Agrupamento de Escolas de Penacova
DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
Para dar cumprimento ao Despacho nº 6352/2020, de 16 de junho de 2020, relativo à devolução de
manuais escolares, 2021/2022, seguem as orientações a cumprir pelos Encarregados de
Educação.
Apesar da gratuitidade dos manuais abranger todo o ensino obrigatório (1º ao 12º anos de
escolaridade), os alunos do 1º Ciclo (1º ao 4º anos) estão dispensados de fazer a devolução.
Estes alunos irão receber manuais novos no início do próximo ano letivo.
De acordo com o artigo 2.0 do mesmo despacho, “A devolução dos manuais escolares (…),
ocorre no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame” (no 3º
ciclo, por exemplo, os manuais de Português e Matemática só são entregues no final do 9º ano).
Neste sentido, os manuais serão entregues nas escolas (Básica e Secundária de Penacova e
Básica de S. Pedro de Alva), respeitando o calendário seguidamente apresentado. Após efetuada a
verificação, será emitido recibo em conformidade, a enviar por e-mail para o endereço do
encarregado de educação. O mesmo deve ser assinado e devolvido à escola (via e-mail pelo
endereço secretaria.geral@aepenacova.pt).
Lembramos que os manuais têm que ser entregues em condições de reutilização (não podem estar
escritos, rasgados ou com falta de folhas). Todos os volumes do manual, excepto cadernos de
atividades. Caso contrário, os alunos não poderão usufruir de manuais emprestados no próximo ano
letivo.

Escola Básica e Secundária de Penacova
29 JUNHO (4ª-feira)
Das 14h00
às 18h30

30 JUNHO (5º-feira)

5º, 6º, 7º, 8º e 10º
anos

14 JULHO (5º-feira)
Das 14h00
às 18h30

9º ano

Das 14h00

5º, 6º, 7º, 8º e 10º
anos

às 18h30

21 JULHO (5º-feira)
Das 14h00
às 18h30

11º e 12º ano

Escola Básica de S. Pedro de Alva
29 JUNHO (4ª-feira)
Das 14h00
às 18h30

5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos

NOTA: os Encarregados de Educação que tenham mais do que um filho(a) a frequentar

a mesma escola, podem efetuar a entrega dos manuais de uma só vez.
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Agrupamento de Escolas de Penacova
DEVOLUÇÃO DE KIT DIGITAL
Dando cumprimento ao contrato estabelecido em Auto de Entrega – comodato de kit digital,
deverão os encarregados de educação dos alunos que frequentaram anos letivos de final de ciclo
com sucesso (4º, 9º e 12º anos de escolaridade), assim como todos os que pretendem sair ou
transferir matrícula, proceder à devolução dos respetivos equipamentos. Assim, os encarregados de
educação destes alunos devem dirigir-se aos serviços administrativos da escola sede para verificar
as condições dos equipamentos e formalizar as devoluções.
Os equipamentos devem ser entregues com alguma carga (para poderem ser ligados),
fornecendo palavra passe, quando exista, com kit completo na caixa.
A entrega dos equipamentos está calendarizada da seguinte forma:

ATÉ 5 JULHO
Das 9h00
às 16h30

4º ano

14 JULHO (5º-feira)
Das 14h00
às 18h30

9º ano

21 JULHO (5º-feira)
Das 14h00
às 18h30

12º ano
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