
 
 

 

 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES 

A gratuitidade dos manuais obedece ao princípio da promoção da reutilização, responsabilização, conservação 
e devolução em bom estado no final do ano letivo. Assim, importa que os encarregados de educação tenham 
presente o seguinte: 

1. A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente ocorre no final do ano letivo; 

2. O dever de restituição é do encarregado de educação; 

3. Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se encontrem. É à 
escola que, depois de avaliar, decide quais os manuais que estão em condições de serem reutilizados; 

4. A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa do manual; 

5. O encarregado de educação pode optar por não devolver os manuais, devendo, nesse caso, pagar o 
valor de capa dos livros não devolvidos; 

6. No caso da não devolução dos manuais escolares, ou da sua devolução em mau estado de 
conservação, ou ainda da entrega fora das datas estipuladas, o aluno fica impedido de receber 
manuais gratuitos no ano seguinte. Fica impedido de receber tantos manuais quantos os que não 
entregou. A gestão é feita pelo Ministério da Educação, através da plataforma MEGA; 

7. Esta medida abrange todos os alunos que receberam manuais através da plataforma MEGA; 

8. A devolução dos manuais atribuídos em 2019/2020 deve ser feita durante a próxima semana, na sala 
1.01, de acordo com o calendário apresentado. 

 

DEVOLUÇÃO DA CHAVE DO CACIFO E DO PASSE 

1. A devolução da CHAVE do cacifo” é efetuada no mesmo dia e no mesmo espaço da devolução dos 
manuais escolares, de acordo com o calendário apresentado. 

2. A devolução do PASSE para “carregar” é efetuada no mesmo dia da devolução dos manuais escolares, 
na sala de DT, de acordo com o calendário apresentado. 

3. A não devolução do PASSE ou a devolução do mesmo em mau estado implica o pagamento do valor 
correspondente à emissão de novo cartão (3,00 €). 

4. A não devolução da CHAVE do cacifo ou a sua devolução em mau estado implica o pagamento do valor 
correspondente à substituição da mesma (1,5€). 

 

 

ESCALONAMENTO DE DEVOLUÇÃO 

ANO DE 
ESCOLARIDADE 

DIA HORÁRIO 

5º+6º 22 de junho 09h00 – 16h00 

9º 23 de junho 09h00 – 12h30 

7º+8º 25 de junho 09h00 – 16h00 

 

 

Celeirós, 15 de junho de 2020 

A Diretora 

Célia Pereira Simões 


