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Escola Sede: Escola Secundária püblia Hortênsia de Castro
Código: 135483

DEvoLucÁo MANUAlS ESCOLARES 2021/2022

PROGRAMA MEGA

Consideracöes essenciais:

De acordo corn o Despacho n. 921/2019, de 24 de janeiro e do Despacho n.2 6352/2020 de 16 de

junho - Programa MEGA os Encarregados de Educaço dos alunos (ou os Alunos, quando maiores),

do 5Q ao 12. ano, que transitem, ou que pretendem mudar de escola e que queiram usufruir do

direito aos manuals escolares gratuitos para 2022/2023, devem proceder a devolução dos manuais

escolares que foram distribuIdos gratuitamente aos seus educandos em 2021/2022. Esta devoluço

ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos quando se trate de disciplinas sujeitas a

exame.

Assim,

.1 0 processo de devoluço dos manuals escolares relativos a 2021/2022 decorrerá na escola sede

do AEVV de acordo corn o calendário abaixo indicado.

1 0 dever de restituicão dos manuais escolares é do Encarregado de Educaçâo, ou do Aluno,

quando major (2.1.3 artigo. 2.Q do Despacho n.2 6352/2020 de 16 de junho).

I No ato da devoluço dos manuais escolares, pelos Encarregados de Educacâo, ou pelos Alunos,

quando malores, o AE emite a correspondente declaraçào comprovativa (minuta de declaracào).

.1 Em caso de retençao, o aluno pode conservar na sua posse os manuals escolares relativos ao

ciclo ou disciplinas em causa ate a respetiva conclusão, mediante as orientacöes dos responsáveis

pelo processo de recolha dos manuals.

1 0 programa MEGA estipula os princIpios do empréstimo e reutilizaço dos manuals escolares,

pelo que estes devem ser devolvidos em born estado, para que outros alunos usufruam do programa

no ano letivo seguinte. Os manuals escolares devem ser entregues sem qualquer anotacào,

sublinhados, respostas, desenhos ou textos (ou outra qualquer inscricao), a tinta ou a apis. 0 seu
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estado geral, nomeadamente o estado das capas, deverá permitir a sua reutilizaco por outro aluno

no próximo ano letivo.

.1 A não entrega dos manuais escolares no final do ano letivo nos termos definidos anteriormente,

originará as seguintes sançöes:

a) Os Alunos ficam impedidos de receber os manuais gratuitamente no ano letivo seguinte,

salvo se for devolvido o valor integral do manual (preco de capa) que será pago nos Serviços

Administrativos.

b) Aos Alunos do 12 ano que não restituIrem os manuais escolares, não Ihes poderá ser

passado nenhum certificado de habilitaçöes ou diploma de concluso de ciclo ate

regularizaco da situaço.

> 0 Encarregado de Educaco ou o Aluno, quando maior, pode optar por no devolver o(s)

manual(ais), devendo, nesse caso, pagar o valor de capa do(s) livro(s) não devolvido(s), nos Serviços

Administrativos do AEVV.

Manuals escolares a devolver em 2021/2022:

I No ha lugar a devolucâo dos manuais escolares do 1.2 CEB.

'I Os alunos do 5¯Q ano de escolaridade devolvem todos os manuais no fim do ano letivo, a exceçao

das disciplinas de Educação Visual, de Educaço TecnolOgica e de Educacao FIsica (por serem de

continuidade para o próximo ano).

I Os alunos do 6.2 ano de escolaridade devolvem todos os manuais no fim do ano letivo.

I Os alunos do 79 e 8 anos de escolaridade devolvem todos os manuais no fim do ano letivo a
exceço do manual da disciplina de Educacao FIsica (por ser de continuidade para o próximo ano).

Relativamente aos manuais de Português e de Matemática (7 e 8 anos), uma vez que so as

disciplinas sujeitas a Provas Finais de Ciclo no 9¯9 ano, os Encarregados de Educaço, se assim a

entenderem, podem não as entregar. Contudo, no sendo devolvidos no presente ano letivo, a sua

restituição será feita, obrigatoriamente, após a conclusào do 9¯2 ano de escolaridade, devendo os

manuais encontrar-se em ótimo estado para serem reutilizados.

v" 9.2 ano de escolaridade - Todos os manuals distribuldos gratuitamente, bern como os manuais

escolares de Português e de Matemática do 7 e 8 anos, desde que tenham sido cedidos pela Escola

e que ainda nào tenham sido devolvidos.
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/ 1O ano de escolaridade - Todos os manuais distribuIdos gratuitamente, a exceço dos manuais

das disciplinas que serão sujeitas a Exame Nacional no 11. e no 12. ano de escolaridade e da

disciplina de Educacào FIsica (por ser de continuidade para o próximo ano).

