
 
 

 
Ano Letivo 2019/2020 

 
Assunto: Informação sobre a Reutilização dos Manuais Escolares 

 

De acordo com o Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, os encarregados de Educação, que 

pretendam usufruir do direito aos manuais escolares gratuitos para 2019/2020 (não incluídas as fichas de 

trabalho) devem fazer entrega dos manuais escolares em acordo com o presente documento. O 

encarregado de educação pode ser substituído pelo aluno quando maior de idade. 

A plataforma MEGA é o instrumento de operacionalização da distribuição dos manuais gratuitos 

assegurando: 

a) A interoperabilidade com o sistema de gestão da escola, onde se encontra a bases de dados dos 

alunos e disciplinas com o SIME (Sistema de Manuais Escolares); 

b)  A gestão e entrega de vales para disponibilização de manuais novos e reutilizados, que são 

distribuídos aleatoriamente pela própria plataforma. 

O vale terá indicado o manual correspondente com referência para levantamento na livraria caso se 

trate de um manual novo, ou na escola se estivermos a considerar um reutilizado. Cada vale inclui um 

código único, podendo este ser usado uma única vez, de forma a garantir o controlo e segurança da 

informação 

Os encarregados de educação, ao receberem os manuais, assinam uma declaração em que se 

comprometem a entregar os manuais no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se trate 

de disciplinas sujeitas a exame, (Minutas de Declaração I e II, dependendo do suporte em causa - Despacho 

n.º 921/2019, de 24 de janeiro). 

Estima-se que a vida útil do manual escolar se prolongue por três utilizações anuais. 

Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário no ensino básico ou a não aprovação em 

disciplinas do ensino secundário, mantém -se o direito a conservar na sua posse os manuais escolares 

relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão. 

No caso dos alunos que não usufruíram de vouchers ou das medidas da Ação Social Escolar (ASE), 

também poderão entregar os manuais na escola correspondente, devendo no entanto referir tal situação. 

Pretende este agrupamento incutir e antecipar hábitos de reutilização dos pelo que fica à consideração dos 

Encarregados de Educação destes alunos a devolução dos manuais. 
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Considera-se o manual em bom estado para ser reutilizado todo o que observar os seguintes parâmetros: 

a) Estar completo no que diz respeito ao número de páginas e/ou fascículos/cadernos; 

b) A capa estar devidamente presa ao livro e ambos sem rasgões, escritos ou rabiscos que 

impeçam a leitura de todos os elementos informativos neles contidos; 

c) Sem sujidade, sem folhas rasgadas e/ou páginas riscadas a tinta e/ou sublinhadas a caneta ou 

marcador que impeçam ou dificultem a sua leitura integral; 

d) Campos de escrita, desenho ou colagem, suficientemente livres de modo a permitirem a 

concretização da intencionalidade pedagógica e didática. 

Assim, a partir do dia 12 de junho de 2019, no período de tarde (das 14h30 às 17h30) e 13 e 14 de 

junho de 2019, no período de tarde (9h30 às 12h e das 14h30 às 17h00), o Órgão de Gestão do 

Agrupamento propõe aos encarregados de educação dos alunos do 5º ao 12º ano (com exceção das 

disciplinas de exame nacional), que procedam a uma pré-entrega dos manuais escolares, com vista a criar 

hábitos ecológicos na reutilização dos manuais escolares. 

Os locais e os livros a entregar serão os seguintes: 

Na Escola Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, serviços administrativos: 

 5º anos*, todos os manuais, com exceção daqueles em que o próprio manual refere que é para 

mais de um ano de escolaridade; 

 6º anos*, todos os manuais, incluindo aqueles em que está previsto para mais de um ano de 

escolaridade; 

Na Escola Dr. António Granjo, reprografia: 

 7º e 8º anos **todos os manuais com a exceção daqueles em que o próprio manual refere que é 

para mais de um ano de escolaridade e ainda o dos  exames nacionais (Português e Matemática); 

 9º ano**todos os manuais, incluindo aqueles em que está previsto para mais de um ano de 

escolaridade e  ainda o dos  exames nacionais (Português e Matemática do 7º, 8º e 9º ano); 

