
 
 
 

 
 

 

 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 
 
 
Informação para os Encarregados de Educação - 2019/2020 
 
1. MANUAIS A DEVOLVER 
 
2º ciclo: Devolvem todos os manuais; 
3º ciclo: 
7º e 8º ano - Devolvem todos os manuais exceto: 
• Português, Matemática (disciplinas de exame); 
• Ed. Fisica e Ed. Visual (são manuais plurianuais). 
9º ano – Devolvem todos os manuais. 
 
Ensino Secundário: 
10º ano – Devolvem os manuais de Inglês e Filosofia. 
11º ano – Devolvem: 
• os manuais de Inglês e Filosofia; 
• os manuais das bienais específicas, caso o aluno não realize exame de alguma 
destas disciplinas. 
Os manuais das disciplinas em que o aluno realize exame serão devolvidos após 
a afixação dos resultados dos exames nacionais da 1ª fase (3 de agosto). 
12º ano – Devolvem os manuais das disciplinas anuais e das disciplinas trienais 
em que o aluno não vai realizar exame. Os manuais das disciplinas em que o 
aluno realize exame serão devolvidos após a afixação dos resultados dos exames 
nacionais da 1ª fase (3 de agosto). 
 
Os alunos que não transitaram não devolvem manuais, até que a sua 
situação escolar fique regularizada (tenha Prova (s) Equivalência a 
Frequência ou Exame (s) Nacional (ais) ainda por realizar). 
 
2. CRITÉRIOS A OBSERVAR NA VERIFICAÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES 
 
Será a escola que, depois de avaliar, decide quais os manuais que estão em 
condições de ser reutilizados. 
 
Critérios a observar na verificação dos manuais escolares: 
a) Completos em número de páginas; 
b) Sem sujidade injustificada e sem escritos nem rabiscos; 
c) Capa devidamente presa ao livro e sem rasgões; 
d) Sem páginas escritas ou riscadas a tinta; 
e) Sem identificação pessoal. 
 
A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa 
do manual. 
 



 
 
 

 
 

 

 

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. 
Quer num caso, quer noutro, o pagamento será feito nos Serviços 
Administrativos. 
 
A não devolução dos manuais escolares, ou o não pagamento, implica a perda do 
direito à sua gratuitidade. 
 
Só serão emitidos novos vouchers para alunos que tenham todo o processo de 
devolução de manuais concluído, que deverá ocorrer até dia 10 de julho de 2020. 
 
 
3. CALENDÁRIO/HORÁRIO 
 
A devolução de manuais irá ocorrer entre o dia 1 e 10 de julho, durante o período 
da manhã ou da tarde (verificar a calendarização de cada escola). De forma a 
garantir as normas de segurança que a situação atual de pandemia obriga, serão 
atendidos dois Encarregados de Educação por sala/espaço identificado para o 
efeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


