
 

 

NOTA INFORMATIVA 
MANUAIS ESCOLARES 

Informa-se a comunidade educativa dos procedimentos a ter em conta no final do presente ano 

letivo e início do próximo (2019/2020), relativamente à devolução e atribuição de manuais 

escolares. 

 

Projeto MEGA 

1. Os alunos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos, que aderiram, no ano letivo 2018/2019, ao projeto 

MEGA (gratuitidade dos manuais escolares, em regime de empréstimo), terão que devolver 

todos os manuais escolares até à data: 

a) 1º, 2º, 3º e 4º anos – 19 de junho; 

b) 5º e 6º anos – 21 de junho. 

2. O Encarregado de Educação pode optar por não devolver o(s) manuais, devendo, nesse caso, 

pagar o valor de capa do(s) manual (ais) não devolvido(s). 

3. A devolução de manuais em mau estado, que impossibilitem a sua reutilização, implica o 

pagamento do valor de capa dos mesmos.  

4. Nas situações previstas nos números 2 e 3, caso o encarregado de educação não proceda ao 

pagamento do(s) manual(ais), o aluno não terá direito ao(s) manual (ais) no ano letivo 

seguinte. 

 

Manuais atribuídos no âmbito da Ação Social Escolar (ASE) 

5. Os alunos do 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º anos que no ano letivo 2018/2019 tiveram manuais 

escolares ao abrigo do ASE (escalão A, B ou C), terão que devolver os manuais escolares 

abrangidos por aquele apoio até à data:  

a) 9º, 11º e 12º anos (disciplinas não sujeitas a exame) – 06 de junho; 

b) 7º, 8º e 10º anos – 21 junho; 

c) 9º, 11º e 12º anos (disciplinas sujeitas a exame) – 3 dias após a realização do exame. 

 

Local de entrega dos manuais a devolver 

6. Os manuais deverão ser devolvidos: 

a) 1º ao 4º ano – na respetiva escola do 1º ciclo; 

b) 5º ao 12º ano – na secretaria da escola sede. 

 

Normas comuns (MEGA e ASE) 

7. No caso de retenção, os alunos poderão manter os manuais escolares na sua posse para o 

ano seguinte. 

8. Os alunos que se transfiram para outra escola têm que devolver os manuais na escola de 

origem, caso contrário não poderão ter acesso aos manuais no ano seguinte.  

 

 

 

 

 



 
 

Ano letivo 2019/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9. No ano letivo 2019/2020 o projeto MEGA será alargado até ao 12º ano. Assim, todos os 

alunos interessados têm acesso a manuais gratuitos (em regime de empréstimo), os quais 

terão que devolver em condições de reutilização no final do ano letivo. 

10. Na Ação Social Escolar (ASE) extingue-se o apoio “Manuais Escolares”. 

 

Informações gerais 

11. Todos os alunos do 7º ao 12º ano, que no ano letivo 2018/2019 não usufruíram do apoio 

do ASE para a aquisição de manuais, poderão oferecer os seus manuais que estejam em 

condições de reutilização. Estes integrarão o circuito de atribuição de manuais. 

12. Será criada uma bolsa de manuais de Português e Matemática dos 7º e 8º anos, de modo 

que os alunos que fazem exame a estas disciplinas tenham acesso a estes manuais para 

estudarem quando, no 9º ano, fizerem exames. 

13. Os alunos do ensino secundário apenas entregam os manuais escolares das disciplinas 

sujeitas a exame no ano terminal das mesmas, e cumprindo os prazos referidos na alínea c) 

do ponto 5 da presente Nota Informativa. 

14. Aos alunos que não devolvam os manuais dentro dos prazos definidos nesta nota 

informativa, não poderão ser atribuídos manuais gratuitamente no ano letivo 2019/2020.   

 

 

Legislação aplicável 

 

Esta Nota Informativa tem enquadramento legal no Despacho nº. 921/2019, de 24 de janeiro de 

2019, bem como em todos os normativos nele referidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

São Martinho do Porto, 31-05-2019 

 

O subdiretor 
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