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Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira 
 

Escola Secundária de Domingos Sequeira 

 
ASSUNTO: Devolução de manuais escolares – Plataforma MEGA – Cursos Científico-humanísticos 

 
No âmbito do projeto MEGA, informa-se que todos os alunos que aderiram à cedência gratuita de 

manuais escolares terão de proceder à devolução dos mesmos, salientando que: 

- O dever de restituição é do encarregado de educação ou do aluno, quando maior; 

- Devem ser cumpridos os procedimentos e os prazos estipulados para a devolução dos 

manuais; 

- Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se 

encontrem. Cabe à escola avaliar/analisar e decidir quais os manuais que estão em condições 

de serem reutilizados. 

- Em agosto serão emitidos os vales relativos a todos os anos de escolaridade. 

 

PENALIDADES 
 

1. No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado por parte do aluno, a 

penalidade consistirá na devolução ao estabelecimento de ensino do valor de capa do 

manual, exceto quando o manual já tenha atingido o tempo de vida útil da reutilização. 

Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito do ano 

seguinte.  

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

3. O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar por não devolver o(s) 

manuais, devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos livros não devolvidos.  

CIRCUITO DA REUTILIZAÇÃO: RECOLHA E TRIAGEM 

 10.º ano - A devolução dos manuais ocorre no final do ciclo de estudos, não havendo este ano 

lugar à devolução dos mesmos. 

 11.º e 12.º anos – devolução dos manuais das disciplinas terminais em que o aluno não vai 

realizar exames a essas disciplinas – CONSULTAR CALENDÁRIO ABAIXO. 

 11.º e 12.º anos – devolução dos manuais das disciplinas terminais em que o aluno vai 

realizar exames na 1ª /2.ª fase, a entrega é efetuada nas seguintes datas:  

- 1.ª fase - dia 5 de agosto - para os alunos que não vão realizar exame(s) a essa(s) 

disciplina(s) na 2.ª fase (entrega nos serviços administrativos, salvo indicação em contrário) 

- 2.ª fase - dia 20 de setembro - para os alunos que realizam exame(s) a essa(s) 

disciplina(s) na 2.ª fase (entrega nos serviços administrativos, salvo indicação em contrário) 
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Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira 
 

Escola Secundária de Domingos Sequeira 

 

 

CALENDÁRIO 

 

Dia Hora Ano Sala 

8 de julho 

14h00 às 16h00 11.º e 12.º anos 
No dia consultar 

indicação no átrio 

9 de julho 

12 de julho 

13 de julho 

14 de julho 

15 de julho 

16 de julho 

 

 

Leiria, 5 de julho de 2021 

 

O Diretor 

 

 

Alcino Marques Duarte 
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