DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
AVISO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS

ESCOLAS DO 1.º CICLO – Entregam os livros ao Professor
da turma até dia 21 de Junho.

ESCOLA PROFESSOR DELFIM SANTOS – 5.º ao 9.º ano
Dia 14 de Junho, entre as 14 e as 18 horas.
Dia 24 de Junho, entre as 9 e as 12 horas e as 14 e as 18 horas.

ESCOLA D. PEDRO V
Dia 24 de Junho, entre as 14 e as 18 horas – 7.º, 8.º, 9.º
(Excepto Português e Matemática) e 10.ºanos (no 10.º ano
apenas entregam o manual de Inglês).
Dia 28 de Junho, entre as 14 e as 18 horas – 11º ano (Excepto
Português, Matemática e História) 12º e ensino profissional
(disciplinas com os módulos concluídos respeitantes aos
manuais em causa).

Notas:
Em caso de exame, os alunos podem entregar os manuais até 3
dias após a realização dos mesmos.
• Caso os manuais não sejam devolvidos, o aluno não terá
direito a manuais gratuitos no próximo ano letivo.
• A devolução de manuais em mau estado implica a
devolução à escola do valor integral do manual. Caso o
valor não seja restituído o aluno fica impedido de receber
manual gratuito no próximo ano letivo.
• Para os alunos retidos não haverá lugar à devolução dos
manuais.
• Alunos que solicitem transferência de Escola terão que
proceder à devolução dos manuais.
• Considera-se que o manual se encontra em mau estado de
conservação e não reúne condições de reutilização
quando:
a) Não apresenta a totalidade das páginas;
b) As páginas apresentem rasgões, sujidade, sublinhados a
caneta, escritos ou rabiscos que impeçam ou dificultem a sua
leitura parcial ou integral;
c) Não apresenta capa ou esta apresente rasgões, escritos ou
rabiscos que impeçam a leitura de todos os seus elementos
informativos.
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