
INFORMAÇÃO

Devolução dos Manuais Escolares – Plataforma Mega

Informa-se a Comunidade Escolar que a Recolha dos Manuais Escolares – Plataforma Mega,

dos 5.º aos 8.º anos, irá decorrer na Secretaria da Escola Básica Tecnopolis, conforme o

calendário abaixo.

Manhã – 9.30 às 13.00 Tarde – 14.00 às 17.30

13/07 7.ºA 7.ºB 7.ºC 7.ºD 7.ºE 7.ºF

14/07 7.ºG 7.ºH 7.ºI 7.ºJ 8.ºA 8.ºB

15/07 8.ºC 8.ºD 8.ºE 8.ºF 8.ºG 8.ºH

16/07 8.ºI 8.ºJ 5.ºA 5.ºB 5.ºC 5.ºD

19/07 5.ºE 5.ºF 5.ºG 5.ºH 6.ºA 6.ºB

20/07 6.ºC 6.ºD 6.ºE 6.ºF 6.ºG 6.ºH / 6.ºJ

✔ A receção dos manuais será feita por ordem de chegada. O horário deverá ser cumprido com

rigor;

✔ Os manuais devem estar completos no que diz respeito ao número de páginas e/ou

fascículos/cadernos;

✔ A respetiva capa deve estar devidamente presa ao livro e ambos sem rasgões, escritos ou

rabiscos que impeçam a leitura de todos os elementos informativos neles contidos;

✔ Os manuais não devem apresentar sujidade, nem folhas rasgadas e/ou páginas riscadas a

tinta e/ou sublinhadas a caneta ou marcador;

✔ Devem ter a totalidade dos registos efetuados a lápis apagados previamente;

✔ A não restituição dos manuais escolares 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 letivo seguinte;

✔ Os encarregados de educação que optem por não devolver os manuais escolares e

pretendam proceder à restituição do valor de capa dos mesmos deverão dirigir-se à escola,

no dia calendarizado e efetuar o respetivo pagamento;

✔ Os manuais que não cumprirem com os parâmetros acima indicados são sujeitos a

pagamento (artigo 194.º, de Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro);

✔ Caso os encarregados de educação tenham de pagar manuais considerados "não

reutilizáveis" ou “não entregues”, informa-se que não há Multibanco na escola. O pagamento

terá de ser em numerário;
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✔ Com a devolução dos manuais, do corrente ano letivo, devem também ser devolvidos os

manuais do ano letivo 2019/2020 (consultar tabela da pág.2 – manuais a devolver);

✔ É obrigatório o uso de máscara e o respeito das regras de distanciamento físico, etiqueta

respiratória e higienização das mãos, bem como o cumprimento dos circuitos internos

definidos dentro do recinto escolar;

✔ Para facilitar o processo, em contexto de pandemia, trazer material de escrita próprio para

assinar o recibo de devolução dos manuais;

✔ Alunos transferidos de outras escolas (por exemplo: Aljezur, Vila do Bispo, AE Gil Eanes)

entregam os manuais referentes ao ano letivo 2019/2020, na escola de origem, ou seja, onde

frequentaram o ano letivo 2019/2020;

✔ Se o aluno não transitou, no ano letivo 2020/2021, não devolve os manuais correspondentes

a esse ano;

✔ Será passada uma declaração de presença, para entregar na entidade patronal, aos

encarregados de educação que a solicitem.

Turmas Ano letivo Manuais a devolver
5.º ano 2019/2020 --------------------------------------

2020/2021 Todos os manuais do 5.º ano, à exceção dos de
EV, ET e Ed. Física.

6.º ano 2019/2020 Todos os manuais do 5.º ano.
2020/2021 Todos os manuais do 6.º ano.

7.º ano 2019/2020 Todos os manuais do 6.º ano.
2020/2021 Todos os manuais do 7.º ano, à exceção dos de

Português e Matemática.
8.º ano 2019/2020 Todos os manuais do 7.º ano, à exceção dos de

Português e Matemática.
2020/2021 Todos os manuais do 8.º ano, à exceção dos de

Português e Matemática.

2 de julho de 2021

A Adjunta do Diretor,
Dina Grilo
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