Manuais Escolares

Devolução 2021-2022
CURSOS PROFISSIONAIS
Os manuais escolares cedidos aos alunos no âmbito da medida MEGA – Manuais
Escolares Gratuitos terão, obrigatoriamente, de ser devolvidos nos termos abaixo
definidos, e de acordo com o calendário estabelecido.
Caso o/s manual/ais escolar/es entregue/s apresente/m um mau estado de
conservação, não decorrente do seu normal manuseamento, haverá lugar ao
pagamento do preço de capa do/s mesmo/s. Caso contrário, essa situação
impossibilitará o aluno de beneficiar da medida de gratuitidade no próximo ano letivo.

PROCEDIMENTOS
A devolução dos manuais escolares decorrerá no recinto do Refeitório/Bar, no
dia/hora definidos para cada turma (consultar calendário).
Os manuais poderão ser devolvidos pelos alunos, Encarregados de Educação ou
outras pessoas que os representem.
Caso seja de todo impossível proceder à devolução dos manuais escolares no dia/hora
agendados, por motivos devidamente justificados, poderão fazê-lo:
Dia 19 de julho (consultar calendário), no recinto do Refeitório/Bar

Os manuais não entregues no período calendarizado ficarão registados como “não
entregues”, impossibilitando o usufruto da gratuitidade de manuais escolares no ano
letivo seguinte.

ESTADO DOS MANUAIS ENTREGUES
Os manuais deverão ser entregues em bom estado, de modo a possibilitar a sua
reutilização.
Não serão, portanto, considerados passíveis de reutilização os manuais que
apresentem um estado de deterioração não decorrente do seu normal
manuseamento, de que são exemplo (entre outros) manuais que:








Tenham a capa separada das folhas;
Tenham folhas soltas;
Não estejam completos;
Apresentem a capa ou folhas danificadas;
Estejam escritos, rabiscados, ou rasurados;
Estejam sujos, ou manchados;
Apresentem deformação em forma de “rolo”.

Os manuais escritos a lápis terão de ser apagados antes da sua
devolução.

MANUAIS A DEVOLVER
1º e 2º ANOS
EM

JULHO, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO DISPONIBILIZADO:


DEVOLVEM todos os manuais referentes a módulos concluídos.



NÃO DEVOLVEM manuais que incluam matéria relativa a módulos não
concluídos.



NÃO DEVOLVEM manuais que incluam matéria relativa a módulos que irão
frequentar nos anos letivos seguintes.

ALUNOS QUE PRETENDAM MUDAR DE ESCOLA NO PRÓXIMO ANO LETIVO
Devolvem todos os manuais.
OS ALUNOS QUE MUDARAM DE CURSO, NO DECORRER DO ANO LETIVO 2021/2022,
e que já tinham resgatado os manuais relativos ao curso anterior devolvem os manuais
não comuns aos dois cursos.

3º ANO
EM

JULHO, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO DISPONIBILIZADO:


DEVOLVEM todos os manuais referentes a módulos concluídos.



NÃO DEVOLVEM manuais que incluam matéria relativa a módulos não
concluídos.

ALUNOS QUE PRETENDAM MUDAR DE ESCOLA NO PRÓXIMO ANO LETIVO
Devolvem todos os manuais.

PERGUNTAS FREQUENTES
1. Alguns dos manuais que recebi já não eram novos. Poderei ser penalizado/a por isso?
Não. É registado, em cada manual, o histórico de utilizações do mesmo. A análise que é feita
ao estado do manual entregue terá esse fator em consideração.

2. Um manual considerado não reutilizável por motivos imputáveis ao aluno pode ser
adquirido pelo Encarregado de Educação?
Sim, pode ser adquirido. E, nesse caso, não terá qualquer penalização aquando da emissão de
vouchers para o ano seguinte.

3. Posso decidir adquirir qualquer manual atualmente na posse do meu educando?
Sim. Nesse caso deverá dirigir-se à secretaria da escola, respeitando o calendário estabelecido
para a entrega de manuais, de modo a proceder ao pagamento. A escola fará a cobrança do
montante correspondente, de acordo com os valores de tabela.

4.Alguns manuais vêm com apêndices (livros de apoio e/ou pequenas brochuras
complementares). Estes apêndices também têm que ser devolvidos?
Sim. Todo o material emprestado tem que ser devolvido.

