
 

Procedimentos de devolução de manuais escolares em 2021 

Ao abrigo do Despacho nº 921/2019 de 24 de janeiro, determina-se que os alunos a quem foram atribuídos, 

gratuitamente, manuais escolares nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, devem fazer a respetiva devolução 

em condições que permitam a sua reutilização, na Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, nos dias abaixo 

indicados.  

CALENDÁRIO DE DEVOLUÇÃO MEGA 20/21 

  

4ªfeira 14 

julho 

5ª feira 15 

julho 

6ªfeira 16 

julho 

TURMAS DO 
2ºCICLO 

2ªfeira 19 

julho 

3ªfeira 20 

julho 

4ªfeira 21 

julho 

TURMAS DO 
3ºCICLO/ 

SECUNDÁRIO 

Sala E3 
9.30-12.00 

Restantes 
alunos das 
turmas do 
3ºCiclo e 

secundário 
(disciplinas 
anuais não 
sujeitas a 
exame) 

Restantes alunos 
das turmas do 

3ºCiclo e 
secundário 
(disciplinas 
anuais não 
sujeitas a 

exame) (*) 

Restantes alunos 
das turmas do 

3ºCiclo e 
secundário 
(disciplinas 
anuais não 
sujeitas a 
exame) 

5ºA 5ºB 5ºC Sala B14 
13.30-
16.30 

   

(*) Todo o dia 
na E3 

     

         

  

5ªfeira 22 

julho 

6ª feira 23 

julho 

2ªfeira 26 

julho 

3ªfeira 27 

julho 

4ªfeira 28 

julho 

5ªfeira 29 

julho 

6ªfeira 30 

julho 

TURMAS DO 
2ºCICLO 

Sala E3 
9.30-12.00 

5ºD 5ºE 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE Sala B14 
13.30-
16.30 

 Só podem ser aceites para reutilização, os manuais que estejam em bom estado de conservação (sem 

estarem escritos, a lápis ou caneta, rasurados, com capas danificadas ou com indícios de más práticas de 

utilização). Se existirem quaisquer anotações devem ser apagadas pelos alunos ou encarregados de 

educação. Informa-se ainda que, no ato de devolução, os manuais devem estar em condições de 

reutilização, ou seja, sem qualquer registo escrito, pelo que se apela à colaboração de encarregados de 

educação e alunos, para efetuarem, antecipadamente, a referida regularização (apagarem as anotações) 

destas situações.  

 Os manuais escolares a devolver são referentes aos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021. Os manuais 

recebidos no ano letivo anterior, têm que ser devolvidos no corrente ano, exceto os alunos do 5º ano 

porque os manuais de 19/20 são referentes ao 4º ano e os alunos do 1º Ciclo não devolvem manuais, por 

exemplo: 

 Os alunos do 6º ano devolvem manuais do 5º ano (19/20) e 6º (20/21). 

 Os alunos do 5º ano não devolvem manuais do 4º ano (19/20). 

 Os alunos que não transitaram ou que não aprovaram, estão dispensados de devolver manuais. 

 Os alunos com pedidos de transferência aceites em outros agrupamentos, devem entregar os manuais de 

acordo com o calendário. 

Quinta do Conde, 12 de julho de 2021                                               O Responsável MEGA no Agrupamento,    ___________________________   


