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Para:  Alunos e Encarregados de Educação de 5º e 6º anos 
De:  Diretor  

cc:  Professores e Assistentes 

Data:  01.07.21 
Assunto:  Devolução de manuais escolares 

 

 

Solicita-se aos alunos de 5º e 6º ano e respetivos Encarregados de Educação que procedam à devolução 

de manuais escolares, do seguinte modo: 

 

Os alunos deverão devolver os manuais, preferencialmente, até ao último dia de aulas (5ª feira, 8 de 

julho), deixando-os colocados na secretária que, habitualmente ocupam, na sala da turma.  

Solicita-se, ainda, que o documento em anexo (anexo 1 para alunos de 5º ano; anexo 2 – para alunos de 

6º ano) seja devidamente preenchido pelo Encarregado de educação e entregue em conjunto com os 

manuais.  

A entrega deverá acontecer na aula do Diretor de turma, que terá que verificar listagem de manuais 

entregues, registando data e assinando o documento, que será colocado por cima dos manuais. 

Recorda-se que é obrigatória a devolução de todos os manuais atribuídos pela escola, no presente ano 

letivo e no anterior (para os alunos de 6º ano), conforme listagem constante no anexo. Em caso de 

dúvida, os EEs deverão consultar recibo entregue no início de cada 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” (Despacho 921/2019, de 24.01, ponto 2.2). 

O recibo de Devolução de Manuais Escolares será enviado, posteriormente, para o mail institucional do 
aluno. 
 

 

 

       

 

  

Despacho nº 7-2020/21   
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Anexo 1 – Alunos de 5º ano 

 

 

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

Alunos de 5º ano (até 08/07) 

 

 

Declara-se que o aluno___________________________________________________________________, 

nº ______da turma _____ do 5º ano devolveu os seguintes manuais: 

 

 

NOTA: Os manuais de Educação Visual, Ed. Física e Ed. Tecnológica serão utilizados no 6º ano, tendo 

que ser devolvidos no final do próximo ano letivo. 

 

 

Data____________ 

Assinatura do Encarregado de educação____________________________________________________ 

 

Data_____________ 

Assinatura do diretor de Turma___________________________________________________________ 

 

 

 

 

5º ANO ENTREGUE NÃO ENTREGUE  

    

ED. MUSICAL    

HGP    

INGLÊS    

PORTUGUÊS    

MATEMÁTICA    

CIÊNCIAS NATURAIS    

EMRC ( se o aluno frequentar)    
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Anexo 2 – Alunos de 6º ano 

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

Alunos de 6º ano (até 08/07) 

 

Declara-se que o aluno___________________________________________________________________, 

nº ______da turma _____ do 6º ano devolveu os seguintes manuais: 

 

 

Manuais utilizados em 2019/2020: 

 

Data_______ Assinatura do Encarregado de educação________________________________________ 

 

Data________Assinatura do Diretor de Turma_______________________________________________ 

6º ANO ENTREGUE NÃO 

ENTREGUE 

OBSERVAÇÕES 

    

ED. MUSICAL    

HGP    

INGLÊS    

PORTUGUÊS    

MATEMÁTICA    

CIÊNCIAS NATURAIS    

ED. VISUAL    

ED. TECNOLÓGICA    

EMRC (se o aluno frequentar)    

5º ANO ENTREGUE NÃO 

ENTREGUE 

OBSERVAÇÕES 

    

ED. MUSICAL    

HGP    

INGLÊS    

PORTUGUÊS    

MATEMÁTICA    

CIÊNCIAS NATURAIS    

EMRC (se o aluno frequentar)    


