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Exmo/a. Sr/a. Encarregado/a de Educação: 
  
No âmbito da entrega gratuita de manuais escolares e de computadores que ocorreu, para o ano letivo de 2021/2022, 
para os alunos dos diferentes ciclos de ensino, através da plataforma MEGA e do projeto Escola Digital, 
respetivamente, vimos por este meio prestar alguns esclarecimentos acerca da operacionalização da recolha dos 
mesmos. 
 
1. INDICAÇÕES PARA A ENTREGA DE MANUAIS ESCOLARES 
 
De acordo o manual de procedimentos, o manual escolar tem de estar em bom estado de conservação, de modo a 
poder ser utilizado por outro aluno no ano letivo seguinte. 
 
Considera-se que o manual escolar se encontra em bom estado de conservação e reúne as condições de reutilização 
quando:  

a) Não apresenta sublinhados, escritos ou rabiscos; 
b) Apresenta a capa e a totalidade das páginas;  
c) As páginas não apresentem rasgões. 

O encarregado de educação e seu educando deverão compor os manuais escolares e apagar os registos que se 

encontram a lápis, para que os mesmos possam ser reutilizados. 

No caso de não devolução dos manuais escolares referentes ao presente ano letivo, em bom estado, a penalização 

prevista consiste na devolução ao Agrupamento de Escolas Figueira Norte do valor integral do manual. Caso o valor 

não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito do ano seguinte. 

Devem assim ser observadas as seguintes regras: 

− O aluno tem de devolver todos os manuais que recebeu no início deste ano letivo, em bom estado de 

conservação, para que possa receber novos vales. Os manuais que servem para mais de um ano (manuais de 

continuidade) só devem ser entregues no último ano. Os manuais de disciplinas que têm provas finais no 

9.º ano (Português e Matemática) e provas de exame nos 11.º e 12.º anos deverão ser entregues três dias 

após a publicação das classificações dos exames. Os alunos do Ensino Profissional que realizam 

recuperação de módulos devem entregar os respetivos manuais, nos serviços administrativos, após a 

conclusão dos módulos a recuperar; 

− O encarregado de educação pode optar por não devolver o(s) manual(is), devendo, nesse caso, pagar o valor 

de capa dos livros não devolvidos; 

− No ato da entrega dos manuais escolares, o encarregado de educação pode fazer-se representar pelo aluno 

ou por outra pessoa da sua confiança; 

− O encarregado de educação (ou o seu representante) deve aguardar a avaliação dos manuais escolares;  

− O encarregado de educação (ou o seu representante) rubricará um documento de registo da entrega dos 

manuais escolares em bom estado de conservação e posteriormente receberá, através do diretor de turma, o 

respetivo comprovativo; 

− Os manuais que se encontram em mau estado de conservação devem ser devolvidos ao encarregado de 

educação (ou ao seu representante); 
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− Caso pretenda, o encarregado de educação poderá proceder ao pagamento do valor integral do(s) manual(ais) 

que se encontram em mau estado de conservação, nos serviços administrativos da escola sede do 

Agrupamento, dentro do seu horário de funcionamento. 

 

2. INDICAÇÕES PARA A ENTREGA DE COMPUTADORES 
O Kit da Escola Digital deve ser devolvido com: 

• computador portátil; 

• cabo de ligação e transformador; 

• hotspot e respetivo cabo de ligação (no caso do 1.º CEB e ensino secundário); 

• cartão SIM de dados; 

• mochila; 

• auscultadores com microfone. 

O Kit deve ser devolvido nas condições que resultam de um uso responsável e prudente.  

Este Kit será entregue a outro aluno no próximo ano letivo, por essa razão o computador não deve conter 

quaisquer ficheiro/os pessoal/ais.  

A não devolução ou a devolução com anomalias/danos de todos os equipamentos, ou parte deles resulta na 

ativação das obrigações contratualmente previstas por perda ou deterioração dos bens e equipamentos, em 

conformidade com o estipulado no Auto de Entrega. 

