
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVER-O-MAR 

21-5-2014 
INFORMAÇÕES PARA ENC. DE EDUCAÇÃO RELATIVAS A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
2018/19 (para alunos que frequentam 9º ANO) 

1 - DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES e INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA MEGA PARA PRÓXIMO ANO 
Os alunos de 9º ano são obrigados à devolução dos manuais subsidiados atribuídos pela escola, nos seguintes moldes: 
- Devolução de todos os manuais utilizados no 9º ano e dos manuais utilizados no 7º e 8º ano, que ainda não tenham sido entregues 
(Português e Matemática). 
Os manuais deverão ser devolvidos, em articulação com os professores das disciplinas/DT, na papelaria, até ao final das aulas, 
preferencialmente ao longo da última semana de aulas, considerando-se, no limite, os seguintes prazos: 
 - Dia 11/06 (afixação de pautas internas): data limite de devolução de livros pelos alunos que sejam admitidos a prova final, exceto os 
manuais de português e matemática, que serão devolvidos, obrigatoriamente, até ao dia da prova; 
 - Os alunos não aprovados, na avaliação interna, não entregam os manuais. 
 - Os alunos não aprovados, na avaliação interna, e que se inscrevam para a realização de provas de equivalência à frequência, só devolvem 
os manuais, caso venham a aficar aprovados (afixação de pautas – 5 de agosto). 
 - Os alunos que venham a ficar retidos, após afixação das pautas finais de avaliação externa (15 de julho), podem solicitar, na escola, o 
empréstimo dos manuais, para estudo durante o período que antecede as provas da 2ª fase. Caso venham a transitar, os livros deverão 
ser devolvidos a 5 de agosto. Caso fiquem retidos, não há lugar à devolução, sendo carregados como atribuídos aos alunos. 
Após estas datas, não serão aceites manuais, aplicando-se os procedimentos previstos na legislação, incluindo “a obrigatoriedade de 
pagamento do valor integral do manual e a não atribuição de novo manual gratuito do ano seguinte”. Os referidos manuais deverão 
encontrar-se em bom estado de conservação, apelando-se a que se apague qualquer inscrição que tenha sido redigida nos mesmos, 
sendo que “A devolução dos manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa, exceto quando o manual já tenha atingido 
o tempo de útil da reutilização”(2.2, Desp 921/2019, de 24.01)Os cadernos de atividades não precisam de ser devolvidos, até porque 
foram adquiridos pelos alunos/ EE, sendo que também os alunos em risco de retenção devem conservar os manuais até clarificação da 
sua situação.  
Para aquisição de manuais para o próximo ano letivo - Os encarregados de educação deverão estar atentos para a inscrição na plataforma 
MEGA. O acesso à plataforma MEGA – Manuais Escolares Gratuitos pode ser realizado através do site https://manuaisescolares.pt/ ou 
da app Edu Rede Escolar. 
O registo na plataforma deve ser efetuado pelo encarregado de educação. Após o registo, serão emitidos vouchers (um por manual), 
associados ao NIF (número de identificação fiscal) do encarregado de educação, que permitirão o levantamento de manuais escolares 
nas livrarias aderentes (inscritas na plataforma).  
A MEGA – Manuais Escolares Gratuitos faz também a gestão de manuais escolares usados, redistribuindo-os de forma aleatória. O 
objetivo é garantir que não há situações extremas de alunos que ficam apenas com livros usados ou apenas com livros novos. 

2 - CACIFOS 
Os alunos deverão libertar o cacifo, no final de ano, procedendo como é habitual:1-Esvaziar o cacifo e tirar o loquete; 2-Dirigir-se à 
Reprografia (os dois alunos), levando o loquete; 3-A funcionária entregará a cópia da chave mediante verificação da mesma no loquete. 
Após a data de entrega de avaliações, os cacifos serão abertos e todo o material que se encontra dentro dos mesmos será dado como 
perdido. Os custos com a reparação dos cacifos que se apresentem danificados, poderão ser imputados aos utilizadores. 

 
3 - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA: ( a realizar com DT e Serviços Administrativos ) 
Data e horário: 16 de julho – 13:30 - 16.00 – Turmas 9º A e B;  
                             17 de julho – 9.30 - 12.00 – Turmas 9º C, D e E.  
Documentos a trazer no dia: 
 - Cartão de Cidadão do EE e aluno para validação de dados para DT e Serviços Administrativos (este processo poderá ser demorado); 

- 2 fotos; 
 - Boletim de vacinas para verificação pelo DT; 
 - Declaração da Segurança Social - Para os alunos candidatos a subsídio, é obrigatória a entrega da declaração com o escalão 
de subsídio, relativa ao presente ano (pode ser retirado do site da Segurança Social). Sem este documento não será 
atribuído qualquer escalão. 
 
ATENÇÃO: Alerta-se para a obrigatoriedade de efetuar pré-inscrição online, exigida por algumas escolas, no caso de cursos 
profissionais, uma vez que só serão admitidos à entrevista de seleção, os candidatos que a realizem. (confirmar junto dos DTs 
e/ou psicóloga). 

A presente informação poderá ser consultada no site:www.ebaveromar.com 

 
Destacar e devolver ao Diretor de turma  
Enc. de educação(nome)_________________________________________________________________________do 

aluno________________________________________________________________________Ano/turma_________. 

Declaro ter tido conhecimento dos procedimentos e datas de entrega para renovação de matrícula para o ano letivo 
2019/20. 
Data____/____/_________Assinatura______________________________________________________________ 

https://manuaisescolares.pt/
https://manuaisescolares.pt/livrarias

