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Banco de Livros 

Entrega dos Manuais Escolares reutilizados (MEGA) 

 

 
Informa-se que a entrega de manuais escolares indicados nos vouchers como reutilizados será feita na escola nos 

seguintes dias / horários: 

 

Dia Ano de escolaridade Horário Local 

02.09.2021 5.º + 6.º 09.00-17.00 (sem interrupção) Banco de Livros 

03.09.2021 7.º + 8.º 09.00-17.00 (sem interrupção) Banco de Livros 

06.09.2021 9.º +10.º 09.00-17.00 (sem interrupção) Banco de Livros 

07.09.2021 11.º + 12.º 09.00-17.00 (sem interrupção) Banco de Livros 
  

 Todos os manuais reutilizados serão entregues encadernados (oferta da escola); 

 Quem desejar encadernar os novos manuais (levantados na livraria) poderá fazê-lo na reprografia/papelaria com 

um custo de 1€/manual. 

 

Recordamos que, de acordo com as orientações em vigor, os manuais escolares devem ser utilizados de forma 

responsável, de modo a garantir a sua qualidade e possibilidade de reutilização: 
 

 Sem registos escritos ou de identificação; 

 Completos no que diz respeito ao número de páginas e/ou fascículos/cadernos; 

 Com a capa devidamente presa ao livro e ambos sem rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a leitura de 

todos os elementos informativos neles contidos; 

 Sem sujidade, sem folhas rasgadas e/ou páginas riscadas a tinta e/ou sublinhadas a caneta ou marcador que 

impeçam ou dificultem a sua leitura integral; 

 

 

Orientações gerais 
 

 Os Encarregados de Educação só deverão deslocar-se à escola para devolução dos manuais escolares na data e 

hora definidas no calendário; 

 No acesso aos locais deverá ser respeitado o circuito de entrada e saída que se encontra devidamente assinalado; 

 É obrigatório o uso de máscara na entrada e durante todo o circuito no interior da escola; 

 Deverão ser respeitadas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos. 

 

 

 

 


