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INFORMAÇÃO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Reutilização de Manuais Escolares 

O regime de gratuitidade dos manuais escolares, implica a prática de reutilização, numa perspetiva de 

cidadania ativa. 

Assim, de acordo com o artigo 2º, no nº2.1.3, do Despacho nº6352/2020 de 16 de junho proceder-se-á à 

recolha dos manuais com a marcação de um calendário e a implementação de regras que deverão ser 

escrupulosamente cumpridas. 

1. Cada Encarregado de Educação só deverá deslocar-se à Escola, na data e hora fixada para o seu 

educando; 

2. A entrada far-se-á pelo exterior do edifício, junto à porta lateral poente; 

3. A devolução é efetuada na zona da rampa, junto à reprografia; 

4. A saída far-se-á pela porta lateral nascente; 

5.  É obrigatório o uso de máscara em todo o recinto da Escola; 

6. Deverão ser respeitadas todas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e 

higienização das mãos; 

7. Calendário de entrega: 

5ºAno – São entregues todos os manuais à exceção dos de TIC,E. Visual e E.F ( por serem manuais para os 2 

anos de ciclos) , no dia 6 de julho das 8.30 às 10.00 (5ºA), 10.00 às 11.30(5ºB), 11.30 às 13.00(5ºC), 14.00 

às 15.30(5ºD), 15.30 às 17.00(5ºE).  

6ºAno – São entregues todos os manuais, no dia 7 de julho das 8.30 às 10.00 (6ºA), 10.00 às 11.30 (6ºB), 

11.30 às 13.00 (6ºC), 14.00 às 15.30 (6ºD), 15.30 às 17.00 (6ºE).  

7ºAno – São entregues todos os manuais à exceção de Português e Matemática (por serem disciplinas 

sujeitas a exame nacional) e TIC, E.Visual e E.F ( por serem manuais para os 3 anos de ciclo), no dia 8 de 

julho das 8.30 às 10.00 (7ºA), 10.00 às 11.30 (7ºB), 11.30 às 13.00 (7ºC), 14.00 às 15.30 (7ºD), 15.30 às 

17.00 (7ºE).  

8ºAno – São entregues todos os manuais à exceção ,de Português e Matemática (por serem disciplinas 

sujeitas a exame nacional) e TIC, E. Visual e E.F ( por serem manuais para os 3 anos de ciclo),  dia 9 de julho 

das 8.30 às 10.00 (8ºA), 10.00 às 11.30 (8ºB), 11.30 às 13.00 (8ºC), 14.00 às 15.30 (8ºD), 15.30às 17.00 

(8ºE).  

9ºAno – São entregues todos os manuais, no dia 10 de julho das 8.30 às 10.00 (9ºA), 10.00 às 11.30 (9ºB), 

11.30 às 13.00 (9ºC), 14.00às 15.30 (9ºD), 15.30 às 17.00 (9ºE).  

 Se os Encarregados de Educação optarem pela não devolução dos manuais, ou se devolverem os manuais 

em mau estado, será cobrado o valor de capa do manual. Caso o valor não seja restituído, o aluno fica 

impedido de receber manual gratuito. 

A emissão de vales terá início a 3 de agosto (anos de continuidade) e 13 de agosto (restantes anos). 
 


