Agrupamento de Escolas José Afonso – Alhos Vedros
Bairro das Morçoas 2860 Alhos Vedros
Tel.: 21 20592 40 Fax.: 21 205 92 45
E-mail: geral@aejoseafonso.pt

Contrato de entrega de manuais escolares
Eu, _____________________________________________________, encarregado de educação do(a)
aluno(a)________________________________ matriculado(a) no ________ ano, declaro por minha
honra que fui informado e compreendi que os manuais que me forem entregues ao abrigo do programa
MEGA, destinados ao meu educando, têm que ser entregues ao estabelecimento de ensino, em bom
estado, no final do ano letivo a que se destinam ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de
disciplinas sujeitas a prova final de ciclo.
Os Srs. Encarregados de Educação devem assegurar que no ato de devolução os manuais:
a) Devem apresentar-se completos em número de páginas e/ou fascículos;
b) Possuem as capas devidamente presas aos livros, sem rasgões e não conterem escritos ou
rabiscos que impeçam a leitura de todos os elementos informativos nelas constantes;
c) Não contém escritos, sublinhados, desenhos, rabiscos, cortes, rasuras ou manchas de sujidade
que impeçam ou dificultem a leitura, nas suas páginas;
d) Não contém exercícios resolvidos a caneta ou lápis (devem vir apagados).
Declaro igualmente ter consciência de que a penalidade, em caso da não entrega anteriormente
prevista, consiste na devolução ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual.
Alhos Vedros_____de______________de_______
O Encarregado de Educação
________________________________________

Declaração de entrega de manuais escolares
Declara-se que o aluno, _____________________________________________________ matriculado
no ________ ano, recebeu os seguintes manuais:
Ciências Naturais
Educação Física
Educação Moral e Religiosa Católica
Educação Visual
Físico-Química
Geografia

História
Inglês
Língua Estrangeira II - Francês
Matemática
Português
Tecnologias de Informação e Comunicação

O Encarregado de Educação declara autorizar, ___________________________________________
pode levantar os manuais escolares do seu educando.
(nome de quem vem levantar os manuais)
Data ___/___/_____
Assinatura do Encarregado de Educação _______________________________________________

Data___/___/_____
Assinatura de quem recebeu os manuais
_________________________________________
Contrato e entrega de manuais – 3º ciclo

Assinatura dos serviços
________________________________

