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DevoluçÃo oe MnNUAts - 2g r 3e Clclo

Informa-se todos os encarregados de educação dos alunos que
resgataram vouchers ou levantaram manuais reutilizados, que

devem dirigir-se aos Serviços Administrativos de Ferreiras, que
funcionam na escola sede do Agrupamento, a fim de devolver
os manuais, preferencialmente, de acordo com a seguinte
ca lenda rização:

29 junho 30 junho l julho 2 julho 3 julho

9:00 -10:ü) ssR_p / 7eA_P sep. / 7eA seE_D /7eA_D 8eB_D /9eA_D

seB / 7eB 6eA_D /7eB_D 8ec_D / 9eB_D

6eB_D /7eC_D &D_D /geC_D

6ec_D /7eD_D 8eE_D / gsE_D

6eD_D /7eE_D 99D-D

6eB / 8eB 5eD_D / geE 894 D

Informamos que é obrigatória a devolução dos manuais em
bom estado e apagados. Caso pretendam ficar com os manuais ou
estes se encontrem em más condições, devem os encarregados de
educação pagar no dia indicado para a devoluÇão, o valor dos respetivos
manuais.

A não devolução dos manuais ou a falta de pagamento suspende a

entrega de um novo voucher no próximo ano letivo.

Ferreiras, 22 de j un ho de 2020

ria lsabel R flgues teus)

15:30 - 16:30

14:30 - 15:30

13:!10 - 14:30

11:ü) - 12:ü)

10:(þ - 11:00

998 P

ssg_p I 7eB_P

6sA /8eA

99A-P

asg_p/8eB_P

asa_p / 8eA_P seD /7eD /

sec / 7ec

sec_D / 9eD

6sc / 8ec

6eD / geA

5sA_D / gsB

5eB_D /9eC

Rua da lgreja, 8200-559 Ferreiras Cottttibuinte: 6(n073&0 TehÍone: Fax: 289249f18f1 E-mail: geral@albufeiraoriental.pt


