
AVISO    

3º CICLO  

Comunica-se a todos os alunos do 3º Ciclo (todos os escalões: I, II, III, IV e V) que 

a devolução e requisição dos manuais escolares, para o próximo ano letivo, vai decorrer 

nos dias 4, 5 e 6 de julho, das 9h30 às 12h e das 12h30 às 14h30, nas salas 29 e 30.   

O levantamento dos manuais requisitados anteriormente será à mesma hora e local, 

nos dias 18 e 19 de julho.   

SECUNDÁRIO  

Comunica-se a todos os alunos do Secundário (todos os escalões: I, II, III, IV e V) 

que a devolução e requisição dos manuais escolares, para o próximo ano letivo, vai 

decorrer nos dias 7, 8 e 11 de julho, das 9h30 às 12h e das 12h30 às 14h30, nas salas 

29 e 30.   

O levantamento dos manuais requisitados anteriormente será à mesma hora e local, 

nos dias 20 e 21 de julho.   

   



AVISO  

 MANUAIS ESCOLARES – 1ª Fase  
(destina-se aos alunos que já cá estão matriculados)  

  
3ºCiclo  

(7º, 8º, 9º)  

  
4, 5 e 6  

de julho 
 

DEVOLVER os manuais (em condições e limpos)  
Local: salas 29 e 30 Horário: das 9h30 

às 12h, e das 12h30 às 14h30.  

REQUISITAR (pedir) para o próximo ano letivo, trazer os cartões de cidadão do 

encarregado de educação e do aluno.  
Local: salas 29 e 30 Horário: das 9h30 

às 12h e das 12h30 às 14h30.  

  
3ºCiclo  

(7º, 8º, 9º)  

  

 

18 e 19 

de julho 

LEVANTAMENTO DOS MANUAIS REQUISITADOS e, quando a escola não dispuser de 

manuais, LEVANTAMENTO DO TERMO DE  
RESPONSABILIDADE, NA ESCOLA, PARA EFETUAR A RESPETIVA 

ENCOMENDA NA PAPELARIA (a definir).  
Local: salas 29 e 30 Horário: das 9h30 

às 12h e das 12h30 às 14h30.  

  

Secundário  

 (10º, 11º, 12º)  

  
 

7, 8 e 11  

de julho 

DEVOLVER os manuais (em condições e limpos)  
Local: salas 29 e 30 Horário: das 9h30 

às 12h e das 12h30 às 14h30  

REQUISITAR (pedir) para o próximo ano letivo, trazer os cartões de cidadão do 

encarregado de educação e do aluno.  
Local: salas 29 e 30 Horário: das 9h30 

às 12h e das 12h30 às 14h30.   

 

Secundário  

(10º, 11º, 12º)    
 

20 e 21  

de julho 

LEVANTAMENTO DOS MANUAIS REQUISITADOS e, quando a escola não dispuser de 

manuais, LEVANTAMENTO DO TERMO DE  
RESPONSABILIDADE, NA ESCOLA, PARA EFETUAR A RESPETIVA 

ENCOMENDA NA PAPELARIA (a definir).  
Local: salas 29 e 30 Horário: das 9h30 às 

12h e das 12h30 às 14h30.  

 *Nota: os manuais devem vir todos apagados, caso contrário, ficarão penalizados nos dois anos subsequentes, como consta no DLR n.º26/2012/A, 

de 19 de junho, artigo 8.º, n.º2.  


