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AVISO  

DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES 2019/2020 

 

Solicita-se aos Srs. Encarregados de Educação dos alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico e 3º Ciclo do Ensino Básico e 

do Ensino Secundário, que receberam manuais escolares gratuitos ao abrigo do programa MEGA, deverão proceder à 

entrega dos referidos manuais. 

De modo a organizar a receção destes manuais, deverão os Srs. Encarregados de Educação cumprir com os prazos e 

procedimentos estabelecidos no documento em anexo a este AVISO. 

 

De acordo com o disposto no artigo 194º do Despacho nº 921/2019, de 24 de janeiro e na Lei nº71/2018 de 31 de dezembro, 

a devolução dos manuais escolares constitui-se uma obrigação para o encarregado de educação ou para o aluno, 

quando maior. 

A devolução destes ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos quando se trate de disciplinas sujeitas 

a exame (após a afixação das pautas de avaliação), relativamente a todos os manuais escolares correspondentes aos anos 

de escolaridade do ano/ciclo. 

 

Considerando que este regime de gratuitidade obedece ao princípio da reutilização, todos os manuais recebidos em 

2019/2020 têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vouchers/vales para o ano letivo 2020/2021. 

O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar por não devolver o(s) manuais, devendo, nesse caso, 

pagar o valor de capa dos livros não devolvidos. A devolução de manuais em mau estado, por motivo de má utilização 

implica o pagamento do valor de capa do manual. Os manuais entregues, não podem estar escritos, pelo que se estiverem 

terão que os apagar. 

 

Sempre que se verifique a retenção do aluno, mantém-se o direito a conservar na sua posse os manuais escolares 

relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão. 

 

No ato da devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação, os Serviços Administrativos do 

Agrupamento emitem o correspondente recibo de quitação, com o averbamento sobre o estado de conservação dos 

mesmos. 

Em caso de transferência de escola, continua a haver lugar à devolução de manuais escolares sendo que, o recibo dessa 

devolução deverá ser apresentado pelo encarregado de educação no estabelecimento de ensino. 

 

Valpaços, 24 de junho de 2020 

A Diretora 

Alexandra Cristina Pinto Doutel 
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ANEXO AO AVISO  

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES – 2019/2020 

Os Srs. Encarregados de Educação e/ou alunos maiores de idade, deverão devolver os manuais escolares, na 

Escola EB 2,3 Júlio do Carvalhal e Escola EB 2,3 José dos Anjos em Carrazedo de Montenegro e Escola Secundária 

de Valpaços entre as 09:00h e 11:30h. 
 

Ano/Ciclo 

Concluído 

Pelos 

alunos 

Local de Entrega de 

Manuais 

Manuais a devolver 

No âmbito do Programa Mega 

Datas da devolução dos Manuais 

Escolares Bolsa de Manuais 

 

5º ano 

 

EB 2,3 José dos Anjos 

 

Todos os manuais excepto: Ed. 

Tecnológica, Visual e Ed. Física 

 

06/07/2020 

 

5º ano 

 

EB 2,3 Júlio do 

Carvalhal 

 

Todos os manuais excepto: Ed. 

Tecnológica, Visual e Ed. Física 

 

06/07/2020 

 

 

6º ano 

 

EB 2,3 José dos Anjos 

 

Todos os manuais 

 

06/07/2020 

 

6º ano 

 

EB 2,3 Júlio do 

Carvalhal 

 

Todos os manuais  

 

07/07/2020 

 

7º ano 

 

EB 2,3 José dos Anjos 

 

Todos os manuais: excepto TIC 

e Ed. Visual 

 

06/07/2020 

 

7º ano 

 

Escola Secundária de 

Valpaços 

 

 

Todos os manuais: excepto TIC 

e Ed. Visual 

 

07/07/2020 

 

8º ano 

 

EB 2,3 José dos Anjos 

 

Todos os manuais: excepto Ed. 

Física e Ed. Visual 

 

07/07/2020 

 

8º ano 

 

Escola Secundária de 

Valpaços 

 

 

Todos os manuais: excepto Ed. 

Física e Ed. Visual 

 

06/07/2020 

 

 

9º ano 

 

 

EB 2,3 José dos Anjos 

 

Todos os manuais 

Os alunos que concluíram o 9º ano entregam todos os 

manuais no dia 07/07/2020. 

 

 

9º ano 

 

EB 2,3 Júlio do 

Carvalhal 

 

Todos os manuais  

  

Os alunos que concluíram o 9º ano entregam todos os 

manuais no dia 08/07/2020. 

 

10º ano 

 

Escola Secundária de 

Valpaços 

Todos os manuais, excepto: Ed. 

Física e os sujeitos a exame no 

11º e 12º ano 

 

08/07/2020 

 

 

11º ano 

 

EB 2,3 Júlio do 

Carvalhal 

 

Todos os manuais excepto: Ed. 

Física e os sujeitos a exame no 

12º ano 

 Os alunos que obtiveram aprovação nas disciplinas 

terminais entregam dia 09/07/2020 

 

Os alunos que não obtiveram aprovação, entregam os 

livros após a 2ª fase, em setembro no dia seguinte a 

afixação das pautas (apenas os sujeitos a exame) 

 

12º ano 

 

 

 

Escola Secundária de 

Valpaços 

 

 

 

Todos os manuais do  

10º; 11º e 12º anos 

 

09/07/2020– alunos que concluíram o 12º ano 

Os alunos que não obtiverem aprovação, entregam os 

livros após a 2º fase, em Setembro no dia seguinte a 

afixação das pautas (apenas os sujeitos a exame) 

 


