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Devolução de Manuais Escolares - Informações 
 

MANUAIS 
1 – Todos os alunos que receberam manuais escolares cedidos pelo Ministério devem proceder à sua devolução, 
com exceção dos alunos do 1º ciclo. 
 
2 – No caso de não devolverem os manuais ou de os entregarem em mau estado, os alunos não terão direito a 
voucher/senha no próximo ano letivo. 
 No caso de os livros estarem em mau estado, inviabilizando a sua reutilização, terá de ser pago o valor do preço de 
capa dos livros. Assim, os manuais devem entre ser entregues em bom estado, limpos e apagados. 
 
3– No ato da devolução, o EE poderá optar por comprar o manual mesmo que esteja em boas condições, pagando 
o respetivo preço de capa. 
 
4 – Os vouchers/Senhas para os manuais relativos ao ano letivo 2022/2023, serão enviados para os mails dos 
encarregados de educação, razão pela qual é importante que a ficha do aluno contenha o mail e o NIF do EE atualizado. 
No caso de o EE não ter mail, terá de se dirigir aos Serviços Administrativos da escola sede a fim de levantar os vouchers 
dos livros. 
 
5 – Ensino Secundário e 9º ano com Exames de Equivalência à Frequência - Só entregam os manuais das disciplinas 
a que não fazem exame. Os manuais das disciplinas de exame serão entregues após a realização dos exames. 
 
 

Manuais Escolares – Procedimentos para a devolução: 
 

Aconselha-se a leitura do Despacho nº 921/2019 de 24 de janeiro. 

 
1 - Dirigir-se à Papelaria da Escola para proceder à devolução dos Manuais, de acordo com o horário indicado no 

quadro. 

 

Dias da semana Horas 

2ª, 4ª e 6ª feira 9.00h /13.00h; 14.00h/16.00h 
3ª e 5ª feira 9.00h/ 12.00h; 13.00h/16.00h 
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