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_

NOTA INFORMATIVA
Devolução de manuais escolares
7ºano, 8ºano, 9º ano, 10º ano, 11ºano e 12º ano

Os manuais escolares cuja aquisição foi comparticipada pela ação social, ou que foram obtidos
através da Bolsa de Manuais Escolares do Agrupamento devem ser devolvidos nos dias 13, 16 e 17 de
julho das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h e nos dias 18, 19 e 20 de julho das 14:00h às 17:00h.
Os manuais são entregues na escola sede mediante apresentação da declaração de manuais
escolares 2017/2018 que foi passada no ato da entrega da fatura dos manuais adquiridos.
A não restituição dos manuais escolares, ou a sua devolução em estado de conservação que, por
causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, implica a aplicação do disposto na Lei n.º
51/2012, de 5 de setembro.
Em caso de mudança de escola há lugar à devolução de manuais escolares. O recibo dessa
devolução deverá ser apresentado no novo estabelecimento de ensino.
No caso dos alunos que completam o 12.º ano ou que optem pela transferência para cursos do
ensino privado, a falta de restituição dos respetivos manuais nas devidas condições implica a não
emissão de certificados de habilitações ou diplomas de conclusão de ciclo, até que se verifique a
restituição dos referidos manuais em bom estado de conservação ou à respetiva compensação
pecuniária.
Os Encarregados de Educação dos alunos com escalão A, B e C, não devem adquirir manuais
sem novas informações por parte deste Agrupamento de Escolas
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