Ano letivo 2019/2020
Informação aos Pais e Encarregados de Educação
Manuais escolares gratuitos para todos os anos de escolaridade
(no âmbito do art.º 194º da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro, e do Despacho nº 921/2019, de 24 de janeiro)

No ano letivo de 2019/2020 é garantido a todos os alunos da rede pública o acesso gratuito a manuais escolares,
exceto àqueles que não devolverem, em estado de conservação adequado, os manuais que foram emprestados pelo
Estado, no ano letivo de 2018/2019, quer através da plataforma MEGA (1º e 2º ciclos) quer através do ASE (3º ciclo e
ensino secundário).
Assim, vimos solicitar a colaboração dos encarregados de educação no sentido de avaliarem o estado de conservação
dos manuais dos seus educandos e apagarem, em conjunto, os registos feitos a lápis, uma vez que o manual vai ser
avaliado pelos seguintes critérios:
“Considera-se que o manual se encontra em mau estado de conservação e não reúne condições de reutilização quando:
a)Não apresenta a totalidade das páginas;
b)As páginas apresentam rasgões, sublinhados, escritos ou rabiscos que impeçam ou dificultem a sua leitura
parcial ou integral;
c) Não apresenta capa ou esta apresenta rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a leitura de todos os
elementos informativos.”

Os manuais escolares são disponibilizados aos alunos pelos agrupamentos de escolas, mediante comprovativo de
receção e compromisso de devolução assinado pelos respetivos encarregados de educação.
Na situação de o estado de conservação do manual ser avaliado com mau, o encarregado de educação do aluno em
causa não recebe o voucher de manuais gratuitos no ano letivo seguinte, exceto se pagar o manual.
Cada aluno tem direito a um único exemplar dos manuais adotados, por disciplina e por ano letivo, sempre que
possível a partir da reutilização de manuais escolares recolhidos no ano letivo anterior.
Em cada agrupamento de escolas é constituída uma bolsa de manuais escolares, composta pelos manuais utilizados
pelos alunos no ano letivo anterior que se encontrem em estado de conservação adequado à sua reutilização.
Os manuais serão geridos através da plataforma eletrónica MEGA criada para o efeito pelos serviços do Ministério da
Educação. Nesta plataforma o encarregado de educação, depois de inscrito, descarrega o voucher para levantamento
dos manuais escolares quer nas livrarias aderentes quer no Agrupamento.

Vila Nova de Poiares, 20 maio de 2019
O Diretor do Agrupamento,

(Eduardo Sequeira)
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