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Devolução de Manuais Escolares – Plataforma Mega 

Final do Ano Letivo 2021/2022 

 

➢ Os alunos do 1.º ciclo de escolaridade não devolvem os manuais escolares. 

 

➢ Os alunos do 5.º e do 6.º ano devolvem todos os manuais escolares que lhes tenham 

sido emprestados pelo Agrupamento.  

 

➢ Os alunos do 7.º e 8.º ano devolvem todos os manuais escolares que lhes tenham sido 

emprestados pelo Agrupamento, à exceção dos manuais das disciplinas de Português e 

Matemática, para acautelar o estudo para os exames finais. 

 

➢ Os alunos do 9.º ano devolvem todos os manuais escolares que lhes tenham sido 

emprestados pelo Agrupamento. 

 

➢ Os livros de atividades/cadernos de fichas foram oferecidos pela Autarquia, logo não 

serão devolvidos. 

 

➢ Os alunos que ficarem retidos não devolvem os manuais escolares, uma vez que irão 

utilizá-los no próximo ano letivo, à exceção dos alunos do 8.º Ano, uma vez que este ano 

de escolaridade terá a adoção de novos manuais. 

 

➢ Os manuais escolares deverão ser devolvidos em bom estado de conservação, sem 

estarem rasgados, riscados ou escritos. Assim, apela-se a que todos os alunos 

apaguem qualquer inscrição que tenha sido redigida nos mesmos antes da data de 

entrega. 

 

➢ De acordo com o artigo 194.º do Despacho n.º 921/2019, “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.” 

➢ Calendarização para a devolução dos manuais escolares na Escola Básica Manuel do 

Nascimento, no Bloco B, sala 1: 

 

Turma Dia Hora 

5.º A 4 de julho 

(segunda-feira) 

9h30 – 12h 

5.º B 14h30 – 17h  

6.º A 5 de julho 

(terça-feira) 

9h30 – 12h 

6.º B 14h30 – 17h  

7.º A 
6 de julho 

 (quarta-feira) 

9h30 – 12h 

7.º B 
14h30 – 17h  

7.º C 

8.º A 
7 de julho 

(quinta-feira) 

9h30 – 12h 

8.º B 
14h30 – 17h  

8.º C 

9.º A 
8 de julho 

(sexta-feira) 

9h30 – 12h 

9.º B 
14h30 – 17h 

9.º C 

 

 

 

 

Monchique, 20 de junho de 2022 

 

A Presidente da CAP 

 

Patrícia Francisco  


