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Nota Informativa – Devolução de manuais escolares
Informa-se que o prazo de devolução dos manuais escolares referente ao ano letivo
2020/2021 decorre de acordo com o calendário em anexo.
Informações Gerais:
1. Independentemente da escola frequentada todos os manuais devem ser entregues na
escola sede, Escola Secundária João de Araújo Correia.
2. Os manuais serão verificados no ato da entrega.
3. Os manuais do 1º ciclo não são alvo de devolução.
4. Caso o aluno não transite de ano, não devolve os manuais.
5. Os manuais escolares devem ser entregues sem qualquer anotação, sublinhados,
respostas, desenhos ou textos (ou outra qualquer inscrição), a tinta ou a lápis.
6. O seu estado geral, nomeadamente o estado das capas e o número de páginas, deverá
permitir a sua reutilização por outro aluno no próximo ano letivo.
7. Os manuais a devolver, por ano de escolaridade, são os indicados no anexo.
8. Os alunos/encarregados de educação que não devolvam os manuais deverão assumir
o pagamento dos manuais em falta pelo preço de capa. Caso não queira restituir o valor, o
aluno fica impedido de receber manuais no ano seguinte. No caso de ser um aluno do 12.º
ano de escolaridade não lhe será passado o certificado de conclusão do Ensino
Secundário.
9. Os encarregados de educação que pretendam ficar com algum manual devem efetuar
o respetivo pagamento pelo preço de capa.
10.No 9.º ano de escolaridade só os alunos beneficiários da Ação Social Escolar é que
entregam os manuais de 7.º ano.
11.No 12.º ano de escolaridade só os alunos beneficiários da Ação Social Escolar é que
entregam os manuais de 10.º ano.
12.O horário de atendimento para devolução dos manuais será, de acordo com as datas
indicadas no anexo, das 9.30 horas às 12.00 horas e das 14.15 horas às 16.30 horas.
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Anexo – Calendário de Entrega

Ano frequentado
em 2020/2021

Manuais a devolver

5.º ano

Todos os manuais exceto Ed.
Visual e Ed. Tecnológica

6.º ano

Todos os manuais, incluindo os
do 5.º ano.

7.º ano

Todos os manuais, exceto
Português e Matemática.

8.º ano

9.º ano

10.º ano

11.º ano

12.º ano

10.º
Profissional
11.º
Profissional
12.º
Profissional

Observações

Data
13 a 16 de
julho
13 a 16 de
julho
1 e 2 de julho

Todos os manuais, incluindo os
do 7.º ano, exceto de Português
1 e 2 de julho
e Matemática.
Todos os manuais, incluindo os Os alunos inscritos em PEF entregam no dia da
29 e 30 de
de 7.º e 8.º ano.
afixação de resultados.
junho
Todos ao manuais exceto os
sujeitos a exame nacional (11.º
ou 12.º ano).

1 e 2 de julho

Todos os manuais, incluindo
do
10.º
ano, exceto
de Português, Matemática
Desenho e História A.
Todos os manuais, incluindo
do 10.º e 11.º ano.

os Os alunos inscritos nos exames nacionais
os entregam nos três dias úteis após a afixação de 29 e 30 de
A; resultados – 2 de agosto ou 16 de setembro (se junho
se inscreverem nos exames de 2.ª Fase).
os Os alunos inscritos nos exames nacionais
entregam nos três dias úteis após a afixação de 29 e 30 de
resultados – 2 de agosto ou 16 de setembro (se junho
se inscreverem nos exames de 2.ª Fase.
Todos, exceto os que tiverem
19 a 23 de
continuidade para o 11.ºano
julho
Todos, exceto os que tiverem
continuidade no 12.º ano

19 a 23 de
julho

Todos os manuais, incluindo os Os alunos inscritos nos exames nacionais
do 10.º e 11.º
entregam nos três dias úteis após a afixação de 19 a 23 de
resultados – 2 de agosto ou 16 de setembro (se julho
se inscreverem nos exames de 2.ª Fase.
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