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AVISO N.º 16 

2018/2019 

(Reutilização dos Manuais Escolares) 

De acordo com o Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, os encarregados de Educação que 

pretendam usufruir do direito aos manuais escolares gratuitos para 2019/2020 (não incluídas as fichas de 

trabalho) devem fazer entrega dos manuais escolares na secretaria da escola conforme avisos n.º 14, n.º 15 

e n.º 16 de 2018, em bom estado de conservação e que permita a sua reutilização, nos seguintes prazos: 

 1.º Ciclo (todos os alunos) - de 21 a 28 de junho de 2019; 

 2.º Ciclo (todos os alunos) e 3.º Ciclo (alunos com ASE) – de 14 a 24 de junho de 2019. 

No caso do 3.º Ciclo, esta devolução não é obrigatória em 2019 para os alunos que não 

beneficiaram da Ação Social Escolar, mas pretende este agrupamento incutir e antecipar hábitos de 

reutilização dos manuais escolares que abrangerá o 3.º Ciclo e o Ensino Secundário em 2019/2020, pelo 

que fica à consideração dos Encarregados de Educação destes alunos a devolução dos manuais escolares, 

não sendo condição para terem direito ao vale dos manuais escolares para 2019/2020.  

Os alunos dos 7.º e 8.º anos com Ação Social Escolar (ASE) não precisam de entregar os manuais 

de Português e Matemática, pois vão estar sujeitos a prova final de 9.º ano nestas disciplinas. 

No caso dos alunos do 7.º ano com Ação Social Escolar (ASE) também não precisam de fazer 

entrega do manual de Inglês, pois vão estar sujeitos a prova de aferição de 8.º ano nesta disciplina em 

2019/2020, devendo fazer essa entrega no final de 2020 em data a indicar oportunamente. 

No próximo dia 13 de junho, os alunos devem trazer os manuais escolares para a escola onde será 

realizada uma campanha com o nome “Reutilizar o teu Manual é Fixe!”, que com o apoio dos professores 

permitirá elevar os índices de reutilização dos manuais escolares.   

Os alunos do 1.º e 2.º ano que pretendam receber os vales dos manuais escolares para 2019/2020 

apenas devem entregar os manuais na secretaria da escola no prazo indicado em cima, não sendo 

necessário que estejam em condições de serem reutilizados, podendo em alternativa fazer essa entrega ao 

professor da turma nos dias 20 e 21 de junho, sendo posteriormente entregue comprovativo.  

Depois da análise dos manuais escolares feita no próximo dia 13 de junho, os alunos do 2.º e do 3.º 

ciclo já poderão deixar na escola os manuais escolares que possam ser reutilizados, sendo depois entregue 

ao encarregado de educação o comprovativo dessa entrega. Os alunos do 1.º ciclo podem deixar esses 

manuais com o professor titular de turma nos dias 20 e 21 de junho, ou em alternativa entregar na secretaria 

da escola no período em cima indicado. 

Mais informações sobre a reutilização dos manuais escolares visitar www.manuaisescolares.pt. 

 

NOTA: A entrega dos manuais escolares que não permita a sua reutilização impede a emissão do 

vale ao Encarregado de Educação dos manuais equivalentes para 2019/2020. Os Encarregados de 

Educação que pretendam ficar com os manuais escolares devem fazer o seu pagamento nos serviços 

administrativos da escola pelo valor do mesmo, beneficiando dessa forma dos vales para 2019/2020. Os 

alunos do 9.º ano com ASE, para receberem em 2019/2020 os vales para o 10.º ano devem devolver todos 

os manuais até 8 dias úteis após a publicação das pautas finais, conforme o aviso n.º 16/2018. 

 

Póvoa de Varzim, 29 de maio de 2019 

O Diretor 

 

_____________________ 

(Arlindo Ferreira) 

http://www.cegodomaio.org/wp-content/uploads/2018/06/Aviso-14-Manuais-Escolares-1.%C2%BA-ciclo.pdf
http://www.cegodomaio.org/wp-content/uploads/2018/06/Aviso-15-Manuais-Escolares-2.%C2%BA-ciclo-1.pdf
http://www.cegodomaio.org/wp-content/uploads/2018/06/Aviso-16-Manuais-Escolares-3.º-Ciclo.pdf
http://www.manuaisescolares.pt/
http://www.cegodomaio.org/wp-content/uploads/2018/06/Aviso-16-Manuais-Escolares-3.%C2%BA-Ciclo.pdf
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