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Entrega deManuais 

Caros Encarregados de Educação, 

No que diz respeito aos manuais entregues aos alunos no âmbito do programa MEGA cumpre 

informar o seguinte: 

 

 Apenas são devolvidos os manuais atribuídos no âmbito do programa MEGA (através 
de vale ou levantados na escola). Os cadernos de atividades e os manuais comprados 
pelos encarregados de educação não são devolvidos (a não ser que pretendam doá-los 
à escola); 
 

 Os manuais devem ser entregues em boas condições de reutilização (sem rasgões, 
riscos, registos escritos...); 
 

 Caso os manuais tenham registos escritos estes devem ser apagados antes de serem 

devolvidos; 

 
 Caso os manuais não sejam apagados serão dados como não reutilizáveis o que 

implica que o aluno não vai receber o manual dessa disciplina, no próximo ano letivo; 

 

 O encarregado de educação ou o(a) aluno (a), quando maior, podem optar por não 

devolver os manuais, devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos livros não 

devolvidos; 

 

 A não entrega de manuais na escola implica que o(a) aluno(a) não vai receber manuais 

gratuitos no próximo ano letivo; 

 

 Caso o(a) aluno(a) pense que poderá não transitar para o ano seguinte, ainda assim 

deve entregar os manuais (os alunos que pretendem realizar provas de equivalência à 

frequência podem manter os manuais, das disciplinas às quais vão realizar provas, 

para estudo. Estes manuais devem ser devolvidos até três dias após a data da 

publicação dos resultados das provas de equivalência à frequência); 

 

 Os manuais devem ser entregues na escola. Tendo em conta a realização de exames 

durante o período de recolha de manuais, a entrega será efetuada no refeitório, 

devendo os Encarregados de Educação/ Alunos aceder ao espaço pelo exterior (seguir 

as indicações dos assistentes operacionais). A entrega de manuais deve ser feita de 

acordo com a seguinte calendarização: 

 

ANO DIA HORA LOCAL 

5º ANO 03/07/2020 8:30h – 18:00h Refeitório 

6º ANO 06/07/2020 8:30h – 18:00h Refeitório 

7º ANO 07/07/2020 8:30h – 18:00h Refeitório 
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8º ANO 08/07/2020 8:30h – 18:00h Refeitório 

9º ANO 09/07/2020 8:30h – 18:00h Refeitório 

 

 

 No caso de não lhe ser possível comparecer neste horário deve entrar em contato com 

a escola a fim de agendar a entrega dos manuais.  

(Contactar D. Maria João Caetano - Secretaria) 

 

 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos, 25 de junho 2020 

 

O Subdiretor 

 

(José Maria Páscoa) 

 

 

 


