DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES – ASE
ATRIBUIÇÃO DOS MANUAIS PARA O ANO LETIVO 2018/2019
Avisam-se os Srs. Encarregados de Educação dos alunos, de final de ciclos (6ºe
9ºanos) e dos alunos ensino secundário, que beneficiaram de empréstimo ou
comparticipação para os manuais escolares no presente ano letivo, que
deverão proceder à sua devolução. No caso de transferência de Escola, a
devolução aplica-se a qualquer ciclo e ano de escolaridade.
●Os manuais deverão ser entregues na Secretaria da Escola Secundária José
Afonso, nos oito dias úteis a seguir ao da afixação das pautas de avaliação do 3º
período.
● Os alunos sujeitos a prova final de ciclo ou exame nacional, poderão manter os

manuais na sua posse, para preparação, e proceder à sua entrega logo após a
realização das provas / exames.
● O Agrupamento de Escolas fará o empréstimo dos manuais, para o ano letivo

2018/2019 de acordo com o valor dos Auxílios Económicos, a que cada aluno tenha
direito ou, no caso do 2º ciclo, a todos os alunos
● Lembra-se que o atraso n a d e v o l u ç ã o o u no pedido de Auxílios Económicos

atrasa a entrega dos manuais, no início do ano letivo.
NOTAS MUITO IMPORTANTES
● Os Srs Encarregados de Educação só devem adquirir os manuais para os seus
educandos após saberem, nos Serviços Administrativos, quais os manuais a
atribuir pela Escola.
● Reitera-se a informação de que o Agrupamento não pagará nenhum manual,
comprado pelos Srs Encarregados de Educação, existente na referida bolsa de
manuais.
● Todos os alunos do 2º ciclo poderão beneficiar do empréstimo dos manuais pela
Escola pelo que não haverá ressarcimento de qualquer despesa efetuada na sua
aquisição. Oportunamente, serão dadas informações sobre os procedimentos
relativos ao empréstimo.
Loures, 8 de Julho de 2018
A Adjunta da Diretora

