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Devolução de manuais - 3e ciclo

lnforma-se todos os encarregados de educação dos alunos que resgataram vouchers, que devem dirigir-se

aos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas de Ferreiras, que funcionam na Escola Básica de

Ferreiras (escola sede), a fim de devolver os manuais escolares 2Ot9l2O2O e 2O2Ol2O2l-.

Aquando da devolução deve ter-se em consideração que:

. os alunos que frequentaram o 7e ano neste ano letivo (2020/21), não devolvem o manual de

matemática e de português, por causa das provas finais do 9e ano

. os alunos que frequentaram o 8e ano neste ano letivo (2020 /2\), não devolvem o manual de

matemática e de português, por causa das provas finais do 9e ano e de educação física por ser um manual

do 3e ciclo

o os manuais devem ser devolvidos no agrupamento onde o voucher foi entregue para ser resgatado

. os alunos que reprovaram não devolvem os manuais deste ano letivo, exceto os alunos do 7e ano que

têm de devolver, porque irá haver mudança de manuais, mas devem devolver os manuais do ano letivo

201.9/20.

A devolução faz-se de acordo com a seguinte calendarização:

12 de julho de

2021

8 de julho de

202L

7 de julho de

202L

Dia

Turmas da Escola Básica de Ferreiras

13h00 min - L3h 30 min

L2h 1.5 min - 13h 00 min

11h 45 min - 12h L5 min

11h 00 min - l1h 45 min

15h 30 min - 16h 30 min

14h 30 min - 15h 30 min

13h 30 min - 14h 30 min

12h 00 min - 13h 00 min

11h 00 min - 12h 00 min

10h 00 min - l1h 00 min

09h 00 min - 10h 00 min

Horário

7.e D

7.e c

7.e B

7.e A

9.e c

9.s B

9.e A

8.e D

8.e c

8.e B

8.e A

Turma



12 de julho de

2021

9 de julho de

2021

7 de julho de

202L

Dia

Turmas da Escola Básica de Paderne

10h 00 min - 11h 00 min

09h 00 min - 10h 00 min

16h 15 min - 17h 00 min

15h 30 min - 16h 15 min

14h 15 min - 15h 00 min

13h 30 min - 14h 15 mim

Horário

7.e B_P

7,9 A P

9.e B_P

9.SA P

8.e B_P

8.e A_P

Turmas

12 de julho de

202L

9 de julho de

202L

8 de julho de

202I

7 de julho de

202L

Dia

Turmas da Escola Básica Professora Diamantina Negrão

16h 30 min - 17h 30 min

15h 30 min - 16h 30 min

14h 30 min - 15h 30 min

13h 30 min - 14h 30 min

14h 00 min - 15h 30 min

13h 00 min - 14h 00 min

11h 30 min - 12h 30 min

10h 00 min - 11h 30 min

09h 00 min - 10h 00 min

11h 30 min - 12h 30 min

10h 00 min - llh 30 min

th 00 min - 10h 00 min

16h 00 min - 17h 00 min

15h 00 min - 16h 00 min

Horário

7.e D_D

7.ec D

7.98 D

7.e A_D

9.9E D

9.e D_D

g.ec D

9.e B_D

9.9A D

8.e E_D

8.9D D

8.e c_D

8.98 D

8.e A_D

Turma

lnformamos 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.

Regulomento de Reutilizøção de Monuaís Escolores - Artígo 70e

(...)3 - Considero-se que o Monuol se encontro em mou estado de conseruação e não reúne condições de reutitizoção quando:

-->Nõo apresenta a totolidode das póginos;

-+As páginos opresentam rosgões, sublinhodos, escritos ou rabiscos que impeçom ou dificultem o suo leitura parciol e

integrol;

-+Não apresento capo ou esto opresento rasgões, sublinhodos, escritos ou robiscos que impeçom a leitura de todos os

ele me ntos i nformotivos.

A DiretAgrupamento de Escolas de Ferreiras, 05 de julho de 202!

lsabel Rodrigues Mateus


