Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)

_________________________________________________________________________________________

AVISO N.º 1
2022/2023
(Entrega de Manuais Escolares Reutilizados)
Informamos os Encarregados de Educação que os manuais reutilizados serão
entregues apenas aos Encarregados de Educação nas seguintes datas, no horário
compreendido entre as 9:30 e as 16:30:
•

1 e 2 de setembro: 3.º Ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos);

•

5 e 6 de setembro: 2.º Ciclo (5.º e 6.º anos).

Os vouchers para levantamento dos manuais escolares novos estão disponíveis na
plataforma www.manuaisescolares.pt e nas aplicações para telemóvel.
Deverá aceder utilizando as sua credenciais ou efetuar novo registo. Caso tenha a sua
conta bloqueada deverá utilizar os seguintes contactos ou a opção “Recuperar palavrapasse:
•

Email: suporte.encarregadosedu@igefe.mec.pt

•

Telefone: 213 926 020

Para casos devidamente justificados poderá solicitar o voucher nos serviços administrativos
enviando o pedido para secexpediente@cegodomaio.org utilizando o seu email (por
motivos de segurança) que consta na ficha do(a) aluno(a) e indicando o seu nome e o do
seu educando(a). O voucher será enviado pela mesma via sem qualquer custo.
A impressão dos vouchers nos serviços administrativos tem um custo de 0,10€.
NOTA: A entrega de portáteis (Escola Digital) para os alunos que se inscrevem pela
primeira vez neste agrupamento, os que transitaram da Educação Pré-Escolar para o 1.º
ano, os que transitaram para o 5.º e os que recusaram em anos anteriores, poderão
agendar o levantamento em datas a anunciar, que serão sempre após as reuniões com os
Encarregados de Educação.
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