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1 - Devolução dos equipamentos informáticos  

Os equipamentos informáticos, emprestados aos alunos durante o período em que vigorou o 

ensino à distância, deverão ser devolvidos na Escola Secundária entre os dias 29 de junho e 3 de 

julho. No período da manhã das 10:00 horas às 13:00 horas e, no período da tarde, das 15:00 horas 

às 17:00 horas. 

2 - Devolução dos manuais escolares  

Os alunos do 1º ciclo não devolvem os manuais escolares. 

Para os outros anos de escolaridade o período de devolução dos manuais escolares decorre entre 

6 e 14 de julho na escola frequentada pelo aluno e de acordo com calendário definido para cada 

escola e publicitado junto a esta informação.   

Os alunos que venham a ficar aprovados no final do ano letivo devolvem os manuais escolares 

disponibilizados pela plataforma Mega conforme as indicações da tabela:  
 

Ano escolaridade em 2019/2020 Manuais a devolver 

5.º, 6.º e 9.º  todos os manuais  

7.º e 8.º  
todos com exceção dos os manuais das disciplinas de Português e 

Matemática; 

10.º, 11.º e 12.º  

todos os manuais à exceção daqueles a cujas disciplinas desejam 

realizar exame, permanecendo os mesmos na posse dos alunos, 

nesse caso, até à conclusão com aproveitamento dessas disciplinas 

No ato da devolução dos manuais escolares será entregue ao encarregado de educação declaração 

comprovativa. 

Salienta-se que a devolução em mau estado ou a não devolução dos manuais escolares determina a não atribuição de 

vales do respetivo manual, no ano letivo seguinte. Entende-se estar o manual em mau estado se estiver impossibilitado 

de ser reutilizado por apresentar capas ou folhas rasgadas, vestígios de humidade e/ou estar escrito a caneta ou lápis. 

3 - Cacifos dos alunos 

A desocupação dos cacifos será feita no mesmo dia em que ocorrer a devolução de manuais 

escolares.  

4 - Cartões dos alunos  

O saldo existente nos cartões dos alunos transita para o ano letivo seguinte mesmo que o aluno 

mude de escola dentro do agrupamento. 

No caso de o aluno vir a ser transferido para outro agrupamento deverá enviar, até 3 dias após a 

confirmação da transferência, para o mail dos Serviços Administrativos secretaria-

sede@agrupamento-sra-hora.net os seguintes dados: 

• Nome completo do aluno; 

• Número do cartão do aluno; 

• NIB/IBAN para onde será transferido o montante do saldo existente no cartão do aluno.  

  

      Senhora da Hora, 25 de junho de 2020 
                                                                                                                 Isabel Pina                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   (Diretora do AE da Sra. Hora) 
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Calendário de devolução do Manuais Escolares 

 

Escola Básica da Barranha 

Hora/Dia 06/julho 07/julho 08/julho 09/julho 10/julho 13/julho 

8:30 às 12:30  
5ºA 

5ºB 

5ºC 

5ºD 

6ºA 

6ºB 

6ºC 

6ºD 

5ºA 

5ºB 

6ºA 

6ºC 

12:30 às 17:00  
6ºA 

6ºB 

6ºC 

6ºD 

5ºA 

5ºB 

5ºC 

5ºD 

5ºC 

5ºD 

6ºB 

6ºD 

 

 

 

 

Escola Básica da Senhora da Hora 

Hora/Dia 06/julho 07/julho 08/julho 09/julho 10/julho 13/julho 

11:30 às 12:30 5º A 5º F 6º E 7º C 8º C 9º C 

12:30 às 13:30 5º B 6º A 6º F 7º D 8º D 

 
14:30 às 15:30 5º C 6º B 6º G 7º E 8º E 

15:30 às 16:30 5º D 6º C 7º A 8º A 9º A 

16:30 às 17:30 5º E 6º D 7º B 8º B 9º B 

 

 

 

 

Escola Secundária da Senhora da Hora 

Hora/Dia 06/julho 07/julho 08/julho 09/julho 10/julho 13/julho 

12:00 às 13:00 7ºA 8ºA 8ºE 9ºD 10ºC 11ºC 

14:30 às 15:30 7º B 8ºB 9ºA 9ºE 10ºD 
11ºD 

12ºA 

15:30 às 16:30 7ºC 8ºC 9ºB 10ºA 11ºA 12ºB 

16:30 às 17:30 7º D 8ºD 9ºC 10ºB 11ºB 12ºC 

 


