
 
 

Manuais Escolares 2019-2020 

De acordo com DR, 2ª série nº 17 – 24 de Janeiro de 2019 

Os manuais escolares são entregues a todos os alunos de forma gratuita.  

Para beneficiar da entrega gratuita de manuais escolares os encarregados de educação terão 

de registar-se na plataforma www.manuaisescolares.pt.  

No momento do seu primeiro acesso será pedido a confirmação do seu número de 

contribuinte, sendo obrigatório os encarregados de educação terem consigo os seus dados de 

acessos ao Portal das Finanças para que seja efetuada a sua validação. Não os tendo, os 

encarregados de educação deverão solicitá-los no Portal das Finanças.  

Posteriormente, os encarregados de educação/alunos receberão um voucher contendo a 

indicação para o levantamento na livraria, caso se trate de um manual novo, ou na escola, se 

for um manual usado. A distribuição é aleatória e gerida pela plataforma MEGA. 

 A validação para o levantamento de manuais escolares pressupõe a impressão dos vouchers 

ou a apresentação dos mesmos em formato digital. Não havendo possibilidade para aceder à 

internet, o encarregado de educação deve dirigir-se à escola onde está matriculado o seu 

educando e solicitar os vouchers em papel.  

Os alunos que já beneficiaram de Manuais Escolares no ano letivo 2019-2020 deverão devolver 

os manuais que receberam para terem acesso aos vouchers dos manuais do ano para o qual 

transitam. 

 A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente ocorre no final do ano letivo ou 

no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame.  

Os manuais devem ser recolhidos e triados entre o final do ano letivo e o dia 27 de junho. 

Datas de devolução dos manuais de todas as disciplinas que não estão sujeitas a exame: 

14 de junho  -  1º Ciclo de acordo com indicações do professor titular; 

17 de junho -  2º Ciclo de acordo com indicações do diretor de turma; 

13 de junho - 9º e 11º ano; de acordo com indicações do diretor de turma; 

17 de junho – 7º, 8º e 10º ano de acordo com indicações do diretor de turma. 

Nos anos em que haja exame, os manuais devem ser entregues 3 dias após a realização do 

exame, nos serviços administrativos do agrupamento. 

Datas de devolução dos manuais das disciplinas sujeitas a exame: 

Alunos que realizam apenas a 1ª fase de exames do 9º ano  – de 15 de julho a 18  de julho  
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Alunos que realizam apenas a 1ª fase de exames do  11º e 12º ano  – de 12 de julho a 17 de 

julho  

Alunos que terão realizar a 2ª fase de exames do 9º ano  – de 5 de agosto a 8  de  agosto  

Alunos que que terão realizar a 2 ª fase de exames do 11º e 12º ano  – de 5 de agosto a 8 de 

agosto  

Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares até à 

obtenção de aproveitamento. 

Todos os manuais têm de ser devolvidos, independentemente do estado em que se 

encontrem. 

– Caso o Encarregado de Educação pretenda ficar com os manuais do seu educando terá que 

pagar o valor de capa de cada manual. 

- No caso de não cumprimento com a devolução dos manuais escolares disponibilizados ou 

pagamento dos mesmos dentro dos prazos estabelecidos o aluno será inibido na plataforma 

Mega, ficando deste modo impedido de aceder ao manual gratuito no ano escolar seguinte. 

 

 

Esmoriz, 03.06.2019 

 


