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Para:  Alunos 
De:  Diretor  

cc:  Professores e Coordenadora Operacional 

Data:  24.06.2020  

Assunto:  Devolução de Manuais escolares e equipamentos informáticos - procedimentos 

 

Conforme email da DGAE, bem como o Despacho 6352/2020, de 16 de junho, assim como as medidas excecionais 
e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, na área da educação, estabelecidas no Decreto-Lei 
n.º 14-G/2020, de 13 de abril, impõe-se o ajuste de procedimentos, designadamente ao circuito de reutilização 
dos manuais escolares, a que se junta a devolução dos equipamentos informáticos e hotspots de acesso à internet 
emprestados. 
Para agilização desse processo, o Despacho  n.º 6352/2020 citado, procedeu à alteração ao «Manual de Apoio à 
Reutilização de Manuais Escolares», aprovado e publicado como anexo I ao Despacho n.º 921/2019, de 24 de 
janeiro de 2019, o qual conjugado com o Regulamento de Utilização dos Manuais Escolares enquadráveis no 
projeto MEGA, dita a necessidade de recolha, verificação e avaliação para posterior redistribuição dos manuais, 
após carregamento de dados numa plataforma específica para esse efeito, que procederá à sua atribuição. 
Para agilização da tarefa de devolução, deve observar-se o previsto no cronograma abaixo: 
 

HORÁRIO  LOCAL  1 JULHO  
4ª FEIRA  

2 JULHO  
5ª FEIRA  

3 JULHO  
6ª FEIRA  

6 JULHO  
2ª FEIRA  

7 JULHO  
3ª FEIRA  

8 JULHO   
4ª FEIRA  

9 JULHO  
5º FEIRA  

10 JULHO   
6º FEIRA  

9:00-12:30  PBX  5º A  5ºE  6ºC  7ºA  7ºE  8ºC  9ºA  9ºE  
AUDITÓRIO
  

5ºB  5ºF  6ºD  7ºB  7ºF  8ºD  9ºB  9ºF  

14:00-17:30  PBX   5ºC  6º A  6ºE  7ºC  8ºA  8ºE  9ºC    
AUDITÓRIO
  

5ºD  6ºB  6ºF  7ºD  8ºB  8ºF  9ºD    

Notas: 
- Os DT´s farão a receção dos manuais (e equipamentos informáticos e hotspots, quando aplicável) conforme 
cronograma acima apresentado, sugerindo-se que sigam as orientações adicionais deste, para evitar tempos de 
espera desnecessários e ajuntamentos em frente à escola (usar o Teams para marcar a melhor hora  para a entrega 
com o DT´s, em função do número de alunos da turma). Dirija-se à escola somente no horário indicado e observe 
todas as indicações aqui presentes e as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS).  
Após esta data 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” 
(Desp 921/2019, de 24.01, ponto 2.2). 
Os equipamentos informáticos e hotspots têm como data limite de devolução 15 de julho, mas sugere-se a sua 
entrega nesta data, para evitar deslocações desnecessárias à escola. 
  
Recorda-se que é obrigatória a devolução de todos os manuais atribuídos pela escola (os EEs deverão consultar 
recibo entregue no início do ano letivo), à exceção dos manuais de Português e Matemática  (nos 7º e 8º anos) 
e para os alunos retidos (devem conservar os manuais para utilizar no próximo ano). 
Os cadernos de atividades não precisam de ser devolvidos, até porque foram adquiridos pelos alunos/ EE.  
Os 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” . 
 Aquando da entrega dos manuais, os DT´s farão o registo da quantidade/ disciplinas entregues, numa grelha 
específica, e o  recibo de devolução dos manuais escolares será enviado por email para o aluno/EE, após validação 
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do seu estado (tarefa a realizar até 14 de julho), informando o DT´s os alunos/EE dos casos de não reutilização por 
uso indevido.   
Recorda-se, ainda, que os alunos do 1º ciclo não devolvem os manuais escolares. 
No caso dos equipamentos informáticos (tablets, computadores e hotspot de acesso á internet), conforme 
condições de acesso ao empréstimo definidas no respetivo regulamento, os equipamentos deverão ser devolvidos 
nas mesmas condições em que foram entregues, ou seja, devidamente acondicionados nas embalagens de 
origem, contendo todos os respetivos acessórios. 
Para esclarecimentos e problemas técnicos, os interessados poderão enviar e-mail para 
direccao@ebaveromar.com 
 

Em prol da segurança de toda a comunidade educativa e em consonância com as orientações emanadas da 
DGS e DGEstE,  recorda-se que deverão respeitar-se seguintes orientações:  
1 – Só deverá deslocar-se à escola na data e hora fixadas para o seu educando;  
2 – O circuito a percorrer, entre a entrada e saída da escola, deverá ser respeitado seguindo as indicações definidas 
no pavimento/ dadas pelo funcionário da portaria;  
3 – É obrigatório o uso de máscara, durante todo o circuito, no interior da escola;  
4 – Deverão ser respeitadas todas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das 
mãos, determinadas pelas autoridades de saúde.  
 

Outras informações: 
Avaliações/entrega de registos de avaliação do 3.º período 
As avaliações dos alunos estarão disponíveis no Inovar Consulta a partir do dia 30 de junho. A entrega dos registos 
de avaliação do 3.º período será, por regra, realizada através de simples envio para o e-mail do Encarregado de 
Educação. 
 
Matrículas e Renovações de matrícula: 

As matrículas e renovações de matrícula vão decorrer por via eletrónica, nas seguintes datas: 
Os registos de primeira matrícula, renovações de matrícula e pedidos de transferência de escola para a educação 
pré-escolar e matrícula no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico já decorreram, por via eletrónica. 
Os registos de matrícula nos outros anos iniciais de ciclo 5º, 7º e 10º anos de escolaridade, as renovações de 
matrícula e os pedidos de transferência de escola nos 1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário 
decorrem a partir de  30 de junho  para 2º e 3º ciclos e 2 de julho para 1º ciclo, após publicação de classificação 
final. 
Em termos de procedimentos, os encarregados de educação deverão aceder ao portal das matrículas (disponível 
em portaldasmatriculas.edu.gov.pt) e realizar a matrícula dos seus educandos. No caso de não possuir meios 
informáticos que o permitam fazer, poderá recorrer ao computador disponibilizado na escola-sede do 
Agrupamento, devendo, para tal, fazer uma marcação prévia para tal autorização. Caso não domine as 
tecnologias, poderá fazer uma marcação para atendimento presencial nos serviços administrativos, entre as 
9.00h e as 16.00h, em função das vagas/tarefas programadas. para tal, deverá marcar o serviço pelo telefone 
252690590 ou  933192219. 
Devem considerar-se, de acordo com a legislação, as seguintes datas adicionais: 
- publicação das pautas finais. 30 de junho ( 2º e 3º ciclos); 2 de julho (1º ciclo) 
- renovações de matrícula e pedidos de transferência: até 03 de julho ( 2º e 3º ciclos); 7 de julho (1º ciclo) 
 
-Afixação da lista de quem pediu matrícula e a quem foi renovada a matrícula: 15 de julho 

Informações adicionais: https://ebaveromar.com/matriculas-2020-21-informacoes/ 
 

https://ebaveromar.com/matriculas-2020-21-informacoes/
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O diretor, Carlos Gomes de Sá  


