Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso - 150915

INFORMAÇÃO SÍNTESE
Devolução de Manuais Escolares e Equipamentos Informáticos (2022-2023)

De acordo com o Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, os Encarregados de Educação
devem fazer a entrega dos manuais escolares recebidos no ano letivo 2021/2022, em bom
estado de conservação e que permita a sua reutilização, no horário compreendido entre as
8.30 e as 17.30 horas de acordo com o calendário seguinte:

Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso (3.º Ciclo e Ensino Secundário)
Local de entrega - bloco E (entrada pelo portão de cima)


Dias 27, 28 e 29 de junho.



Quando se trate de disciplinas sujeitas a exame, os manuais devem ser entregues três
dias após a publicação das classificações dos exames)



Dias 12, 13 e 14 de julho (Ensino profissional).

EBI do Ave (2.º e 3.º Ciclos)
Local de entrega - sala 105


Dias 27, 28 e 29 de junho.



Quando se trate de disciplinas sujeitas a exame, os manuais devem ser entregues três
dias após a publicação das classificações dos exames.

MUITO IMPORTANTE:
- Os equipamentos informáticos de todos os alunos de 9.º e 12.º anos devem ser entregues de
acordo com o calendário de entrega dos manuais na Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso.
- Os equipamentos informáticos de todos os alunos de 4.º ano devem ser entregues na Escola
Secundário da Póvoa de Lanhoso nos dias 12 e 13 de julho.
- Todos os manuais deverão estar devidamente apagados. Os manuais serão analisados por
quem os recebe e todos os que se apresentem escritos terão de ser apagados pelo
Encarregado de Educação/aluno: enquanto tal não for feito o manual não será aceite para
devolução.
- 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 de voucher
no ano letivo seguinte.
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