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Procedimentos para a devolução/entrega dos Manuais escolares: 

 O Encarregado de Educação dirige-se à porta principal da escola, à semelhança do ano anterior, o 
posto de recolha será no átrio de entrada. O EE será atendido por ordem de chegada. 

 Os Encarregados de Educação que aguardam a sua vez devem fazer fila no recinto exterior da escola 
junto à entrada principal do edifício. 

 

 

18 de junho 2021, 

A Direção 

 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS (Mega) À ESCOLA 
 

DATAS: de 24 de junho a 9 de julho  
Horário: de segunda a sexta das 9.00 às 18.00 horas 

Local de entrega: átrio da entrada principal da Escola 
 
 

 

É obrigatório o uso de máscara e deverão ser respeitadas todas as regras de distanciamento físico, etiqueta 
respiratória e higienização das mãos, determinadas pelas autoridades de saúde. 

Quais os Manuais que devem ser devolvidos: 
 

Os Manuais das disciplinas que, no presente ano letivo, não têm avaliação externa (prova final de ciclo ou exame 
nacional) são entregues no final do ano letivo: 

 Alunos do 7.º, 8.º ano de escolaridade: devolvem os manuais de todas as disciplinas exceto os de  
Português e Matemática (vão ter prova final no 9.ºano); 
 

 Alunos do 9.ºano de escolaridade, no presente ano letivo, excecionalmente, devolvem todos os Manuais, 
visto que não têm provas finais a Português e Matemática; 
 

 Alunos dos 10.º, 11.º, 12º ano e alunos dos Cursos Profissionais, devolvem os Manuais das disciplinas que 
não estão sujeitas a exame nacional (situações particulares, ver NOTA abaixo). 

Os Manuais das disciplinas que, no presente ano letivo, têm avaliação externa (exame nacional) são entregues  
três (3) dias após a publicação das classificações dos exames/provas: 

 Alunos dos 11.º, 12.º e dos 2.º e 3.º dos Cursos Profissionais, devolvem os Manuais das disciplinas sujeitas 
a exame nacional três (3) dias após a publicação das classificações dos exames. 

NOTA | outras situações:  

 Alunos do 9.ºano ou do 12.º ano que possam vir a realizar Provas de Equivalência à Frequência, 
devolvem os Manuais das disciplinas implicadas, três (3) dias após a publicação das classificações dos 
exames. 

 Alunos dos Cursos Profissionais com situações pendentes (término das aulas, que estejam em FCT ou que 
vão apresentar PAP) devolvem os Manuais três (3) dias após o término das atividades em causa. 

Qualquer situação particular não prevista neste plano deve ser comunicada ao diretor de turma para procura 
da melhor solução. 

 
 