.1' 119 anode escolaridade. -Todos os manuais distribuIdos gratuitamente, a exceção dos manuais

das disciplinas que sero sujeitas a Exame Nacional no presente ano letivo e da disciplina de

Educaco FIsica (por ser de continuidade para o próximo ano).

.1 122 anode escolaridade. -Todos os manuais distribuIdos gratuitamente, a exceço dos manuais

das disciplinas que seráo sujeitas a Exame Nacional no presente ano letivo.

No caso das disciplinas corn Exames Nacionais, os respetivos manuais devern ser entregues

três dias após a publicação das classificaçöes dos Exames (11 e 122 ano). Para o efeito, o

Encarregado de Educaço ou o Aluno, quando maior, agenda, telefonicamente, a sua devolução,

junto dos Serviços Administrativos (SASE).

PROCEDIMENTO:

.1 Os Alunos e Encarregados de Educaço devern preparar previamente, em casa, os manuais a

devolver, asseverando que estes se encontram em born estado permitindo a sua reutilizaçáo por

outro Aluno no próximo ano letivo. Considera -se que o manual escolar se encontra em bom estado

e permite ser reutilizado:

.1 Se estiver completo, no que diz respeito ao niimero de páginas e fascIculos ou cadernos,

quando existentes (no se devolvem os cadernos de atividades).

I Se tiver a capa devidamente presa ao livro e ambas sem rasgOes, escritos ou rabiscos que

impeçam a leitura de todos os elementos informativos neles contidos.

I Se se apresentar sem sujidade, sern foihas rasgadas ou páginas riscadas a tinta ou

sublinhadas a caneta ou marcador que impeçam ou dificultem a sua leitura integral.

I Se nào tiver qualquer anotaçào, respostas, desenhos ou textos (ou qualquer outra nota),

a tinta ou a lápis.

Na data calendarizada para entrega dos manuals escolares, o Encarregado de Educaco, ou o

Aluno, quando maior, deve:
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/Dirigir-se a Escola Secundária Püblia Hortênsia de Castro.

/Curnprir a horário da entrega dos manuals escolares estipulado para a turma (havendo situaçOes

pontuais que impeçam a entrega dos manuals na calendarizaçdo indicada para a turma, o

Encarregado de Educaçào deverá entrar em con tacto telefonico corn a pessoa responsável pela

organização do serviço de devo!ucào para reagendamento).

I Aguardar a entrada na escola, que será feita por ordem de chegada, seguindo as orientacöes do(a)

assistente operacional de serviço.

I Não sendo obrigatOrio, aconselha-se o seu uso de mascara no interior da Escola.

.1 Higienizar as màos a entrada e a salda da Escola.

.1 Entregar os manuais em born estado ao pessoal recetor dos mesmos, que confirmará a condiço

em que se encontram.

.1 Em situacöes excecionais, verificando -se que as manuais näo estão devidamente apagados, o

Encarregado de Educação, ou o Aluno, quando maior, deve proceder de acordo corn as indicaçôes

dos responsáveis pela recoiha dos manuais.

Calendarizacão da entrega dos manuais escolares

29 de junho (4. feira)

I 9:30 h -12:30 h I
8.anos Bi-Ol

14:30 h - 17:00 h

I 9:30 h -12:30 h I
9.anos B1-16

14:30 h - 17:00 h

I Horário I Ano/Turma Sala
9:30h -12:30 h

10. anos (geral) Bi - 18
14:30 h - 17:00 h
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4 de juiho (2. feira)
Horário Ano/Turma Sala

9:30h -12:30 h
11.2 anos (geral) B1 -01

14:30 h - 17:00 h

F 9:30 h -12:30 h
12. anos (geral) B1-16

14:30 h - 17:00 h

7 de juiho (5. feira)

Horário Ano Sala
9:30 h -12:30 h

5¯9 anos Bi -01
14:30 h - 17:00 h

9:30 h -12:30 h
6.2 anos

_________________________

Bi- 16
___________________________

14:30 h - 17:00_h

Horário Ano Sala
9:30h -12:30 h

7¯9 anos Bi - 18
14:30 h - 17:00 h

Vila Viçosa, 23 de junho de 2022

(Rui
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