DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
Alunos beneficiários da ASE

1- No âmbito da implementação de uma política de gratuitidade e reutilização de manuais
escolares e conforme estabelecido no Despacho nº 8452-A/2015, atualizado pelo
despacho nº 5296/2017 e demais legislação aplicável, a atribuição de manuais escolares
é sempre a título de empréstimo.

2- Os Encarregados de Educação ou os alunos quando maiores

têm o dever de

proceder à restituição de todos os manuais escolares que lhe foram facultados no âmbito
da ASE.

3- Sempre que se verifique a retenção do aluno em qualquer ano do ensino básico ou não
aprovação em disciplinas do ensino secundário, mantem-se o direito de conservar na sua
posse os respetivos manuais.

3- A devolução dos manuais ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos,
caso se trate de disciplinas sujeitas a exame final.

4- O processo de devolução de manuais escolares deverá ter lugar nos oito dias úteis
subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação do 3.º período ou nos três dias
após a afixação dos resultados dos exames nacionais/equivalência à frequência,
para os alunos dos anos terminais dos 3º ciclo e do ensino secundário (11º e 12º anos) .

5- A não restituição dos manuais escolares, ou a sua devolução em mau estado de
conservação, pode impedir a atribuição deste tipo de apoio no próximo ano letivo ou a
não emissão de certificados / diplomas aos alunos do 12º ano.
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DEVOLUÇÃO DE MANUAIS
O Encarregado de Educação ou o aluno, quando maior, deverá proceder à devolução dos
manuais que lhe foram atribuídos no âmbito da ASE, das 9:00 às 12:30 e das 14:30 às
18:00, de acordo com o que seguidamente se estabelece:

ANO

DIA

7º

12 julho

8º

12 julho

MANUAIS A DEVOLVER
Todos exceto Português e
Matemática
Todos exceto Português e
Matemática

16 e 17 de julho
Todos os recebidos nos 7º , 8º e 9º

9º

anos
3 agosto – alunos que
concluíram na 2ª fase

13 julho

Manuais dos 10º e 11º anos das

11º

disciplinas bienais

3 agosto – alunos que
concluíram na 2ª fase

13 julho

Todos os recebidos nos 10º, 11º e

12º
3 agosto – alunos que

12º anos

concluíram na 2ª fase
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