INFORMAÇÃO AOS PAIS/ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
2021/2022
PROGRAMA MEGA - (Devolução dos Manuais Escolares)
No cumprimento da legislação em vigor relativa ao Programa MEGA - processo de devolução
dos manuais escolares – o processo decorrerá no Agrupamento de Escolas das Laranjeiras na
sede – Escola Secundária D. Pedro V, de acordo com o calendário abaixo indicado.
Relembra-se que o programa MEGA assenta nos princípios do empréstimo e reutilização, pelo
que os manuais devem ser devolvidos em bom estado (devem ser apagados os registos que,
eventualmente, os alunos fizeram), para que os alunos usufruam do programa, no ano letivo
seguinte (Anexo I ao Despacho n.º 921/2019, no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de
janeiro de 2019).
Solicita-se que os encarregados de educação cumpram com o horário estabelecido para o ano
frequentado pelo seu educando.
NOTAS IMPORTANTES:
1 – Os alunos do 1.º ciclo não procederão à devolução dos manuais escolares em 2021/2022.
2-Os alunos do 5.º Ano do 2.º ciclo devolvem todos os manuais no fim do ano letivo, à exceção
das disciplinas Educação Tecnológica, Educação Visual e Educação Física por serem manuais de
ciclo (entregarão só no final do 6º ano);
3- Os alunos do 7.ºe 8º Anos do 3.º ciclo devolvem todos os manuais no fim do ano letivo à
exceção das disciplinas de Educação Visual e Educação Física por serem manuais de ciclo e os
manuais das disciplinas sujeitas a prova final de ciclo do 9.º ano (Português e Matemática);
4- Os alunos do 9.º Ano do 3.º ciclo devolvem todos os manuais no fim do ano letivo.
5- Os alunos dos 10.º, 11.º e 12.º Anos ensino secundário mantêm em sua posse os manuais
das disciplinas relativamente às quais pretendam realizar exame nacional, até ao fim do ano de
realização do mesmo;
6- Os alunos que frequentam o 11º e 12º Anos devolvem os restantes manuais escolares das
disciplinas não sujeitas a exame nacional.

Ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
10º ano
11º ano
12º ano

Ciclo
2º ciclo

3º ciclo

secundário

Data
23 e 24 de junho 2022
27 e 28 de junho 2022
29 e 30 de junho 2022
01 e 04 de julho 2022
04 a 08 de julho 2022
07 e 08 de julho 2022
11 e 12 de julho 2022
11 e 15 de julho 2022

Local

Sala de estudo
(ESDPV)

No dia 6 de julho a devolução será para todos os anos de escolaridade.
Horário de devolução:
Manhã – 9:00 /12:00
Tarde – 14:00 /16:00

Lisboa, 21 de junho de 2022

A Direção

