DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
DIREÇÃO DE SERVIÇOS REGIÃO ALGARVE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO - CÓD. 145348
ESCOLA SECUNDÁRIA C/3.º CICLO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO (SEDE CÓD. 403726) – EB 2,3 Infante D. Fernando – EB1/JI Manuel Cabanas

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
GRATUITIDADE E REUTILIZAÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES

Em cumprimento do disposto no Manual de Apoio à Reutilização de Manuais Escolares, definido no Anexo
I, do Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, importa informar todos os Encarregados de Educação que:
1. a devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente, no âmbito do Programa MEGA, deverá ser
efetuada na Biblioteca Escolar da EB 2,3 Infante D. Fernando, nos dias 26, 27 e 28 de junho, no seguinte
horário: das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30;
2. todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se encontrem, uma vez que
caso não ocorra esta entrega não serão emitidos novos vales;
3. podem optar por não devolver o(s) manuais cedidos gratuitamente, devendo, nesse caso, dirigir-se
obrigatoriamente à Escola, nas datas acima referidas e efetuar o pagamento do valor de capa dos livros não
devolvidos;
4. os manuais deverão ser entregues completamente apagados, não podendo apresentar páginas rasgadas ou
outros sinais de utilização imprudente ou desadequada;
5. no caso da não devolução dos manuais escolares em bom estado, a penalidade prevista consistirá na
devolução do valor integral do manual. Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual
gratuito do ano seguinte;
6. Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares.
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