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CALENDARIZAÇÃO 

Os manuais têm que ser devolvidos nos respetivos estabelecimentos 

entre os dias 5 e 20 de julho, de acordo com a seguinte calendarização: 

 

Manuais do Ensino Secundário e Profissional: 

- Preferencialmente de 6 a 8 de julho (alunos de 12ºano têm que devolver      

também os de 10º e 11º); 

 

Manuais do 2º Ciclo: 

- Preferencialmente dia 5 de julho e de 12 a 15 de julho; 

 

Manuais do 3º Ciclo: 

- Preferencialmente de 14 a 20 de julho. 

NÃO SE ACEITA DEVOLUÇÃO DE MANUAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 

 

No âmbito da medida da gratuitidade e reutilização de manuais escolares e ao abrigo do disposto no Despacho nº 

921/2019, de 24 de janeiro, lembram-se as seguintes informações: 

- Os prazos definidos para devolução dos manuais à escola terão que ser cumpridos. O incumprimento de 

prazos implicará a inibição de vouchers para o ano letivo seguinte; 
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- Não se aceitarão manuais que estejam escritos. No momento da devolução, os manuais, serão verificados de forma 

a garantir que se encontram em condições de serem reutilizados no ano letivo seguinte; 

 

- Os manuais estão carimbados como pertencendo à bolsa do Agrupamento de Escolas de Vilela. A eventual 

identificação do manual com o nome do aluno não pode comprometer a sua reutilização; 

- Os alunos do 2º ciclo (5º e 6º ano) só devolvem os manuais de Educação Física, Educação tecnológica e Educação 

Visual no final do ciclo (quando terminam o 6º ano). Os manuais das outras disciplinas são devolvidos no final de cada 

ano letivo; 

- Os alunos do 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano) só devolvem os manuais de Português, Matemática, Educação Física, 

Educação tecnológica e Educação Visual no final do ciclo (quando terminam o 9º ano). Os manuais das outras 

disciplinas são devolvidos no final de cada ano letivo; 

- Os alunos do secundário (10º, 11º e 12º ano) só devolvem os manuais no ano letivo em que as disciplinas são 

terminais. (nas disciplinas sujeitas a avaliação externa os alunos podem optar pela entrega dos manuais no final da 

época de exames); 

- Os alunos dos cursos profissionais devolvem os manuais no final do ano lectivo da lecionação do último módulo que 

consta no respectivo manual. Quando os alunos considerarem realizar avaliação externa (exames nacionais), só 

estão obrigados a devolver os manuais no ano terminal da respectiva disciplina e após a época de exames; 

- Após a realização dos exames têm 3 dias para devolver os manuais. 

 

 

O DIRETOR, 

 

 

[ALBINO PEREIRA] 


