
  
 

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, com ganhos ambientais, numa verdadeira transição para a 
economia circular. 
 

Assim, de acordo com o artigo 2º no n.º 2.1.3, do Despacho n.º 6352/2020 de 16 de junho 
proceder-se-á então 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 fixada para o seu 
educando; 

2. A entrada far-se-á pela escada de acesso ao 1º andar, junto à secretaria; 
3. A devolução é efetuada na Sala Polivalente da Biblioteca; 
4. A saída faz-se pelas escadas interiores, junto à Biblioteca; 
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: 

 
7º Ano – São entregues TODOS os manuais exceto Português e Matemática (por serem 
disciplinas sujeitas a exame nacional) e TIC, E. Visual e E. Física (por serem manuais para os 3 
anos do ciclo): Dias 6 e 7 de julho entre as 13h e as 18h 
 

8º Ano – São entregues TODOS os manuais exceto Português e Matemática (por serem 
disciplinas sujeitas a exame nacional) e TIC, E. Visual e E. Física (por serem manuais para os 3 
anos do ciclo): Dias 8 e 9 de julho entre as 13h e as 18h 
 

9º Ano – São entregues TODOS os manuais: Dias 10 e 13 de julho entre as 13h e as 18h 
 

10º Ano – Não há lugar a entrega de manuais. 
 

11º Ano – São entregues os manuais de Filosofia, Inglês e das disciplinas específicas bienais 
(Biologia e Geologia, Física e Química, Geometria Descritiva, Economia, Geografia, História B, 
MACS, Matemática B ou História e Cultura das Artes): Dias 21 e 22 de julho entre as 13h e as 
16h30. Dia 3 de Agosto, entre as 10h e as 16h, para as disciplinas dependentes do resultado 
do exame para aprovação. 
 

12º Ano – São entregues TODOS os manuais: Dias 15 e 16 de julho entre as 13h e as 16h30. 
Dia 3 de Agosto, entre as 10h e as 16h, para as disciplinas dependentes do resultado do 
exame para aprovação. 
 

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

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. 

 
18 junho 2020          A Direção 


