Ano Letivo 2021/2022

AVISO
DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
Ano letivo 2021/2022
Avisam-se todos os Encarregados de Educação que devem devolver os manuais escolares, distribuídos gratuitamente aos alunos
do 2º e 3.º Ciclos, nas seguintes datas:
Anos de Escolaridade

Data

Local

9º ano

De 27 de junho a 01 de julho

7º, 8º anos

De 4 de julho a 8 de julho

5.º e 6º anos

Bibliotecas Escolares das
EB Dr. José Pereira Tavares

De 11 de julho a 15 de julho

Horário

9:00 h – 18:30 h

e EB de Loureiro



O dever de restituição é do encarregado de educação.



Todos os manuais têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vales para o ano letivo 2022/2023.



A não devolução de manuais ou a sua restituição em mau estado implicam o pagamento do valor de capa do manual



Após a devolução dos manuais escolares será entregue ao encarregado/a de educação o recibo de entrega de

ou a impossibilidade de receber manual gratuito no ano letivo 2022/2023.
manuais escolares, impresso a partir da plataforma MEGA.


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

Exceções:


Alunos do 5º ano – não devolvem os manuais de Educação Visual e Educação Tecnológica por serem de
continuidade para o 6º ano.



Alunos do 7º e 8º ano – não devolvem os manuais de Educação Visual e Educação Física.
Relativamente aos manuais de Português e de Matemática (7º e 8º anos), uma vez que são as disciplinas sujeitas a
Provas Finais de Ciclo no 9.º ano, os Encarregados de Educação, se assim o entenderem, podem não os entregar.
Contudo, não sendo devolvidos no presente ano letivo, a sua restituição será feita, obrigatoriamente, após a
conclusão do 9.º ano de escolaridade, devendo os manuais encontrar-se em bom estado para serem reutilizados.

Loureiro, 20 de junho de 2022
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