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Devolução de manuais escolares.

No âmbito do programa de reutilização dos manuais escolares gratuitos, deverão
os Srs. Encarregados de Educação observar e proceder como segue.
1) 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.
2) Em caso de não devolução do manual ou falta de pagamento do mesmo, o aluno
fica impedido de receber manual gratuito do ano seguinte.
3) A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa
do manual; caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber
manual gratuito do ano seguinte.
4) Os manuais a devolver devem estar isentos de quaisquer registos escritos, só
sendo aceites como devolução nessa condição; caso se verifique necessidade
de eliminação de quaisquer registos no manual a devolver, compete ao
encarregado de educação assegurar essa eliminação, a realizar previamente à
devolução, não sendo autorizado que tal se realize nas instalações da Escola,
nomeadamente no momento da devolução, por motivos de segurança e
higiene.
5) Os manuais bianuais ou trianuais só são devolvidos no final do último ano de
escolaridade a que se destinam.
6) Os manuais das disciplinas sujeitas a exame devem ser entregues até 3 dias
após a publicação dos resultados.
7) A devolução dos manuais de aluno que frequentou a Escola Básica N.º 2 da
Pampilhosa é feita na mesma Escola, no espaço junto ao Bar e conforme
calendarização infra.
8) A devolução dos manuais de aluno que frequentou a Escola Básica N.º 2 da
Mealhada ou a Escola Secundária da Mealhada é feita na Escola Básica N.º 2 da
Mealhada, na Sala A.26 (Bloco A) e conforme calendarização infra (exceto os
casos referidos em “6)”).
9) Por motivo de segurança e higiene, no acesso à Escola e na evolução dentro do
recinto é obrigatório observar as regras de higiene e distanciamento social,
respeitar os percursos e sinaléticas instaladas, bem como as instruções que
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sejam dadas pelos Assistentes presentes. Pelos mesmos motivos e por forma
evitar excesso de presenças, aquando da deslocação à Escola, a pessoa que
procede à devolução deverá fazê-lo singularmente.
10) Os manuais a devolver devem ser transportados em saco de plástico
exclusivamente manuseado por quem entrega, não podendo ser eliminado ou
depositado em recipiente de lixo no espaço da Escola.
11) Calendarização:
Escola frequentada: Escola Básica N.º 2 da Mealhada

Dia(s)
1 de julho
e
2 de julho
12 de julho
e
13 de julho

Ano(s) de escolaridade
7.º ano
8.º ano
5.º ano
6.º ano

Local
Sala A.26

Horário
09:30 – 12:30
14:00 – 16:30

Escola frequentada: Escola Básica N.º 2 da Pampilhosa

Dia(s)
28 de junho
e
29 de junho
1 de julho
e
2 de julho
12 de julho
e
13 de julho

Ano(s) de escolaridade

Local

Horário

9.º ano
7.º ano
8.º ano
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Sala de Alunos

09:30 – 12:30
14:00 – 16:30

5.º ano
6.º ano
Escola frequentada: Escola Secundária da Mealhada

Dia(s)
28 de junho
e
29 de junho

Ano(s) de escolaridade
9.º ano
10.º ano
11.º ano
12.º ano

Local

Horário

Sala A.26

09:30 – 12:30
14:00 – 16:30

Escola Básica N.º 2
da Mealhada
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