
 

 

 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 2020 

 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação, 

 

De acordo com as orientações do ME, planificamos a recolha dos manuais escolares através da definição de 

um calendário. Deverá deslocar-se à escola apenas o encarregado de educação/pai/mãe, de modo a 

prevenir o cruzamento ou aglomerado físico de pessoas.  

Salientamos que só deverá deslocar-se à escola na data e hora fixadas para o seu educando. Se, por 

motivos excecionais devidamente justificados, não lhe for possível deslocar-se à escola nesse horário, deve 

contactar-nos através do número 932 094 226 para agendar a entrega. O calendário prevê essa 

possibilidade. 

O circuito a percorrer, entre a entrada e a saída da escola, deverá ser respeitado, seguindo as instruções. 

É obrigatório o uso de máscara, durante todo o circuito, no interior da escola. 

Devem ser respeitadas todas as outras regras de segurança e distanciamento físico (2 metros), etiqueta 

respiratória e higienização das mãos, determinadas pelas autoridades de saúde. 

Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se encontrem. No ato da 

devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação, o Agrupamento emite a 

correspondente declaração comprovativa. 

No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado por parte do aluno, a penalidade prevista 

pode consistir na devolução ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual. Caso o valor não 

seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito do ano seguinte. 

Solicitamos que diligencie, desde já, no sentido de devolver os manuais no melhor estado de conservação 

possível, sem anotações ou sublinhados que, eventualmente, o seu educando tenha feito neles. É 

importante que o faça antes da entrega para não ter de o fazer no próprio momento. 

Recordamos os critérios de análise de conservação dos manuais: 

- Completo, no que concerne ao número de páginas, bem como ao número de cadernos; 

- Não rasgado, com capa devidamente presa ao livro; 

- Sem anotações, resoluções de exercícios, riscos, sublinhados, desenhos ou sujidade. 

 

Vila Verde, 25 de junho de 2020 

O Diretor 

__________________________ 

(António Alberto da Rocha Rodrigues) 
 
 


