Manuais escolares - Plataforma MEGA
INFORMAÇÃO
Face à aprovação em reunião plenária pela Assembleia da República da medida de suspensão do
circuito de reutilização dos manuais escolares, no contexto da aprovação em votação final do OE
suplementar, em 3 de julho de 2020, recebemos as seguintes orientações da DGESTE:
- os AE/ENA que ainda não recolheram manuais já não o devem fazer;
- aqueles que já iniciaram a recolha deverão planear a sua devolução, faseadamente e de acordo
com as condições concretas de cada comunidade escolar, até data anterior ao início das atividades
letivas de 2020/2021.

Nesta sequência:
1) Fica suspensa, com efeito imediato, a entrega dos manuais escolares para as famílias dos alunos
7º ano (turmas F,G,H), 8º ano, 9º ano, cursos profissionais (1º e 2º anos).
2) As famílias que entretanto entregaram os manuais poderão resgatá-los nas seguintes datas:
Calendarização do resgaste dos manuais já devolvidos – 2019/2020
Manuais

Datas

9 de julho

5º ano

10 de julho

13 de julho
6º ano

14 de julho

14 de julho

7º ano

15 de julho

Horário

Turmas

8H30 às 10h30

5º A

10h30 às12h30

5º B

13h30 às 15h30h

5º C

15h30 às 17h30

5º D

8H30 às 10h30

5º E

10h30 às12h30

5º F

13h30 às 15h30h

5º G

15h30 às 17h30

5º H

8H30 às 10h30

6º A

10h30 às12h30

6º B

13h30 às 15h30h

6º C

15h30 às 17h30

6º D

8H30 às 10h30

6º E

10h30 às12h30

6º F

13h30 às 15h39h

6º G

15h30 às 17h30

7º A

8H30 às 10h30

7º B

10h30 às12h30

7º C

13h30 às 15h30h

7º D

15h30 às 17h30

7º E

ESL/ Sala

BD2

B9

B7
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3) As famílias dos alunos do 3º ano dos cursos profissionais (CPTG/EAC3) deverão entregar os
manuais escolares na data e hora previstas, 13 de julho, 15h30, na sala BD1, exceto nas disciplinas
em que realizarem exames nacionais. Neste ultimo caso aplica-se a regra prevista no ponto
seguinte.
4) Para as famílias dos alunos do 11º e 12º anos, a devolução dos manuais nas disciplinas sujeitas
a exame, ocorrerá nos 3 dias após a afixação dos resultados do exame, conforme indicações a
divulgar oportunamente.
5) As famílias que nas datas indicadas no quadro acima não possam efetuar o resgate dos manuais,
poderão fazê-lo no início do ano escolar em datas e horas a divulgar oportunamente.

Lousã, 6 de julho de 2020
O Diretor

_____________________
(Pedro Balhau)
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