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DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
(MEGA) E KITS DE COMPUTADOR E
CONETIVIDADE (ESCOLA DIGITAL)

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 dos manuais relativos a todos os anos de escolaridade.

AVALIAÇÃO DO ESTADO DOS MANUAIS
Considera-se o manual em bom estado para ser reutilizado, quando se observarem os seguintes
parâmetros:
– Estar completo no que diz respeito ao número de páginas e volumes;
– A capa estar presa ao livro e sem rasgões, escrito ou com rabiscos;
– Sem sujidade, sem folhas rasgadas e/ou páginas riscadas ou escritas a lápis, tinta e/ou sublinhadas a
caneta ou marcador;
– Campos de escrita livres que permitam a concretização das atividades pedagógicas.

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, pode optar por não devolver o(s) manuais,
devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos livros não devolvidos.
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CIRCUITO DA REUTILIZAÇÃO: RECOLHA E TRIAGEM


10.º ano - A devolução dos manuais ocorre no ano terminal das disciplinas, 11.º /12.º ano,
consoante os casos.

 11.º ano – Não há lugar a devolução de manuais, em virtude de ter terminado o período de
vigência de todos os manuais, exceto Matemática A, os quais serão devolvidos no ano terminal
da disciplina, 12.º ano.
 12.º ano – A devolução é efetuada nas seguintes datas:
 Nos dias 11, 12, 13, 19 e 20 de julho – 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00
(devolução de todos os manuais, exceto os manuais relativos às disciplinas em que
ainda vão realizar exame na 2.ª fase) – Bloco A – Piso 2


Dias 28 e 29 de julho e dias 5 e 10 de agosto – 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 – devolução
apenas de manuais referentes a exames realizados na 2.ª fase. – sala D06.
Para os alunos do 10.º e do 11.º ano que não vão frequentar a ESDS no próximo ano
letivo, a devolução é efetuada de 11 a 13 de julho, no seguinte horário 09h30 às
12h30 e das 14h00 às 16h00 – Bloco A – Piso 2

KITS DE COMPUTADOR E CONETIVIDADE
De acordo com as normas do Programa Escola Digital, os equipamentos têm de ser devolvidos quando
o aluno conclui o 12.º ano ou quando são transferidos de escola, independentemente do ano que
frequentam. A sua devolução é efetuada no mesmo período que a devolução dos manuais.
PROCEDIMENTOS:
1. Deverá ser devolvido todo o material constante do kit que recebeu, nomeadamente, mochila,
computador, hotspot de acesso à internet, auscultadores (headphones), cartão de acesso à
internet, carregador/transformador e cabos de ligação/alimentação.
2. O equipamento informático deve ser devolvido limpo de ficheiros pessoais de quem o utilizou.
Deverá proceder-se à reposição do sistema operativo, seguindo as indicações do tutorial
http://www.esds.edu.pt/images/Clubes/Escola_Digital/ReposioSistemaComputadores_Windows.pdf
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