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Informação n.º 379-B, de 24 de Junho de 2021. 

Reutilização dos manuais escolares do 11.º ano 

 

Constitui um dever dos alunos e dos encarregados de educação devolver à escola os manuais escolares que 

receberam no ano lectivo anterior, dependendo do seu cumprimento o direito a receber os manuais para 2021/2022, 

reutilizados ou novos.  

Dada a complexidade da operação de restituição dos manuais, agravada pelos riscos da pandemia em curso, os 

encarregados de educação/alunos entregam os manuais no dia 2 de Julho de 2021, entre as 8:00 horas e as 18:00 horas. 

Podem fazer de dois modos: 

a) Deixam os livros ensacados com a identificação do aluno (nome, n.º e turma) no ponto de recepção, e a escola, após 

o período de desinfecção dos livros, procede a todos os registos;  

b) Optam por fazer a entrega pessoalmente aos assistentes operacionais, aguardando a sua vez na fila e ainda o 

tempo necessário para a desinfecção dos livros que vão ser manuseados. 

Na devolução, o impresso de restituição seguinte deve estar devidamente preenchido, em duplicado, e assinado. 

 

Escola Secundária de Paredes, 24 de Junho de 2021. O Director: Francisco Queirós 

 

 
Impresso de restituição dos manuais escolares atribuídos 
 

Nome do aluno: ____________________________________________________________________________ N.º: _________ Turma: ___________  

 
Os manuais indicados na tabela seguinte foram devolvidos à Escola Secundária de Paredes. Para cada disciplina, o restituinte 

assinalou com uma cruz se o manual foi devolvido e as condições de reutilização. Nas disciplinas em que os alunos 

realizem exame, os respectivos manuais devem ser entregues 3 dias após a afixação das pautas de exame. 

 

11.º Ano do Ensino Secundário Devolvido Reutilizável 
Não reutilizável 

a) b) 

Lista dos manuais 
devolvidos 

Inglês     

Filosofia     

Física e Química A     

Biologia e Geologia     

Geografia A     

MACS     

Economia A     

Espanhol (iniciação)     

Geometria Descritiva A     

História da Cult. e das Artes     

EMRC     
  

a)  O aluno danificou propositadamente o manual escolar; b) O manual escolar está danificado sem intenção do aluno. 

 
Data: _______ / _______ / 2021                O Restituinte: _________________________________________________________________ 


