
  
 

 

 

 

INFORMAÇÃO MANUAIS ESCOLARES 
 
 
Informam-se os Encarregados de Educação que poderão fazer a entrega dos manuais escolares reutilizados, na 
sala E.0. AVCOA, de acordo com o horário seguinte: 
 

CICLO DATA HORÁRIO MANUAIS A DEVOLVER 

2º Ciclo  

5º A, B e C 9h00 – 12h00 
4 julho 

Todos os atribuídos em 
2021/2022 

5º D, E, F e G 14h00 – 17h00 

6º A, B e C 9h00 – 12h00 
5 julho 

6º D, E, F e G 14h00 – 17h00 

3º Ciclo 

7º A, B e C 9h00 – 12h00 
6 julho Todos os atribuídos em 

2021/2022, com exceção da 
disciplina de EDF 

7º D, E, F e G 14h00 – 17h00 

8º A, B e C 9h00 – 12h00 
7 julho 

8º D, E, F e G 14h00 – 17h00 

9º A, B e C 9h00 – 12h00 
8 julho 

Todos os atribuídos em 
2021/2022 9º D, E e F  14h00 – 17h00 

Ensino 
Profissional 

10º 9h00 – 12h00 
11 julho 

Todos exceto os que 
necessitem para o próximo 

ano 

11º 14h00 – 17h00 

Ensino 
Secundário 
Regular 

10º  9h00 – 12h00 

12 julho 
11º 14h00 – 17h00 

Ensino  
12º Ensino Profissional 9h00 – 12h00 

13 julho 
Todos exceto os que vão 

utilizar nos exames 
nacionais 

12º Secundário Regular 14h00 – 17h00 

 
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 

1. Os manuais do 1.º ciclo não são alvo de devolução. 

2. Os cadernos de atividades não são alvo de devolução. 

3. Caso o aluno não transite de ano, não devolve os manuais. 

4. Os manuais escolares devem ser entregues sem qualquer anotação, sublinhados, respostas, desenhos ou textos 

(ou outra qualquer inscrição), a tinta ou a lápis. O seu estado geral, nomeadamente o estado das capas, deverá 

permitir a sua reutilização por outro aluno no próximo ano letivo. 

5. Os manuais que foram elaborados para 2 ou 3 anos no ensino básico (como é o caso de algumas disciplinas da 

componente artística) não necessitam de ser entregues antes do final do ciclo. 

6. Os manuais das disciplinas sujeitas a provas final de ciclo (português e matemática no 9.º ano) e exames 

nacionais (ensino secundário) não necessitam de ser entregues antes do final do ciclo. 



7. Os alunos/encarregados de educação que não devolvam os manuais, deverão assumir o pagamento dos 

manuais em falta (preço de capa). Caso não queira restituir o valor, o aluno fica impedido de receber o voucher de 

manuais para o próximo ano letivo. 

8. Qualquer encarregado de educação que pretenda ficar com algum manual, terá que se dirigir aos Serviços 

Administrativos para efetuar o respetivo pagamento. 

 

 

 

Oliveira de Azeméis, 13 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

A Diretora, 

_____________________ 

 
 

Maria José Cálix 


