Caros encarregados de educação,
À semelhança do sucedido no ano anterior, no ano letivo 2020-2021, os
manuais escolares gratuitos terão de ser devolvidos.
A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente ocorrerá
de acordo com a calendarização enviada em anexo e publicada na página
do agrupamento.
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.
Assim, de modo a agilizar a entrega dos manuais escolares e a garantir a
sua devolução em perfeito estado de reutilização, solicita-se que todos os
alunos/encarregados de educação que verifiquem o estado de
conservação dos manuais, apaguem algo que inadvertidamente tenha sido
escrito e restaurem, se possível, alguma folha/capa, etc.. que esteja
deteriorada.
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.
Para garantir a emissão de novos vouchers, devem ser entregues todos os
manuais, exceto os de disciplinas sujeitas obrigatoriamente a exame
nacional, que devem ser entregues três dias após a publicação das
classificações dos exames.
Os manuais escolares serão entregues na Escola que os alunos
frequentaram no presente ano letivo.
Qualquer pessoa que se desloque à Escola tem, obrigatoriamente, de
usar máscara e deverão ser respeitadas todas as regras de
distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos,
determinadas pelas autoridades de saúde.
A Direção do Agrupamento
Lisboa, 24 de junho de 2021

