MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã

CALENDARIZAÇÃO
Devolução de Manuais Escolares
Equipamento Informático
Outros assuntos pertinentes
2021/2022
Terminado mais um ano letivo, cumpre-nos informar que foi elaborado um calendário para a devolução
de Manuais Escolares (5º e 6º ano) e Equipamento Informático (6º ano) e outros assuntos pertinentes a
tratar com o Diretor de Turma (assinatura de documentos).
Os Encarregados de Educação devem respeitar a calendarização em anexo, nomeadamente os horários
correspondentes às turmas dos seus educandos, devendo respeitar as seguintes regras:
- o Encarregado de Educação só deverá deslocar-se à escola na data e hora fixadas para a turma do(s)
seu(s) educando(s);
- Devem dirigir-se para a sala multiusos (pavilhão polivalente). A entrada far-se-á pelo exterior, sendo
que as turmas de 6º ano entram pela 1ª porta (acesso pela escadaria exterior coberta) e as turmas de
5º ano entram pela porta orientada para o pavilhão B. Na portaria estará afixado um mapa informativo.
- Caso haja algum aluno de 6º ano e/ou aluno de 5º ano que tenha pedido transferência e que ainda
não tenha pedido a restituição do saldo do cartão, deve dirigir-se à secretaria (janela com postigo local identificado);

Os Encarregados de Educação devem ter em conta, o seguinte:
De acordo com o Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, os Encarregados de Educação dos alunos do
5º ao 6º ano, que transitem, ou que mudem de escola e que pretendam usufruir do direito aos manuais
escolares gratuitos para 2022/2023 (não inclui o caderno de atividades/fichas), devem fazer a entrega dos
manuais escolares recebidos no ano letivo 2021/2022, de acordo com o calendário.
Os alunos do 5º ano que transitaram, se tiverem manuais de EV e ET não necessitam de os devolver por
serem de continuidade para o 6º ano. Os alunos retidos não devolvem manuais.
NOTA: A entrega dos manuais escolares que não permita a sua reutilização impede a emissão do vale
ao Encarregado de Educação dos manuais equivalentes para 2022/2023. Os Encarregados de Educação
que pretendam ficar com os manuais escolares devem fazer o seu pagamento nos serviços
administrativos da escola pelo valor do mesmo, beneficiando dessa forma dos vales para 2022/2023.
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Devolução:
MANUAIS ESCOLARES
- Devem vir apagados.
- No caso de devolução dos manuais escolares que não permitam a sua reutilização, a penalização
prevista pode consistir na devolução, ao estabelecimento de ensino, do valor atribuído ao mesmo.
Caso o valor não seja restituído, o aluno fica inibido de receber vale para a(s) disciplina(s) respetivas
no ano seguinte.
Regras a ter em conta:
- Todos os manuais têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vales;
- O encarregado de educação pode optar por não devolver o(s) manuais, devendo ressarcir o
Estado Português do valor atribuído ao manual.
Nota1: Alunos retidos não devolvem manuais.

MATERIAL INFORMÁTICO DE 6º ANO
- Devolver todo o equipamento entregue: computador portátil, auscultadores com microfone,
mochila, hotspot e cartão SIM (e respetivas credenciais do cartão – localizados na caixa/envelope do
cartão SIM).
- Este equipamento deve vir acompanhado com a cópia do Auto de Entrega;
- Devem ser removidos os dados pessoais, programas instalados pelo utilizador, eventuais contas de
acesso (como contas Microsoft ou outras) e ficheiros de autoria do utilizador;
- Deverá ser efetuada, dentro do possível, uma higienização mínima dos equipamentos, cumprindo
os cuidados de limpeza apropriados ao equipamento.
- No ato da entrega dos equipamentos informáticos, os mesmos serão verificados quanto ao seu
estado de funcionamento.
Nota2: Caso o aluno seja transferido (independentemente do ano de escolaridade) também deverá
proceder à devolução do equipamento.
Nota3: Alunos retidos não devolvem equipamento.
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CALENDÁRIO – 2021/2022
Devolução de Manuais Escolares/Equipamento Informático/Outros assuntos pertinentes

Sala Multiusos
Sala Multiusos
Sala Multiusos

SALA

Manhã
10h00/13h30

(6ª feira)

01/07/2022

HORAS

Sala Multiusos

Manhã
10h00/13h30

SALA

Tarde
13h30/17h00

(5ª feira)

30/06/2022

HORAS

Sala Multiusos

Manhã
10h00/13h30

SALA

Tarde
13h30/17h00

(4ª feira)

29/06/2022

HORAS

Turma
Nº de alunos

Nº de alunos
Equipamento
Informático

601

17

1

602

26

4

503

20

--------

501

20

--------

608

19

6

604

20

11

509

20

--------

Turma
Nº de alunos

Diretor de Turma
Secretário

Lídia Fonseca
Fernanda Marques
Ana Paula Silva
Isabel Manso
Ana Machado
Rogério Lopes
Olga Esteves
Célia Fonseca
António Reis
Lurdes Soares
João Paulo Repolho
Ângela Castilho
Daniela Ferreira
Carla Santos
Diretor de Turma
Secretário

603

20

11

607

20

5

508

20

--------

507

20

--------

605

20

7

606

20

8

502

27

--------

506

20

--------

Turma
Nº de alunos

610

27

23

609

20

3

505

20

--------

504

20

--------

Outros
professores
envolvidos

Vera Nobre

Outros
professores
envolvidos

Pedro Passarinha
Isabel Manso
Jorge Corsino
Filomena Gomes
Isabel Teófilo
Ângela Castilho
Luísa Nave
Mª de Lurdes Calixto
Brigita Martins
Clara Garcia
Amélia Roque
Fernanda Marques
Fernanda Rodrigues
Rogério Lopes
Pedro Nogueira
Mª de Lurdes Calixto
Diretor de Turma
Secretário

Outros
professores
envolvidos

Lena Dinho
Isabel Isidoro
Ana Cristina Lopes
João Girão
Cristina Mendes
Cristina Lopes
Conceição Alves
Rogério Lopes

Dora Martins

Nota: Na impossibilidade de estar presente, no dia e na hora agendado, deverá contactar o Diretor de
Turma do seu educando(a) e expor a situação.
AEPC, 23 de julho de 2022
A Direção
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