Apenas os alunos que finalizaram os 4.º, 9.º e 12.º anos, têm de entregar os computadores, de acordo com a 

calendarização abaixo indicada. Para os alunos que tenham finalizado os restantes anos de escolaridade, e 

pretendam sair do Agrupamento, devem entregar os computadores num dos locais, dias e horário, previstos para 

os restantes anos letivos. 

3. CALENDARIZAÇÃO DE ENTREGA DOS MANUAIS ESCOLARES E DOS COMPUTADORES  
 

A calendarização de entrega é a seguinte, de acordo com a turma de proveniência do aluno: 

Recolha e Avaliação de Manuais Escolares 

Escola Secundária c/ 3.º CEB de Cristina Torres - Polivalente 

ANO TURMA DIA HORA 

7.º 

A 

29 de junho 2022 (quarta-feira) 14h00-17h30 B 

C 

8.º 

A 

30 de junho 2022 (quinta-feira) 14h00-17h30 
B 

C 

D 

9.º 
A 

1 de julho 2022 (sexta-feira) 
14h00-17h30 

B 14h00-17h30 
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Recolha e Avaliação de Manuais Escolares 

Escola Secundária c/ 3.º CEB de Cristina Torres - Polivalente 

ANO TURMA DIA HORA 

9.º  
C 

4 de julho 2022 (segunda-feira) 14h00-17h30 
D 

10.º F 
6 de julho 2022 (quarta-feira) 14h00-17h30 

11.º F 

12.º E 22 de julho 2022 (sexta-feira) 14h00-17h30 

 

Recolha e Avaliação de Manuais Escolares 

Escola EB 2, 3 Pintor Mário Augusto - Refeitório 

ANO TURMA DIA HORA 

7.º D 

29 de junho 2022 (quarta-feira) 14h00-17h30 
7.º E 

7.º F 

7.º G 

8.º E 

30 de junho 2022 (quinta-feira) 14h00-17h30 8.º F 

8.º G 

9.º E 
1 de julho 2022 (sexta-feira) 14h00-17h30 

9.º F 

5.º A 

4 de julho 2022 (segunda-feira) 14h00-17h30 5.º B 

5.º C 

6.º A 

5 de julho 2022 (terça-feira) 14h00-17h30 6.º B 

6.º C 

 
 

Recolha e Avaliação de Manuais Escolares 

Escola Secundária c/ 3.º CEB de Cristina Torres – Serviços administrativos 

ANO TURMA DATA 

10.º A/B/C/D/E 
3 dias após a publicação das classificações dos exames de 11.º Ano e de 12.º 

Ano, nos Serviços Administrativos, no final dos anos letivos 2022/2023 e 
2023/2024, respetivamente 

11.º A/B/C/D/E 
3 dias após a publicação das classificações dos exames de 11.º Ano e de 12.º 

Ano, nos Serviços Administrativos, no final dos anos letivos 2021/2022 e 
2022/2023, respetivamente. 

12.º A/B/C/D 
3 dias após a publicação das classificações dos exames de 12.º Ano, nos 

Serviços Administrativos no final do ano letivo 2021/2022. 
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Recolha e Avaliação de Computadores 

Escola Secundária c/ 3.º CEB de Cristina Torres – Sala 6B 

ANO TURMA DIA HORA 

9.º 
A e B 1 de julho 2022 (sexta-feira) 14h00-17h30 

C e D 4 de julho 2022 (segunda-feira) 14h00-17h30 

12.º A, B, C e D 7 de julho 2022 (sexta-feira) 14h00-17h30 

 
 
 

Recolha e Avaliação de Computadores 

Escola EB 2, 3 Pintor Mário Augusto - Serviços administrativos 

ANO TURMA DIA HORA 

9.º E e F 1 de julho 2022 (sexta-feira) 14h00-17h30 

4.º  

Maiorca e Santana 
11 de julho 2022 (segunda-feira) 

09h00-12h00 

Alhadas e Brenha 14h00-16h00 

Quiaios 
12 de julho 2022 (segunda-feira) 

09h00-12h00 

Castanheiro e Netos 14h00-16h00 

 
 
 
 
Deve ser respeitada a data, a hora, o local de entrega. 

 
 
 
Figueira da Foz, 27 de junho de 2022 
 
 

A Ajunta do Diretor com poderes delegados 
Ana Rita Inês 

 


