos 

Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I e pagar o valor de capa de cada manual. 

 A atribuição de manuais novos e/ou usados para o próximo ano letivo é efetuada aleatoriamente pela 

plataforma MEGA.  

 O Encarregado de Educação só deverá deslocar-se à escola na data estipulada para o ano de escolaridade do 

seu educando. 

Calendarização: 

5º ANO 
 

9 e 12 de julho (8:00-19:00) 
 
 
 

ESCOLA DR. NUNO SIMÕES 
(Biblioteca) 6º ANO 13 e 14 de julho (8:00-19:00) 

 

7º ANO e 8º ANO 5 e 6 de julho 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA D. SANCHO I 
(Sala do Aluno) 

8:00-19:00 
9º ANO e 10º ANO 7 e 8 de julho 

11º ANO e 12º ANO 9 e 12 de julho 
 

1º ANO (Ens. Prof.) 13 de julho 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA D. SANCHO I 
(Sala do Aluno) 

8:00-19:00 
2º ANO (Ens. Prof.) 14 de julho 

3º ANO (Ens. Prof.) 15 de julho 

NOTA: Os alunos do Ensino Secundário (Cursos Cientifico-humanísticos e Cursos Profissionais) no caso de 

realizarem exames podem entregar os manuais relativos a essas disciplinas, até três dias após a 

publicação das classificações. 

Caso não possa comparecer no horário estipulado deve contactar o Agrupamento e agendar um novo horário.  

 É obrigatório o uso de máscara, o cumprimento de todas as regras de distanciamento físico e a higienização 
das mãos, como determinado pela DGS.  

 

Vila Nova de Famalicão, 12 de julho de 2021. 

A Diretora 

Maria Helena Pereira 

DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES 

INFORMAÇÃO 

 



 
 

Esclarecimento – Devolução de Manuais 
 
 

 

A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo 

de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame. Assim, os alunos podem conservar os manuais 

relativos a estas disciplinas até três dias após a publicação das classificações. 

5º e 6º ano 
Devolve todos os manuais 

 

Os alunos deverão devolver todos os manuais à exceção dos seguintes:  
7.ºano 
Português 
Matemática 
 
8.ºano 
Português 
Matemática 
 
9.ºano 
Devolve todos os manuais. 

 

 

 10.º ano 
Devolvem obrigatoriamente os manuais de EMRC, podendo conservar todos os outros cujas disciplinas estão 
sujeitas a Exame Nacional. 

 
 

 11.º ano 
Devolvem todos exceto: 
Os manuais  das disciplinas às quais vão realizar exame neste ano letivo e que podem ser devolvidos a 3, 4 ou 
5 de agosto. 
Não devolvem os manuais das disciplinas que no próximo ano letivo vão ser sujeitas a exame. 

 
 

12.º ano 
Devolvem todos exceto: 
Os manuais  das disciplinas às quais vão realizar exame neste ano letivo e que podem ser devolvidos a 3, 4 ou 
5 de agosto. 

 
 

Cursos Profissionais 
Devolve todos os manuais 

 
 
 
  

Vila nova de Famalicão, 2 de julho de 2021 


