INFORMAÇÃO
Devolução de manuais (2º, 3º ciclos e secundário)
Informam-se os pais/encarregados de educação sobre o processo de devolução dos manuais
escolares
1. A devolução deverá ser efetuada no pavilhão gimnodesportivo da escola sede do
agrupamento (Escola Secundária de Alfena), com entrada pelo portão junto do pavilhão, nos
dias e horas calendarizadas no quadro seguinte:
28/06/2021

9h00 – 12h30

9º A; 9º B, 9º C

14h00 – 17h30

9º D, 9ºE, 9º F

9h00 – 12h30
29/06/2021
14h00 – 17h30

30/06/2021

9º G, 12º A, 12º B
(só manuais que
não tenham
exame)
11º A, 11º B, 11º C
(só manuais que
não tenham
exame)

9h00 – 12h30

8º A, 8º B, 8º C

14h00 – 17h30

8º D, 8º E, 8º F

01/07/2021
02/07/2021
14/07/2021
15/07/2021

9h00 – 12h30

7º A, 7º B; 7º C

14h00 – 17h30

7º D; 7º E, 7º F

9h00 – 12h30

7º G, 10º A, 10ºB

9h00 – 12h30

6º A; 6º B, 6º C

14h00 – 17h30

6º D, 5º A, 5º B

9h00 – 12h30

5º C, 5º D, 5º E

2. Os manuais das disciplinas de exames do 11º ano e 12º ano devem ser entregues 3 dias após
a publicação das classificações de exames.
3. Não há lugar à devolução de manuais do 1º ciclo.
4. Os manuais dos cursos profissionais devem ser devolvidos ao respetivo diretor de turma 3
dias após a publicitação das pautas em horário a acordar com o mesmo.
5. O regulamento da reutilização dos manuais encontra-se publicitado na página do
agrupamento, cuja leitura se recomenda.
6. Só podem ser aceites para reutilização os manuais que estejam em bom estado de
conservação (sem estarem escritos, a lápis ou caneta, rasurados, com capas danificadas ou
com indícios de más práticas de utilização).
7. No ato de devolução, os manuais devem ser apresentados em condições de reutilização, ou
seja, sem qualquer registo escrito pelo que a regularização destas situações deve ser
efetuada antes da devolução dos manuais.
8. É obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto escolar e o respeito pelas regras de
distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos, determinadas pelas
autoridades de saúde.
Alfena, 22 de junho de 2021
A diretora
Felisbina Neves

