
 

 

 

 

DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES 
 
 

 

De acordo com o Despacho n.º 6352/2020 de 16 de junho que nos apresenta o 
Manual de Apoio à Reutilização de Manuais Escolares nos Agrupamentos de Escolas, 
devem os Encarregados de Educação proceder à devolução dos manuais escolares de 
acordo com as orientações que ali se encontram: 

 
 Verificar o estado dos mesmos para proceder à sua devolução; 

 

 Não serão aceites manuais que se encontrem escritos, rasgados ou com 
páginas em falta; 
 

 A devolução de um manual que não se encontre em perfeitas condições de  ser 

reutilizado incorre no pagamento do respetivo preço de capa; 
 

 A não devolução de um manual incorre na não emissão do voucher para o 

próximo ano letivo. 
 

 
Os alunos do 1.º ciclo do ensino básico não devolvem os manuais escolares. 
 

Os alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico devolvem todos os manuais escolares 
(não inclui o caderno de atividades) no fim do ano letivo, à exceção das seguintes 
disciplinas: 

5º Ano - Matemática; Ed. Visual e Ed. Tecnológica (continuidade no 6º ano) 

7º Ano - Português, Matemática e Geografia; 

8º Ano - Português, Matemática e Geografia. 

 

Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares 
relativos ao ano até à respetiva conclusão. 

 
Relativamente ao 8º ano de escolaridade serão adotados novos manuais para todas 

as disciplinas (exceto Matemática). 



 

 
 

Calendarização para a devolução dos manuais de 2021/2022 
 
 

 

9º ANO 

Dias 27 e 28 de junho - das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h 

 

5º, 6º, 7º e 8º ANO 

De 4 a 8 de julho - das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h 
 
 

 
Para proceder à entrega dos manuais escolares, é obrigatório agendamento prévio do 

atendimento presencial, devendo o mesmo ser feito pelo telefone 22 747 22 70. 

 
 
No caso de impedimento, devidamente justificado para a não devolução dos 
manuais escolares nos dias calendarizados, deverão os Encarregados de Educação, 
por marcação prévia (227472270) agendar a entrega nos dias 14 e 15 de julho 
impreterivelmente. 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 

Deverão ser respeitadas todas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e 
higienização das mãos, determinadas pelas autoridades de saúde. 

 
 
 

AE Júlio Dinis, 31 de maio de 2022 
 

O Diretor 

Eduardo Fonseca 


