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MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS
DEVOLVER PARA REUTILIZAR
2019-2020
1. A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente, a
sua recolha e triagem ocorre no final do ano letivo.
2. Todos os manuais escolares gratuitos devem ser devolvidos
entre o dia 21 a 28 de junho (1.ºCiclo) e de 14 a 28 (2.º e 3.º
ciclos) independentemente do estado em que se encontram. No
caso da não devolução a penalidade prevista consiste no
pagamento do valor integral dos manuais. Caso o valor não seja
restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito no
ano letivo seguinte. ( despacho n.º921/2019 artº 194 2.2).
3. O encarregado de educação pode optar por não devolver os
manuais, devendo, nesse caso pagar o valor dos livros, nos
serviços administrativos da escola sede do Agrupamento Miguel
Torga.
4. De acordo com as regras de boa utilização os manuais não
devem apresentar:
a) Capa e folhas rasgadas, cortadas ou em falta;
b) Riscos indevidos;
c) Respostas, textos ou resoluções escritos a caneta;
d) A capa e a contra capa devem estar em bom estado
5. As respostas, textos, sublinhados, desenhos ou resoluções
escritas a lápis devem ser apagadas pelos encarregados de
educação antes da sua entrega.

6. As regras de utilização dos manuais escolares prevêem também
atenuantes caso sejam entregues em mau estado:
a) Se os manuais tiverem existência de espaços em branco
para preenchimento, figuras autocolantes, pinturas
solicitadas
b) Número de utilizações anteriores
c) Deterioração inerente ao uso normal do manual de acordo
com uma utilização prudente e adequada
d) Caso de furto ou perda participado oportunamente ao
professor titular/ diretor de turma
7. O procedimento para entrega dos manuais ( local, hora, receção)
será informado posteriormente.

Amadora, 15 de maio de 2019
O Diretor
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