INFORMAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MANUAIS ESCOLARES
EM REGIME DE EMPRÉSTIMO
Ano letivo 2019/2020

Informam-se os encarregados de educação que no ano letivo 2019/2020, todos os alunos
vão ter direito a manuais escolares gratuitos, em regime de empréstimo.
A distribuição de manuais escolares no âmbito da gratuitidade é gerida através da
plataforma MEGA, criada para o efeito, https://www.manuaisescolares.pt/. Assim, a
atribuição de manuais escolares gratuitos – que podem ser novos ou usados – é feita pela
plataforma online MEGA, através de um sistema de vouchers (vales).
Os vouchers são disponibilizados a partir do dia 9 de julho para os alunos de todos os
anos de escolaridade de continuidade:
 1.º ciclo: 2.º, 3.º e 4.º anos
 2.º ciclo: 6.º ano
 3.º ciclo: 8.º e 9.º anos
 Secundário: 11.º ano
A partir do dia 1 de agosto, tem início a emissão de vales para os alunos dos anos de
escolaridade de início de ciclo:
 1.º ciclo: 1.º ano
 2.º ciclo: 5.º ano
 3.º ciclo: 7.º ano
 Secundário: 10.º e 12.º anos
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Cada encarregado de educação, depois de fazer o seu registo na plataforma MEGA,
receberá informação, via email ou sms, sobre a emissão de voucher (vale) do seu
educando.
Com essa informação deverá dirigir-se a uma livraria aderente para resgatar o Voucher
dos livros novos. Quando o voucher também tenha livros reutilizados, deverá dirigir-se à
escola a frequentar pelo seu educando, para resgatar esses livros, a partir do dia 02 de
setembro, para os resgatar.
Salienta-se que só é possível resgatar um voucher para cada aluno, pelo que é
importante que voucher só seja resgatado quando a situação escolar do aluno estiver
totalmente definida, isto é, ano de escolaridade e escola a frequentar em 2019/2020.
Em caso de dúvida, os encarregados de educação devem dirigir-se aos serviços
administrativos do Agrupamento de Escolas de Esgueira, a funcionar na Escola Básica e
Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, a fim de serem esclarecidos.

Esgueira, 09 de julho de 2019

A Diretora,
Helena Libório
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