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AVISO n.°23

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Devào de Manuais Escolares

Alunos beneficiários da ASE

De acordo com o disposto no artigo 100, do Despacho n. 8452-A, de 31 de julho de 2015, a devolução dos
manuais escolares cuja aquisição foi comparticipada pela Ação Social Escolar, constitui uma obrigação para o
encarregado de educação ou para o aluno, quando maior.

A devolução destes manuais ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de
disciplinas sujeitas a exame (após a afixação das pautas de avaliação) e abrange todos os manuais escolares
correspondentes aos anos de escolaridade do ciclo em que o aluno beneficiou do apoio.

Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário, mantém-se o direito a conservar na sua posse
os manuais escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa, até a respetiva conclusão.

A não restituição dos manuais escolares ou a sua devolução em estado de conservação que, por causa
imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, impede a atribuição deste tipo de apoio no ano letivo
seguinte - 2017/2018.

No ato da devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação, os Serviços Administrativos do
Agrupamento emitem o correspondente recibo de quitação, com o averbamento sobre o estado de conservação
dos mesmos.

Em caso de mudança de escola, há lugar a devolução de manuais escolares e o recibo dessa devolução devera
ser apresentado no novo estabelecimento de ensino.

A organização da receção destes manuais, consta do quadro anexo a este Aviso.

Aconselha-se a leitura do Despacho n.°8452-A/2015, de 31 de julho de 2015.
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DEVOLUÇÃO DE MANUAiS ESCOLAR

ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA ASE

Os Srs. EncalTegados de Educação e/ou alunos maiores de idade, deverão devolver os
manuais escolares comparticipados pela ASE, na Escola Sede do Agrupamento, ESCOLA

SECUNDARIA DE ERMESINDE, entre as 9h e 12.30h e as 14h e 161i.

Ano/ciclo Manuais a devolver
concluído Data da Devolução

pelos alunos comparticipados pela ASE

5° ano Todos os manuais do 5° ano Até ao dia 19 de junho

6° ano Todos os manuais do 6° ano. Até ao dia 20 de junho

lodos os manuais do 7 ano,
7° ano .. . . Ate ao dia 21 de junho

exceto Portugues e Matemabca.
Todos os manuais

8° ano do 7° e 8° ano, Até ao dia 22 de junho
excepto Português e Matemática.

17/07/2017 — Os alunos que concluíram

Todos os manuais o 9° ano entregam todos os manuais;
9 ano

do 7°, 8° e 9° ano. 07/08/2017 - Entrega de manuais, cujas
disciplinas foram objeto de exame na 2a

fase, tendo os alunos obtido a
aprovação.

Manuais das disciplinas terminais: 18/07/2017 - alunos que obtiveram
Biologia e Geologia, Alemão, Francês, aprovação nas disciplinas terminais

1 1° ano Inglês, Língua Portuguesa, Mat.B
Geografia, Hist, Cult. Arte, FQ A, 08108/2017 - só para os alunos que se
Econom. A, inscreveram na 2° fase de exames e
Filosofia,mc A obtiveram aprovação nas disciplinas
MACS terminais,

19/07/2017 - alunos que concluíram o
12° ano

12°ano Todososmanuaisdol0°,11°e12°
9/08/2017 — só para os alunos que se
inscreveram na 2’ fase de exames. e

_—_. obtiveram aprovação.
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