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Atendendo ao elevado número de turmas e níveis de ensino, bem como a existência de um elevado número de 

alunos, houve necessidade de organizar o processo de devolução de manuais e de Kits Informáticos. Assim, solicita-

se aos Encarregados de Educação que se dirijam aos Serviços Administrativos, preferencialmente, de acordo com a 

calendarização abaixo indicada. 

Horário: DAS 9h00 às 17h00 

1.Para Devolução de Manuais 

ANOS DATA 

7.º ANOS Segunda-feira, dia 20 de junho 

8.º ANOS Quinta-feira, dia 23 de junho 

9.º ANOS Sexta-feira, dia 24 de junho 

10.º ANOS  Quarta-feira, dia 29 de junho 

11.º ANOS 1 Quinta-feira, dia 30 de junho 

12.º ANOS 1 Sexta-feira, dia 1 de julho 

Ensino Profissional 1 De 1 a 15 de julho 

 1  -  Calendário definido para devolução dos Manuais relativos às disciplinas não sujeitas a exame e/ou a disciplinas/módulos 
concluídos. 

- Para as disciplinas sujeitas a exame, a devolução dos respetivos manuais ocorrerá até três dias a partir da afixação das pautas 
e confirmada a aprovação 

Penalidades: 

- No caso de não devolução dos manuais escolares, a penalidade prevista pode consistir na devolução ao estabelecimento de 
ensino do valor integral do manual. Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito do ano 
seguinte; 

- A devolução de manuais em mau estado ou escritos (Capa e/ou contracapa rasgada, com anotações; Folhas rasgadas, 
arrancadas, escritas, sujas ou vincadas) implica o pagamento do valor integral do manual, exceto quando o manual já tenha 
atingido o tempo de vida útil da reutilização. 

- Todos os manuais têm de ser entregues para que sejam emitidos novos vales. 

2.Para Devolução de Kits Informáticos 

ANOS DATA 

9.º ANOS Segunda-feira, dia 27 de junho 

12.º ANOS e 3.º ANOS DO ENSINO PROFISSIONAL Terça-feira, dia 28 de junho 

- A não devolução do Kit informático, no fim do ciclo de estudos e quando muda de escola, incorre em infração, pois viola o 
definido no ponto 1 das condições gerais do auto de entrega. 



 
AVISO  

Escola Secundária com 3.º ciclo 
 

ASE/00 

 

Página 2 de 2 

 

Outras informações 

3.Material escolar gratuito 

No que aos alunos com escalão A e B diz respeito, mais se informa que a data limite para levantar o material de 

papelaria  (sujeito a stock existente), a que ainda têm direito, termina a 1 de julho, inclusive. 

4.Cacifos 

Os alunos que alugaram cacifo têm de retirar o cadeado, bem como os seus pertences, até ao dia 1 de julho, inclusive. 

 

 

 A Direção da ESHM agradece a colaboração. 

 


