
                                                                                                            
 

Devolução de manuais escolares 

O dever de restituição dos manuais escolares é do encarregado de educação, ou do aluno, quando maior de 

idade. Recorda-se que a não entrega dos manuais impede a atribuição de voucher para a atribuição de 

novos manuais. 

1. Datas: A entrega dos manuais (das 10h30 às 19h00) ocorrerá nas seguintes datas:  

 1, 4 e 5 de julho – 2º ciclo do Ensino Básico; 

 6, 7, 8 e 12 de julho – 3º Ciclo do Ensino Básico; 

 13, 14, 15, 18, 19 e 20 de julho – 10º, 11º e 12º anos (com exceção das disciplina sujeitas a 

exame) e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Profissional (com exceção dos manuais com módulos por 

lecionar); 

 Até 3 dias após a publicação das classificações dos exames do Ensino Secundário – disciplinas 

sujeitas a exame de 11º e 12º anos (nos Serviços Administrativos do Agrupamento, por marcação 

prévia). 

 

2. Local de Entrega dos Manuais: 

 

A devolução dos manuais irá decorrer na Escola Básica de Santo Tirso (S. Rosendo), nas salas 

identificadas para o efeito. 

 

3. Estado do manual - para efeitos da sua reutilização, todos os manuais devolvidos devem estar em 

bom estado de conservação, não devendo conter nada escrito.  

De acordo com as regras do Ministério da Educação, e não podem ser recebidos os manuais que se 

encontrem escritos, mesmo que escrito a lápis, pelo que se recomenda que haja uma cuidada 

verificação antes da entrega. 

 

4. Alunos retidos / não aprovados: 

  5º ano – só entregam o manual de Matemática; 

  6º ano – não entregam nenhum manual; 

  7º ano – só entregam o manual de Matemática; 

  8º ano –  entregam os manuais de todas as disciplinas, exceto o de Matemática; 

  9º ano – não entregam nenhum manual; 

 10º ano – não entregam nenhum manual; 

 11º ano – entregam os manuais de todas as disciplinas, exceto Matemática A e MACS; 

 12º ano (alunos que não concluíram) – não entregam nenhum manual. 

 Ensino Profissional – são entregues os manuais das disciplinas que não contenham módulos 

ainda por realizar. 

 

 

O Diretor, 

Fernando Manuel de Almeida 


