
 

 

  

 

 

 

Devolução de manuais escolares 2019-20 e 2020-21 

e computadores emprestados - Programa Escola Digital 

 

Exmo(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação 

Como é do seu conhecimento os manuais escolares e os computadores 

(alunos do 9.º Ano e transferidos) que foram cedidos gratuitamente pela escola ao 

seu educando têm de ser obrigatoriamente devolvidos, de  acordo com o 

seguinte calendário: 

Anos de escolaridade 
Horário de 

receção 
Escola Básica Dr. 

Azeredo Perdigão 
Escola Básica 

D. Duarte 

Alunos que concluem o 5.º 
ano: devolvem os manuais 
facultados do 5.º ano de 
escolaridade, exceto ET, EV e 
EF (dão para o 6º ano) 

09.00 - 12.00 h 
14.00 - 17.00 h 

09/07/2021 
 

5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 
5F e 5G 

09/07/2021 
 

5AD, 5BD e 5CD 

Alunos que concluem o 6.º 
ano: devolvem os manuais 
facultados do 5.º e 6.º  anos 
de escolaridade 

09.00 - 12.00 h 
14.00 - 17.00 h 

12/07/2021 
 

6A, 6B, 6C, 6D, 
6E,5F e 6G 

12/07/2021 
 

6AD, 6BD e 6CD 

Alunos que concluem o 7.º 
ano: devolvem os manuais  
facultados do 6.º (incluindo 
EV, ET e EF) e 7.º (exceto os 
de Português, Matemática, 
EF, TIC) anos de escolaridade 

09.00 - 12.00 h 
14.00 - 17.00 h 

28/06/2021 
7A, 7B e 7C 

 
29/06/2021 

7D e 7E 

29/06/2021 
 

7AD, 7BD e 7CD 

Alunos que concluem o 8.º 
ano: devolvem os manuais 
facultados do 7.º e 8.º anos 
de escolaridade (exceto os de 
Português, Matemática, EF e 
TIC) 

09.00 - 12.00 h 
14.00 - 17.00 h 

30/06/2021 
 

8A, 8B, 8C e 8D 

30/06/2021 
 

8AD, 8BD e 8CD 

Alunos que concluem o 9.º 
ano: devolvem os manuais 
facultados do 8.º e 9.º anos 
de escolaridade 
Devolvem também os 
computadores cedidos a 
título de empréstimo 

09.00 - 12.00 h 
14.00 - 17.00 h 

01/07/2021 
 

9A, 9B , 9C, 9D e 9E 

01/07/2021 
 

9AD, 9BD e 9CD 

NOTA: Os alunos retidos mantêm o direito a conservar na sua posse os manuais escolares relativos ao 

ano de escolaridade em que se encontram. Os alunos que realizam as PEA ou PEF entregam os manuais 
escolares após a realização das referidas provas. 
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Informações Adicionais 

 

1 - Não há lugar à entrega dos manuais escolares do 1.º ciclo. 

2 - Caso não haja entrega dos manuais no final do ano letivo, tal como 

definido anteriormente, os alunos ficam impedidos de receber os manuais 

gratuitamente para o próximo ano letivo (2021/2022). 

3 - Os manuais devem ser entregues em bom estado de conservação de tal 

forma que permita a sua reutilização por outros alunos. Entre outros, não devem ter: 

 O número de páginas incompleto; 

 Páginas rasgadas, escritas ou muitos rasuradas de tal modo que impeça a 

leitura de todos os textos informativos. No caso das páginas escritas a lápis 

devem ser devidamente apagadas pelo aluno/EE. 

4 - A devolução dos manuais em mau estado de conservação implica o 

pagamento do seu valor de capa ou a não cedência de manual escolar no ano letivo 

seguinte. O pagamento será feito nos serviços de administração escolar da escola 

Básica Dr. Azeredo Perdigão ou da Escola Básica D. Duarte.  

5- Para os alunos que concluem o 9.º ano, a devolução dos computadores é 

feita nos serviços administrativos. 

6- A devolução dos computadores é também obrigatória para todos os alunos 

que sejam transferidos para outro estabelecimento de ensino. 

Chama-se ainda à atenção que só será permitida a entrada de um aluno e o 

respetivo Encarregado de Educação de cada vez na sala respetiva, pelo que devem 

aguardar no exterior dos pavilhões de acordo com as orientações prestadas pelos 

Assistentes Operacionais e no respeito pelas normas sanitárias emitidas pela 

Direção Geral de Saúde (DGS). 

 

Abraveses, 23 de junho de 2021 

O Diretor 

José Alexandre Ramos Rodrigues 


