
 

 

ENTREGA DOS MANUAIS ESCOLARES - 2021/22 

 

Ex.mo(a) Sr(a) Encarregado(a) de Educação 

De acordo com o Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, e com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento 

(RI), a devolução dos manuais escolares irá ter início após o términus das atividades letivas, na escola sede. Todos os manuais devem ser 

devolvidos, independentemente do estado em que se encontrem, exceto os das disciplinas sujeitas a exame. Nestes casos, os manuais devem 

ser entregues três dias após a publicação das classificações dos exames, na data a definir pela Direção. 

Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva 

conclusão. 

O Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento, no ato da devolução dos manuais escolares, emite o recibo de entrega a todos os 

intervenientes neste processo. 

Aquando da restituição dos manuais escolares, compete aos responsáveis pelo processo, nomeados pela Direção do Agrupamento, avaliar o 

estado de conservação dos mesmos, conforme os critérios de análise do estado de conservação dos manuais, de acordo o artigo 134.º, do RI. 

Penalidades previstas pelo Agrupamento, de acordo com o artigo 135.º, do RI: 

1. A restituição dos manuais fora do prazo estipulado é considerada não devolução dos mesmos; 

2. A não restituição dos manuais ou a sua devolução em estado de conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua 

reutilização, impede a atribuição deste tipo de apoio no ano lectivo seguinte. 

3. No caso dos alunos que completaram o 12.º ano ou que optem pela transferência para cursos do ensino privado, a falta de restituição 

dos respectivos manuais nas devidas condições implica a não emissão de certificados de habilitações ou diplomas de conclusão de 

ciclo, até que se verifique a restituição dos referidos manuais em bom estado de conservação, ou a respectiva compensação 

pecuniária. 

4. Considera-se que o manual se encontra em mau estado de conservação e não reúne condições de reutilização quando não está de 

acordo com os parâmetros de avaliação supramencionados no regulamento Interno do Agrupamento. 

 

A devolução dos manuais escolares irá ocorrer na Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, para todas as turmas do Agrupamento, 

de acordo com a calendarização a divulgar oportunamente na página do Agrupamento e através do(a) Diretor(a) de Turma. 

 

Os Encarregados de Educação que tenham dois ou mais educandos poderão selecionar a calendarização de uma das turmas dos seus 

educandos. 

 

O Agrupamento de Escolas Dr. Mário sacramento não aceitará manuais escolares após a data definida para a sua recolha. 

 

Em caso de impossibilidade de entrega dos manuais escolares na data definida pelo agrupamento, o Encarregado de Educação 

poderá delegar esta tarefa a terceiros, através de uma declaração escrita. 

 

 

 
 

 junho de 2022 

O Diretor 

             (José Manuel Silva Nunes) 

 


