INFORMAÇÃO
- Manuais Escolares Informam-se os Encarregados de Educação dos alunos que frequentam o Agrupamento de
Escolas Ferreira de Castro e que tenham usufruído de manuais escolares gratuitos (2º ciclo, 3.º
ciclo e ensino secundário - 10.º anos e 11.º ano) que os mesmos não serão alvo de devolução
segundo as orientações da DGESTE.

Os manuais a devolver serão apenas:
 Os manuais relativos ao término do ensino secundário (12.º ano) do ensino regular;
 Os manuais relativos ao ensino profissional (10.º ano, 11.º ano e 12.º ano);

 Deve ser respeitada a seguinte calendarização anteriormente definida:
o 10 de julho: ensino profissional (8h às 20h);
o 2 e 3 de setembro: 12.º ano (9h às 18h) – para alunos que realizam
exame na 1.º fase;
o 21 e 22 de setembro: 12.º ano (9h às 18h) – para alunos que realizam
exame na 2.º fase.

A entrega dos manuais escolares continuará a ser realizada no auditório (Sala Polivalente
Ivone Ferreira).

Tendo em atenção, o plano de contingência da escola, os Encarregados de Educação deverão
dirigir-se, para entregar os manuais, apenas no dia previsto para o ano de escolaridade,
sendo obrigatório o uso de máscara à entrada e, durante todo o circuito, no interior da escola.
Deverão ser respeitadas todas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e
higienização das mãos. Deverá ser respeitado o circuito definido.
Devem ser devolvidos todos os manuais que tenham sido atribuídos, a título de
empréstimo, pelo Ministério da Educação, mesmo que danificados, através da plataforma
MEGA.

Os manuais deverão ser entregues em bom estado, totalmente apagados. A devolução de
manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa(s) do manual (ais) em causa.
(ponto 2.2 do Despacho nº921/2019 de 24 de janeiro).

O Encarregado de Educação pode optar por não devolver o(s) manuais, devendo, nesse
caso, pagar o valor de capa dos livros não devolvidos nos serviços administrativos
(secretaria).

O NIF do Encarregado de Educação deve estar atualizado e correto na ficha do aluno.

Para qualquer informação adicional deverá contactar a Equipa de Manuais através do telefone
256 666 070 ou por email (equipamanuais@esfcastro.pt).

A equipa da Bolsa de Manuais,

06 de julho de 2020

