
 

Escola Secundária Marquês de Pombal  

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 2021-2022 

Estamos no final do ano letivo e nos termos do Manual de Apoio à Reutilização de Manuais 

Escolares, aprovado pelo Despacho 921/2019, de 24 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 

6352/2020, de 16 de junho, torna-se necessário proceder à devolução dos manuais escolares 

disponibilizados pela escola ou adquiridos com vouchers da plataforma MEGA. 

 

Os manuais escolares devem ser entregues à escola em bom estado de conservação, o que 

implica não estarem rasgados, rasurados ou escritos, pelo que deverão os alunos e 

encarregados a acautelar, previamente, esta situação.      

 

A não restituição dos manuais escolares ou a sua devolução em estado de conservação que, 

por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, impede a atribuição deste tipo 

de apoio no ano letivo seguinte.  

 

Os encarregados de educação que optem por não devolver os manuais escolares e pretendam 

proceder à restituição do valor de capa dos mesmos deverão dirigir-se aos Serviços 

Administrativos para este efeito. 

 

Os alunos deverão devolver os seguintes manuais: 

CURSOS CEF – 8º ANO 

Ano Manuais a devolver 

 
 

 
8º 

(1º ano) 

Cidadania e Mundo Atual – Módulos C5 / D2 /A3 / B1 – Ana Catarina Ribeiro, Ana Rita 

Lopes Porto Editora, S.A. 978-972-0-33932-4  

Língua Portuguesa - Módulos 10 / 11 / 12 - Ana Sousa Guedes, João Saraiva Pinto - Porto 

Editora, S.A. 978-972-0-33921-8 

Inglês - Módulos 1 / 2 - Ana Barroso, Joana Gonçalves Andrade  - Porto Editora, S.A. 978-

972-0-33905-8 

Matemática Aplicada 1 - Módulos 8 / 9 - Ana Paula Gandra, Isabel Alves Barril  

Areal Editores, SA 978-989-647-010-4 

 

Matemática  Aplicada 2 - Módulos 10 / 11 - Ana Paula Gandra, Isabel Alves Barril  

Areal Editores, SA 978-989-647-011-1 

 



NÃO TRAZER MANUAIS CONTINUAÇÃO: Inglês  (M3/4) / Port. (M13/14) 
 

 

Procedimentos para a entrega dos manuais escolares: 

1. Preparação prévia, em casa, pelos alunos e encarregados de 

educação, dos manuais a devolver; 

2. Entregar os manuais num saco de plástico identificado com o nome 

do aluno(a), turma e respetivo ano de escolaridade; 

3. Entregar os manuais na escola apenas no dia e horas indicados 

para a turma do seu educando; 

4. Higienizar as mãos à entrada e à saída da Escola, assim como 

respeitar algum distanciamento físico. 

 

Data de Entrega: 11 julho, das 8h30 às 12h30.   

Local de Entrega: Sala 2.4 

 

Agradecemos antecipadamente toda a colaboração dos alunos, pais e 

Encarregados de educação no cumprimento destes procedimentos. 

 

 Legislação aplicável 

 Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro - Aprova o Manual de Apoio à 

Reutilização de Manuais Escolares. 

 Despacho n.º 6352/2020, de 16 de junho - Procede à alteração, para vigorar no 

ano de 2020, ao Manual de Apoio à Reutilização de Manuais Escolares.  

 

Lisboa, 20 de junho de 2022 

O Diretor, 

https://dre.pt/application/file/a/118406777
https://dre.pt/application/file/a/135711763

