Ano Letivo 2019/2020

AVISO
MANUAIS ESCOLARES
Ano letivo 2020/2021

Avisam-se os alunos e os encarregados de educação que devem devolver os manuais escolares, distribuídos
gratuitamente aos alunos dos 2º e 3.º Ciclos, nas seguintes datas:

Anos de

Data

Local

Horário

29 de junho a 03 de

EB Dr. José Pereira Tavares

9:00 h – 19:00 h

Escolaridade
5.º e 6º anos

julho
7º, 8º e 9º

EB de Loureiro

06 a 10 de julho

•

O dever de restituição é do encarregado de educação.

•

Os alunos do 1º ciclo do ensino básico não devolvem os manuais escolares.

•

Os alunos do 9º ano de escolaridade entregam todos os manuais escolares no prazo estabelecido, à exceção
dos alunos que realizam Provas de Equivalência à Frequência, que os deverão entregar no prazo de três dias
após a publicação das classificações das provas.

•

Todos os manuais têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vales para o ano letivo 2020-2021.

•

A não devolução de manuais ou a sua restituição em mau estado implicam o pagamento do valor de capa do
manual ou a impossibilidade de receber manual gratuito no ano letivo 2020/2021.

•

No ato da devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação, a escola emite uma declaração
comprovativa.

•

Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares relativos ao ano em causa.

•

Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se encontrem.

•

O encarregado de educação do aluno pode optar por não devolver o(s) manuais, devendo, nesse caso, pagar
o valor de capa dos livros não devolvidos.

•

A 3 de agosto, terá início a emissão de vales relativos aos alunos de todos os anos de escolaridade de
continuidade (2º,3º,4º,6º,8º e 9º anos).

•

A 13 de agosto terá início a emissão de vales relativos aos alunos dos restantes anos de escolaridade (1º, 5º
e 7º anos).

Loureiro, 17 de junho de 2020
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