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DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES 2022 E COMPUTADORES 

O processo de distribuição gratuita e reutilização de manuais escolares encontra-se estabelecido no Ma-

nual de Apoio à Reutilização de Manuais Escolares, aprovado pelo Despacho n.º 921/2019, de 24 de 

janeiro, alterado pelo Despacho n.º 6352/2020, de 16 de junho. Assim, de acordo com o Manual de 

Apoio à Reutilização de Manuais Escolares, informam-se os pais e encarregados de educação do se-

guinte: 

Alunos do 4.º ano: devolvem os computadores; 

Alunos do 5.º ano: devolvem todos os manuais, exceto EV, ET, EF; 

Alunos do 6.º ano: devolvem todos os manuais; 

Alunos do 7.º ano: devolvem todos os manuais, exceto EV, EF; Matemática e Português; 

Alunos do 8.º ano: devolvem todos os manuais, exceto EV, EF, Matemática e Português; 

Alunos do 9.º ano: devolvem todos os manuais de 9.º e os computadores; 

Alunos do 10.º ano: devolvem todos os manuais, exceto os das disciplinas sujeitas a exame no 11.º ano 

e 12.º ano; 

Alunos do 11.º ano: devolvem todos os manuais, exceto os das disciplinas sujeitas a exame no 12.ºano; 

Alunos do 12.º ano: devolvem todos os manuais e os computadores; 

Alunos dos Cursos Profissionais: devolvem os manuais e os alunos do 3ºANO devolvem também os 

computadores. 

Nota: No caso das disciplinas com examos nacionais, os respetivos manuais devem ser entregues três 

dias após a publicação das classificações dos Exames (11º e 12ºno), nos Serviço Administrativos. 

 

NOTAS: 

1. Os manuais com registos feitos a lápis devem ser apagados antes de serem devolvidos, sob pena de 

estes serem considerados em mau estado de conservação e não reunirem condições de reutilização. 

 

2. A não restituição dos manuais escolares, ou a sua devolução em mau estado de conservação, por 

causa imputável ao aluno, que impossibilite a sua reutilização, ou ainda as entregas em fora da data 

estipulada implicam a impossibilidade de emissão do voucher para levantamento dos manuais gratuitos 

para o próximo ano letivo. 

 

3. O mesmo se aplica em relação à devolução dos computadores (4.º e 9.º). 
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4. No caso dos alunos que terminaram o 12.º ano (cursos científico-humanísticos e profissionais), a falta 

de restituição dos respetivos manuais, assim como dos computadores nas devidas condições implica a 

não emissão de certificados de habilitações ou diplomas de conclusão de ciclo, até que se verifique a 

restituição dos referidos manuais em bom estado de conservação ou a respetiva compensação pecuni-

ária. 

 

5. As devoluções seguem o seguinte escalonamento: 

 

Data Anos Local/Hora 

07.07.2022 (5ªfeira) 
Computadores 9ºano 

Manuais Escolares 3ºciclo 
 

Sede do Agrupamento (Refeitório) 

 

9:00 às 17horas 

08.07.2022 (6ªfeira) 
Computadores 4ºAno 

Manuais Escolares 2ºCiclo 

20.07.2022 (4ªfeira) 

Computadores 12ºAno 

Manuais Ensino Secundário 

e Ensino Profissional 

 

Nota: Os manuais de disciplinas sujeitas a exame deverão ser devolvidos nos restantes três dias após a 

afixação das pautas dos exames 

 

 

Trofa, 05 de julho de 2022.  

O Diretor                                                              
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