
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS 
 

 

MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS (MEGA) 

2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário - 2020/2021 

 

 Os manuais emprestados, através da Plataforma MEGA, no ano letivo 

2019/2020, têm de ser devolvidos à escola frequentada pelo aluno, de 

acordo com a calendarização estipulada para cada ano de 

escolaridade/turma. 
 

 Todos os manuais deverão ser entregues, na escola, com exceção dos 

manuais dos alunos do 9º ano que realizam provas de equivalência à 

frequência; estes manuais têm de ser entregues nos três dias seguintes à 

afixação dos resultados. 
 

 Os manuais escolares do 10º ano das disciplinas sujeitas a exame serão 

entregues no final do 11º ano (disciplinas bienais) e do 12º ano (disciplinas 

trienais).  
 

 A penalidade em caso de não entrega consiste na devolução à escola do 

preço de capa dos manuais e/ou a não atribuição de manuais e cadernos de 

atividades no ano letivo seguinte. 
 

 O Agrupamento determinará quais os manuais que estão em condições de 

serem reutilizados (ver condições de não reutilização).  
 

 Os alunos do 1º ao 12º anos (com ASE e sem ASE) NÃO deverão fazer a 

aquisição dos manuais para o próximo ano letivo.  
 

 Para o registo na Plataforma MEGA e poder ter acesso aos vales dos manuais 

gratuitos, o encarregado de educação deve aceder ao sítio 

https://www.manuaisescolares.pt. 
 

 Os alunos retidos / não aprovados utilizarão os manuais e/ou cadernos de 

atividades/fichas do ano letivo anterior. 
 

 Quando no voucher aparecer indicação de “manual a levantar na escola”, 

deverão aguardar pela entrega do manual no início do ano letivo. 
 

 Não serão reembolsadas verbas gastas com a aquisição de manuais. 
  

 Sobre a aquisição dos cadernos de atividades/fichas, oportunamente, serão 

dadas novas informações. 
 

Lisboa, 1 de julho de 2020  

A Diretora do Agrupamento,  

Jesuína Maria Silva Miranda Pereira 

 


