
 
Direção 2019/2020 

Devolução de Manuais Escolares 

 Informação/Calendarização  
 

Caros Encarregados de Educação, 
 

Estamos certos de que apenas com o envolvimento de todos os Encarregados(as) de Educação se poderá 

reafirmar o regime de gratuitidade dos manuais escolares, através de uma efetiva política de reutilização 

que se impõe fomentar através do MEGA –Manuais Escolares Gratuitos. 

O regime de gratuitidade de manuais escolares implica a prática de reutilização, numa perspetiva de 
cidadania ativa, com ganhos ambientais, numa verdadeira transição para a economia circular. 
 

Neste sentido, em prol da segurança de toda a comunidade educativa e em consonância com as 
orientações emanadas da DGS e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, organizamos todo o 
processo de devolução de manuais, definindo um calendário, um circuito e um conjunto de informações 
operacionais, a saber: 
 

Local de entrega dos Manuais: Escola Secundária de Maximinos; 
 

Horário: manhã – 09h.00 às 12h.30; tarde – 14h.00 às 17h.30 
 

Percursos de entrada e saída: ver imagem 1.  

Nota 1: é obrigatório o uso de máscara, durante todo o circuito, no interior da escola e deverão ser 

respeitadas todas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos, 

determinadas pelas autoridades de saúde. 

Nota 2: o atendimento será realizado por ordem de chegada. 
 

Calendarização 
 

Mês Dias Anos/Turmas 

junho 29 e 30 5º1; 5º2; 6º1; 6º2 

ju
lh

o
 

01 e 02 5º3; 5º4; 6º3; 6º4; 

03 e 06 5º5; 5º6; 6º5; 6º6 

07 e 08 7º1; 7º2; 7º3; 7º4 

09 e 10 7º5; 7º6; 8º1; 8º2; 8º3 

13 e 14 8º4; 8º5; 8º6; 8º7 

15 e 16 9º1; 9º2; 9º3; 9º4; 9º5 

17 10º1; 10º2; 10º3; 11º4 

agosto 04 e 05 de agosto 11º1; 11º2; 11º3; 12º1; 12º2 
 

Nota 3: os manuais devem ser devolvidos à escola em condições de serem reutilizados [por ex: com todas 

as páginas, sem rasgões; sem registos escritos que dificultem a leitura da informação, com robustez (capa 

unida às restantes folhas), não ter sujidade… …]. Caso os manuais estejam escritos a lápis deve o 

encarregado de educação entregá-los devidamente apagados. 

A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do seu valor de capa ou a não cedência de 
manual no ano letivo seguinte. 
 

Caso não haja a entrega dos manuais escolares no final do ano letivo nos termos definidos anteriormente, 
haverá lugar às seguintes sanções: 
a) Ficam impedidos de receber os manuais gratuitamente no ano seguinte; 

b) Os do 12º ano, se não restituírem os manuais escolares, não lhes poderá ser passado nenhum 

certificado de habilitações ou diploma de conclusão de ciclo até que tal se verifique. 



 

 

 

Imagem 1 

Devolução de Manuais e Matrículas 

Percursos de entrada, atendimento e saída dos EE/Alunos 

 

          - Funcionário de controlo de entradas e saídas - portaria (apoio à devolução de manuais e matrículas); 

          - Funcionário de apoio/encaminhamento dos EE/Alunos nos percursos de entrada e saída; 

       - Contentores 

       - Posto de entrega dos livros (duas filas)  

       - Local das matrículas 

     - Funcionários de atendimento ao Encarregados de Educação/alunos (receção/verificação dos manuais) 

Salas C1 e C2 – Portal das matrículas (computadores) 

Sala C3 – Plataforma e organização dos manuais recolhidos. 
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