 10º ano**todos os manuais, com a exceção dos manuais dos exames nacionais;  

 11º ano**todos os manuais, incluindo aqueles em que o aluno fez exame nacional (10º e 11ºano) 

e com a exceção dos manuais dos exames nacionais do 12º ano; 
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 12º anos**todos os manuais, incluindo o dos  exames nacionais ( 10º, 11º e 12º anos) – na escola 

Dr. António Granjo 

NOTAS  
*alunos que resgataram os vouchers; 
** alunos com Ação Social Escolar (ASE) 
 

Aos encarregados de educação dos alunos do 5º ao 12º que entenderem não aderir a esta iniciativa 

terão de impreterivelmente proceder à sua entrega até 28 de junho, em mapa a afixar em cada escola  

das 9h 00 às 12h00 e 14h30 às 17h00. 

 

A exceção dos prazos indicados são para os manuais das disciplinas sujeitas a exame que terão de ser 

devolvidos até três dias após a realização dos mesmos. 

 

Para os alunos do 1º ciclo, os procedimentos serão os seguintes: 

 1º e 2º anos*, todos os manuais – na escola que frequentam, ao titular de turma, uma vez que 

não é necessário que estejam em condições de serem reutilizados, podendo nos dias  19 (parte 

de tarde) e  21 de Junho (manhã e tarde), sendo posteriormente entregue comprovativo. 

 3º, 4º anos*, todos os manuais nos dias 21 a 28 de junho, na Escola Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro 

 

NOTA 

*alunos que resgataram os vouchers; 

A não devolução dos manuais ou devolução dos mesmos em que se verifique que não seja possível a 

reutilização dos mesmos estão sujeitos a medidas de penalidade (devolução ao estabelecimento de ensino  

do valor de capa do manual e caso esse valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber o/os  

manuais gratuitos para o próximo ano letivo na plataforma MEGA). No caso da situação ocorrer com 

alunos do 12º ano, os procedimentos serão os supra mencionados e as consequências são a não emissão 

de certificados de habilitações ou diplomas de conclusão de ciclo, até que se verifique a restituição dos 

referidos manuais em bom estado de conservação, ou à respetiva compensação pecuniária (valor de capa). 

(ponto 5, art.º 10.º, do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho).  

No ato da devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação, o AE/ENA emite a 

correspondente declaração comprovativa (Minuta de Declaração III do Despacho n.º 921/2019, de 24 de 

janeiro). 
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O AEAG, no âmbito da sua autonomia, reserva, de entre o número de manuais reutilizados em bom 

estado de utilização, um número suficiente de manuais para a constituição de uma bolsa de manuais nas 

bibliotecas escolares das escolas Dr. Francisco Carneiro (3º ao 6º ano de escolaridade) e na reprografia da 

Escola Dr. António Granjo (7º ao 12º ano). 

Os livros referidos no ponto anterior passarão a fazer parte do espólio da biblioteca escolar e como 

tal, só poderão ser requisitados segundo as regras da biblioteca escolar. Para a comodidade dos 

encarregados de educação deverão proceder à inscrição na Plataforma Mega, https://manuaisescolares.pt/ 

Para mais informações sobre a entrega de manuais gratuitos para 2019/2020, consultar o Manual de 

Apoio à Reutilização dos Manuais Escolares em  https://www.dgeste.mec.pt/wp-

content/uploads/2019/01/MegaFixe_Manual_20190122.pdf  e a legislação atualizada sobre o assunto, 

nomeadamente o Despacho n.º 921/2019 de 24 de janeiro de 2019 em que aprova o Manual de Apoio à 

Reutilização de Manuais Escolares https://dre.pt/application/conteudo/118385204  

Deve ainda ser consultada a Legislação de Enquadramento que é definida pela política de manuais 

escolares é definida pelos diplomas que podem ser consultados em https://www.dge.mec.pt/legislacao-de-

enquadramento 

 

 

 AEAG, 31 de Maio de 2019 

 

                                                                                                           A Diretora 

 Paula Cristina de Barros Teixeira dos Santos
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