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De acordo com as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, 

na área da educação, estabelecidas no Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, e no Despacho nº 

6352/2020, serão ajustados os procedimentos para a devolução dos manuais escolares, 

designadamente no que diz respeito aos prazos para o carregamento de dados nas plataformas e 

ao circuito de reutilização dos manuais escolares. 

Informa-se ainda que, de acordo com o Orçamento de Estado para 2020, serão distribuídos 

gratuitamente manuais escolares novos a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede 

pública, no início do ano letivo 2020/2021, ficando, por isso, este nível de ensino dispensado da 

devolução dos manuais escolares. 

Assim, divulgam-se as orientações para o processo de devolução dos manuais escolares: 

1. Os alunos do 2º e 3ºciclos devolvem todos os manuais. 

2. Os alunos do ensino profissional do 1º, 2º e 3ºanos devolvem todos os manuais. 

3.  Os alunos do ensino secundário (11º e 12º anos dos cursos Cientifico-Humanísticos) 

entregam todos os manuais exceto os das disciplinas relativamente às quais pretendam 

realizar exame. Estes serão entregues até 3 dias após a publicação das classificações dos 

exames (Data da afixação de classificações de exames 1º fase – 3 de agosto de 2020). 

4. Deve ser verificado o estado do manual a devolver, apagando eventuais inscrições feitas 

pelos alunos nos manuais cedidos, sob pena de não serem considerados reutilizáveis, 

impedindo a emissão de novos vouchers para o próximo ano letivo. 

5. Os encarregados de educação podem optar por não devolver o(s) manuais, devendo, nesse 

caso, pagar o valor de capa dos livros não devolvidos. Só após o pagamento serão emitidos 

novos vouchers. 

6. Os encarregados de educação só deverão deslocar-se à escola na data fixada para a 

devolução dos manuais do(s) seu(s) educando(s). 

7. O circuito a percorrer, entre a entrada e saída da escola, deverá ser respeitado, seguindo as 

indicações definidas. 

8. É obrigatório o uso de máscara, durante todo o circuito, no interior da escola. 
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9. Deverão ser respeitadas todas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e 

higienização das mãos, determinadas pelas autoridades de saúde. 

 

Calendarização da Entrega de Manuais Escolares 

Local de Entrega: Escola Secundária D. Sancho I 

Ano de escolaridade Data de entrega 

5º e 6º Anos 6 e 7 de julho 

7º Ano 8 e 9 julho 

8º Ano 10 e 13 de julho 

9º Ano 14 e 15 de julho 

12º Ano 16 e 17 de julho 

11º Ano 23 e 24 de julho 

1º Ano do Ensino Profissional 20 de julho 

2º Ano do Ensino Profissional 21 de julho 

3º Ano do Ensino Profissional 22 de julho 

Obs.: Caso os Encarregados de Educação não possam deslocar-se à escola nos dias estipulados, devem contactar os 

serviços administrativo e proceder a nova marcação. 

 

 

 Vila Nova de Famalicão, 22 de junho de 2020 

 

A Diretora 

Maria Helena Pereira 

 

 

 


