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MANUAIS ESCOLARES – 2021/2022
os alunos que pretendam ter acesso aos manuais gratuitos têm de fazer a
devolução dos manuais que receberam em 2020/2021

DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE
(EXCETO 1.º ciclo)

O dever de restituição dos manuais recai sobre o encarregado de educação ou sobre o
aluno, quando maior, e ocorre nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação

das pautas de avaliação do ano e ciclo de escolaridade frequentado pelo
aluno.
Atenção:
-a devolução ocorre na escola onde o(s) aluno(s) estava(m) matriculado(s), no momento do
resgate dos vales.
-os encarregados de educação deverão entregar os manuais em devidas condições (sem
danos e totalmente apagados).
- ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de
disciplinas sujeitas a exame.
LOCAL: Escola Secundária João Carlos Celestino Gomes
Horário: das 9h00 às 17h00

Calendarização
Alunos que realizam exames Três dias após publicação da classificação
dos exames
Alunos que não realizam
exames

Entre o final do ano letivo e o dia 16 de
julho

3.º ciclo; 10.º, 11.º e 12.º anos
2.º ciclo

Entre o final do ano letivo e 30 de julho
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Plataforma Mega

A plataforma "MEGA" já começou a disponibilizar vouchers para aquisição de manuais escolares
gratuitos. Esta iniciativa destina-se aos alunos dos anos de continuidade – 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º
11.º e 12.º anos. Para os restantes anos de escolaridade – 1.º, 5.º, 7.º e 10.º - os vouchers vão
começar a ser disponibilizados a partir do dia 13 de agosto.

Para beneficiarem de manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação devem registarse na plataforma MEGA ou descarregar a aplicação "Edu Rede Escolar" (disponível
para iOS e Android). Através desta plataforma, têm acesso aos dados escolares dos educandos,
aos respetivos vouchers para os manuais escolares, assim como à lista das livrarias onde
pode ser feito o levantamento.

ACESSO AOS VALES RELATIVOS AOS MANU AIS ESCOLARES:

A partir do dia 3 de agosto, para os alunos dos anos de escolaridade
de continuidade:
1º Ciclo: 2º, 3º e 4º anos;
2º Ciclo: 6º ano;
3º Ciclo: 8º e 9º anos;
Secundário: 11º e 12º anos.
A partir do dia 13 de agosto, para os alunos dos anos de escolaridade
de início de ciclo:
1º Ciclo: 1º ano;
2º Ciclo: 5º ano;
3º Ciclo: 7º ano;
Secundário: 10º ano.
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https://manuaisescolares.pt/

MANUAIS ESCOLARES

MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos
Encarregados de Educação
Para beneficiar de manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registarse em www.manuaisescolares.pt ou através da aplicação móvel Edu Rede Escolar (app “Edu
Rede Escolar”). No primeiro acesso será necessário confirmar o número de contribuinte (NIF),
devendo os encarregados de educação ter consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças
para que seja efetuada a validação. Caso não tenham os dados, devem solicitá-los através do
Portal

das

Finanças.

A partir da plataforma dos manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação terão
acesso aos dados escolares do(s) educando(s), bem como aos vales correspondentes aos
respetivos manuais escolares e à lista das livrarias aderentes onde poderá ser feito o
levantamento dos mesmos. Caso não consiga visualizar o(s) seu(s) educando(s), certifique-se,
junto da escola, que as listas das turmas já se encontram publicadas e que está registado na
escola como encarregado de educação e o seu NIF está corretamente inserido.
Se não conseguir visualizar os vales, é porque ainda não estão disponíveis. Receberá uma
notificação

por

email,

assim

que

os

mesmos

estejam

disponíveis.

Para proceder ao levantamento dos manuais escolares será necessário imprimir os vales ou
apresentá-los em formato digital. Na impossibilidade de aceder à internet, o encarregado de
educação deve dirigir-se à escola onde o seu educando está matriculado e solicitar os vales
em papel.
Em caso de dúvida aceder ao link: http://ajuda.manuaisescolares.pt/

