
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

 
Ano Letivo 2020/ 2021 

 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 2020/2021 
(Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro) 

 

A devolução dos manuais tem de ser efetuada, obrigatoriamente, de acordo com a calendarização, sob pena 

de não haver direito ao vale para atribuição dos manuais.  

 

Anos/ciclos Data Horário 

1.º ciclo Não devolvem manuais 

Das 10h às 16h 

5.º e 6.º anos De 12 a 16 de julho 

7.º, 8.º e 9.º anos De 28 de junho a 2 de julho 

Secundário Regular De 28 de junho a 2 de julho 

Secundário Profissional Até dia 24 de julho 

 

NOTAS:  

1. Os manuais, depois de apagados de forma a poderem ser reutilizados, serão entregues: 

- na sala 45 da Escola Básica 2, 3 Damião de Odemira (2.º e 3.º Ciclos); 

- na biblioteca da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves (Ensino Secundário Regular ou 

Profissional;  

2. No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado por parte do aluno, nos termos a avaliar 

de acordo com o disposto no ponto anterior, a penalidade prevista pode consistir na devolução ao 

estabelecimento de ensino do valor integral do manual. Caso o valor não seja restituído, o aluno fica 

impedido de receber manual gratuito do ano seguinte;  

3. Todos os manuais têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vales;  

4. A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa do manual, exceto quando 

o manual já tenha atingido o tempo de vida útil da reutilização, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 

10.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, de 11 de julho, e pelo Despacho n.º 7255/2018, de 

31 de julho;  

5. No 10.º e 11.º ano devem devolver todos os manuais exceto os das disciplinas sujeitas a exame nacional 

no 11.º e 12.º anos e nos cursos profissionais cujos módulos têm continuidade no próximo ano;  

6. No 7.º e 8.º ano, devem devolver todos os manuais exceto os de português e de matemática; 

Odemira, 23 de junho de 2021 

 


