
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

               

     

 Nota Informativa n.º 06/ D/ 2022 

06 de junho 

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

 ANO LETIVO 2022/2023 
 

Informam-se todos os encarregados de educação que a devolução dos manuais escolares 

disponibilizados aos respetivos educandos, para o ano letivo 2021/ 2022, ocorrerá no final do ano letivo 

ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a provas de equivalência à 

frequência/ provas finais de ciclo/ exames finais nacionais, de acordo com o seguinte cronograma: 

Período de 

devolução 
Anos Manuais a devolver Horário Local 

Dia 7 de junho 

9.º, 11.º e 12.º 

anos de 

escolaridade 

Todas as disciplinas, exceto 

as que estão sujeitas a 

provas de equivalência à 

frequência/ provas finais de 

ciclo/exames finais nacionais 

10h 

às  

17h 

       Sala  

TO 13  

da escola 

sede 

Dias 14 e 15 de 

junho 

5.º, 6.º, 7.º, 

8.º e 10.º anos 

de 

escolaridade 

Todas as disciplinas, exceto 
os manuais das disciplinas de 

Educação Visual e de 
Educação Tecnológica  

(5.º ano de escolaridade) 

Dias 12, 13 e 14 de 

julho 

9.º ano de 

escolaridade 

Disciplinas sujeitas a provas 

de equivalência à 

frequência/ provas finais de 

ciclo 

Dias 20, 21 e 22 de 

julho 

11.º e 12.º 

Anos 

Disciplinas sujeitas a provas 

de equivalência à 

frequência/exames finais 

nacionais 

 

A circulação deve ser feita pelos circuitos, devidamente identificados, de entrada e saída do recinto 

escolar e de acesso ao local de devolução dos manuais, de acordo com as instruções dos assistentes 

operacionais em serviço. 

 
Lamego, 06 de junho de 2022. 

 
 
 O Diretor, 

 

 
 
 
 
 

 
Assinatura eletrónica qualificada com o cartão de cidadão 
nos termos do n. º 1 do art.º 127º do Regulamento Interno 
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