
 

 

 

AVISO – 1º ciclo 

Devolução de manuais escolares e Kits informáticos 

 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES  

Os alunos do 1º ciclo não terão de devolver os manuais emprestados pelo ME ou adquiridos através dos 

Vouchers, respeitantes ao ano letivo 2021/2022.  

No entanto, este direito não está garantido no ano letivo 2022/2023, pelo que, no final próximo ano letivo, é 

previsível que os manuais do 1º ciclo tenham de ser devolvidos à semelhança dos manuais do 2º e 3º ciclos, em 

termos a definir pelo Ministério da Educação.  

 

DEVOLUÇÃO DE COMPUTADORES DOS ALUNOS QUE TERMINARAM O 4º ANO E ALUNOS QUE IRÃO SER 

TRANSFERIDOS PARA OUTRO AGRUPAMENTO. 

Os encarregados de educação dos alunos do 1º ciclos que ficaram aprovados no 4º ano e que transitaram para o 

5º ano, assim como dos alunos que irão frequentar outro estabelecimento de ensino noutro Agrupamento 

(independentemente do ano de escolaridade) devem devolver os Kits informáticos que lhe foram emprestados 

(PC, carregador, cartão SIM, headphones e mochila). Devido aos procedimentos que esta devolução implica 

(verificações técnicas e do estado dos PCS e assinatura dos autos de devolução que deverão ficar na posse do EE 

como prova da devolução) este processo terá de ser efetuado na escola sede do Agrupamento e não em cada 

escola.  

Assim, devem informar os encarregados de educação efetuar a devolução dos KITs emprestado, entre os dias 6 e 

15 de julho, no horário de expediente da escola sede, ou seja: das 9h às 18h. Os alunos que continuarem, no 

próximo ano letivo 2022/2023, nas escolas do Agrupamento, no 2º, 3º ou 4º anos, não necessitam de devolver o 

KIT informático. Os computadores ou cartões SIM não devolvidos pelos encarregados de educação dos alunos que 

os teriam de devolver, serão bloqueados remotamente pelos serviços do operador e será participada a sua não 

devolução às autoridades competentes.  

 

Gualdim Pais, 5 de julho de 2022 

O Adjunto 
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