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DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 2020/2021 

Informação sobre a devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente, exceto os do 

1.º Ciclo do Ensino Básico (que não são para devolver), ao abrigo do Despacho n.º 921/2019, 

de 24 de janeiro. 

 

Os manuais escolares devem ser entregues ao agrupamento em bom estado de conservação, o 

que implica não estarem rasgados, rasurados ou escritos, pelo que deverão os alunos e 

encarregados de educação acautelar, previamente, esta situação. 

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, independentemente do agrupamento ou escola que venham a 

frequentar. 

 

> Procedimentos para a entrega dos manuais escolares 

1. Preparação prévia (apagar possíveis registos a lápis e verificar o estado do manual), 

em casa pelos alunos e encarregados de educação, dos manuais a devolver; 

2. Entrega dos manuais na escola sede apenas no dia e horas indicados para o ano do seu 

educando; 

3. É obrigatório o uso de máscara e o respeito das regras de distanciamento físico, 

etiqueta respiratória e higienização das mãos, bem como, o cumprimento dos circuitos 

internos definidos dentro do recinto escolar. 

4. O documento de devolução é assinado por quem efetuar a devolução, mediante 

apresentação da identificação respetiva, quando não se tratar do encarregado de 

educação ou do aluno. 

5. Devido à necessidade de distanciamento físico, imprescindível dada a situação 

pandémica, está marcado um horário próprio, devendo os interessados comparecer no 

recinto escolar dentro do horário indicado. 

6. Não serão aceites manuais entregues fora do prazo indicado, salvo situações 

devidamente comprovadas.  

http://ebifc-m.ccems.pt/
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7. Os equipamentos informáticos cedidos pela escola a título de empréstimo ou no 

âmbito do projeto Escola Digital dos alunos que terminam a sua ligação à escola ou o 

1.º ciclo (9.º anos, 4.º anos e alunos a transferir) devem ser entregues na mesma data 

e local. 

 > Local da devolução 

EBI Fernando Casimiro Pereira da Silva – Biblioteca Escolar 

  > Calendário 

Ano de 

escolaridade 

Data Observações 

9.º ano 29 de junho de 2021 Devolvem todos os manuais em papel 

referentes ao 8.º ano de escolaridade 

8.º ano 30 de junho de 2021 Devolvem todos os manuais referentes aos 7.º 

e 8.º anos de escolaridade, exceto os manuais 

de Português e de Matemática. 

7.º ano 1 de julho de 2021 Devolvem todos os manuais referentes aos 6.º 

e 7.º anos de escolaridade, exceto os manuais 

de Português e de Matemática do 7.º ano. 

6.º ano 9 de julho de 2021 Devolvem todos os manuais referentes aos 5.º 

e 6.º anos de escolaridade. 

5.º ano 

 

9 de julho de 2021 Devolvem todos os manuais referentes ao 5.º 

de escolaridade, exceto os manuais de 

Educação Visual e Educação Tecnológica. 

4.º ano 12 de julho Apenas equipamento informático emprestado 

pela escola 

 

  > Horário: 08:30 às 18:30, incluindo a hora do almoço  

http://ebifc-m.ccems.pt/
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PROCESSO DE 

ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES PARA 2021/2022 
 

 Os números de identificação fiscal (NIF) do aluno e do encarregado de 

educação são fatores essenciais para a atribuição de manuais para o próximo 

ano letivo. Assim, solicita-se que todos os encarregados de educação 

verifiquem no GIAE Online (http://giae.aefcps.pt/) se esses dados estão 

corretos. No caso de ser detetada alguma incorreção, a mesma deve ser 

comunicada de imediato aos Serviços Administrativos através do telefone 

243999180 ou para o email matriculas@aefcps.pt. 

 A 26 de julho terá início a emissão de vales relativos aos alunos de todos os 

anos de escolaridade de continuidade. 

 A 9 de agosto terá início a emissão de vales relativos aos alunos dos restantes 

anos de escolaridade. 

 Os encarregados de educação deverão zelar pela boa manutenção dos manuais 

a receber. 

 Não deverá ser feito qualquer registo nos manuais recebidos. 

 Os manuais podem ser forrados com folha autocolante transparente. 

 
Rio Maior, 23 de junho de 2021 

 

O diretor 

 

Paulo Almeida 

http://ebifc-m.ccems.pt/
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