AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA

Recolha de Manuais do Ensino Profissional

Informam-se todos os alunos e Encarregados de Educação dos alunos do ensino profissional que a
devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente ocorrerá presencialmente, conforme mapa
infra, sendo que dentro do período da manhã ou da tarde será agendada hora específica com o Diretor de
Turma para que se cumpram as indicações da DGS no que respeita à aglomeração de pessoas e regras de
segurança.
Os manuais escolares devem ser entregues na Escola Secundária de Caldas de Vizela. Importa
esclarecer que, segundo o estipulado no Despacho nº921/2019:
a) No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado por parte do aluno, a penalidade

prevista pode consistir na devolução ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual. Caso
o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito do ano seguinte.
Salvaguardam-se situações de desgaste devido ao número de vezes de utilização dos manuais;
b) Todos os manuais têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vales para o próximo ano

letivo;
c) O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar por não devolver o(s)

manual(is), devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos livros não devolvidos;
d) A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa do manual, exceto

quando o manual já tenha atingido o tempo de vida útil da reutilização.
Os alunos dos 10º ano de escolaridade devem entregar todos manuais exceto os seguintes, que
serão utilizados no próximo ano letivo.
1.º Ano
Economia
(10º Ano)

Economia - Módulos 1 a 4

978-972-47-5559-5

1.º Ano
Física
(10º Ano)

Física (Módulos 1, 2, 3, 4 , 5 e 6)

978-989-647-444-7

1.º Ano
Química
(10º Ano)

Química - Módulos 1 a 7

978-972-47-5563-2

Belmiro Cabrito, Maria João
Pais, Maria Manuela Góis

Texto
Editores, Lda.

Ana Amaro, Ana Maria Neves,
João Aires Silva
Maria da Conceição Dantas,
Marta Duarte Ramalho, Teresa
Fontinha

Areal
Editores, SA
Texto
Editores, Lda.

Os alunos do 11º ano de escolaridade devem entregar todos manuais exceto os seguintes, que
serão utilizados no próximo ano letivo.
2.º Ano
Economia
(11º Ano)

Economia - Módulos 5 a 8

978-972-47-5560-1

Belmiro Cabrito, Maria João
Pais, Maria Manuela Góis

2.º Ano
Química
(11º Ano)

Química - Módulos 1 a 7

978-972-47-5563-2

Maria da Conceição Dantas,
Texto
Marta Duarte Ramalho, Teresa
Editores, Lda.
Fontinha

Rua Joaquim da Costa Chicória, 1 4815-013 VIZELA
Telf: 253 480 300 Fax: 253 587 576

Texto
Editores, Lda.

Os alunos do 12º ano devem entregar a totalidade dos manuais.
Em caso de não conclusão da totalidade dos módulos/UFCD, o aluno pode conservar na sua posse
os manuais escolares relativos às disciplinas em causa, até à respetiva conclusão.
Considera-se um manual em mau estado de conservação quando:
► Faltam folhas/páginas.
►Tem páginas/folhas rasgadas.
►Tem folhas soltas.
► Tem a capa solta/rasgada/com autocolantes.
► Encontram-se riscados de modo que prejudique a leitura.
► Encontram-se mal apagados.
Agendamento de entrega de manuais Escola Secundária de Caldas de Vizela
Dia
7 de julho

Turma

Horário

10ºE

Tarde
14.00-17:30

10ºF
10ºG

9 de julho

11ºE
11ºF
11ºG

Manhã
09:30-12:00
Tarde
14.00-17:30

Local

Polivalente da Escola
Secundária, de acordo
com as indicações dos
Assistentes
Operacionais

12ºD
10 de julho

12ºE

Manhã
09:30-12:00

12ºF
Nota:
Lembra-se que, ao longo do processo de recolha dos manuais, é obrigatório o uso obrigatório de máscara,
o distanciamento físico e a higienização das mãos.
Apela-se a que respeite o horário marcado com o Diretor de Turma dentro da mancha horária destinada
para o efeito.
Vizela, 29 de junho de 2020
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