Informação

Devolução dos Manuais Escolares
Exmo(a). Sr.(a) de Encarregado(a) de Educação

De acordo com a informação prestada e nos termos do Despacho n.º 11886-A/2012, de 06 de
Setembro de 2012, os(as) alunos(as) subsidiados(as) que usufruíram da atribuição de manuais
escolares, ficaram obrigados(as) à devolução dos mesmos.

Deste modo, informa-se que:


os(as) alunos(as) que concluírem o 6.º ano no presente ano letivo, devem devolver os
manuais, nos Serviços Administrativos da Escola D. Domingos Jardo, nos dias 23, 24 e 25 de
julho, das 9,00 às 12,00 horas ou nos dias 26 e 27 de julho das 14,00 às 16,00 horas.



os(as) alunos(as) que não concluírem o 6.º ano no presente ano letivo, mantêm o direito a
conservar na sua posse os manuais escolares;



a não restituição dos manuais escolares ou a sua devolução em estado de conservação que
impossibilite a sua reutilização implicam a impossibilidade da atribuição deste tipo de apoio
no ano seguinte.

Agualva, 18 de junho de 2018
O Diretor

LuisHenriques

Assinado de forma digital por LuisHenriques
DN: cn=LuisHenriques, o=AEAMS, ou,
email=luis.henriques@aeams.pt, c=<n
Dados: 2018.06.18 17:55:48 +01'00'

(José Luís Rodrigues Henriques)

Informação
Devolução dos manuais escolares
Exmo(a). Sr.(a) de Encarregado(a) de Educação

De acordo com informação prestada e nos termos do Despacho n.º 11886-A/2012 de 06 de Setembro
de 2012, os(as) alunos(as) subsidiados(as) que usufruíram da atribuição de manuais escolares, ficaram
obrigados(as) à devolução dos mesmos.

Deste modo, informa-se que:


os(as) alunos(as) que concluírem o 9.º ano no presente ano letivo, devem devolver os
manuais, nos Serviços Administrativos da Escola D. Domingos Jardo, nos dias 13, 14 e 15 de
julho, das 9h00 às 12h30 ou nos dias 18 e 19 de julho das 14h00 às 16h00.



os(as) alunos(as) que não concluírem o 9.º ano no presente ano letivo, mantêm o direito a
conservar na sua posse os manuais escolares;



a não restituição dos manuais escolares ou a sua devolução em estado de conservação que
impossibilite a sua reutilização implicam a impossibilidade da atribuição deste tipo de apoio
no ano seguinte.

Mira-Sintra, 18 de junho de 2018
O Diretor

LuisHenriques

Assinado de forma digital por LuisHenriques
DN: cn=LuisHenriques, o=AEAMS, ou,
email=luis.henriques@aeams.pt, c=<n
Dados: 2018.06.18 17:56:13 +01'00'

(José Luís Rodrigues Henriques)

