
 

 

 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação 

 

Nos termos do artigo 194º do Despacho nº 921/2019, informamos que foi alargado o 

regime de gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória na rede pública do Ministérioda Educação. 

Através da Plataforma MEGA, na qual o Encarregado de Educação se deve inscrever, 

será emitido um vale. Este terá, para cada manual, indicação para levantamento na livraria, 

caso se trate de um manual novo, ou na escola se estivermos a considerar um reutilizado. A 

distribuição dos manuais é feita, de forma aleatória, pela Plataforma. Os vales encontram-se 

igualmente disponíveis em papel, nos Serviços Administrativos do Agrupamento. 

No que diz respeito à devolução dos manuais emprestados, somos a informar o 

seguinte:  

- Os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico devolvem manuais no fim do ano 

letivo, à exceção das disciplinas sujeitas a prova final de ciclo do 9.º ano (estes serão 

devolvidos até 3 dias após a realização da prova); 

- Os alunos do ensino secundário mantêm em sua posse os manuais das disciplinas 

relativamente às quais pretendam realizar exame nacional, até ao fim do ano de realização do 

mesmo (estes serão devolvidos até 3 dias após a realização do exame); 

- Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se 

encontrem. No entanto, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar 

por não devolver o(s) manual(is), devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos livros não 

devolvidos; 

-A não devolução do manual ou a sua devolução em estado de conservação que, por 

causa imputável ao aluno, impossibilita a sua reutilização, implica o pagamento integral do 

manual. Caso o valor não seja restituído ou o manual devolvido, o aluno fica impedido de 

receber manual gratuito no ano seguinte. 

 

Neste ano letivo aplicam-se os seguintes procedimentos: 

- Todos os alunos, quer os que receberam manuais através de vouchers, quer aqueles a 

quem a aquisição foi comparticipada pela Ação Social Escolar, devem proceder à sua 

devolução até ao próximo dia 21 de junho (1º Ciclo) e 14 de junho (restantes), 

impreterivelmente.  

- Os alunos com provas e exames nacionais devolvem os manuais até 3 dias após a 

realização dos mesmos.   
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