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Manuais escolares gratuitos - 2020-2021 
 

No ano letivo 2020-2021, os manuais escolares gratuitos serão distribuídos a alunos do 1º 
ao 9º ano de escolaridade. 
O programa de gratuitidade e reutilização de manuais escolares  não inclui os cadernos de 
atividades/fichas, nem os restantes componentes dos chamados packs pedagógicos.  

Como obter os manuais escolares gratuitos? 

Os manuais escolares gratuitos, são distribuídos online, através da plataforma MEGA. Para isso, os 
encarregados de educação têm de estar registados na plataforma. Podem fazê-lo por duas vias:  na 
aplicação móvel APP “Edu Rede Escolar” ou em www.manuaisescolares.pt.  
Após registo, serão emitidos vales, associados ao Número de Identificação Fiscal (NIF) do 
encarregado de educação, que permitirão o levantamento dos manuais escolares em qualquer uma 
das livrarias aderentes (inscritas na plataforma). Assim que os vales estiverem disponíveis na 
plataforma MEGA o encarregado de educação será notificado por e-mail. 
 

(Excepcionalmente este ano os vales para atribuição de manuais só se 
encontrarão disponíveis a partir do dia 01 de Setembro) 

Quais as regras de utilização? 

Numa lógica de promoção da reutilização, os manuais escolares distribuídos gratuitamente devem 
ser entregues às escolas, em bom estado, pelos encarregados de educação, tal como declararam 
no momento do registo na plataforma MEGA. 

Calendário de devolução 

Os alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico devolvem, no final do ano letivo, os manuais de todas 
as disciplinas. A exceção são os manuais das disciplinas que no 9.º ano estão sujeitas a exame 
(Matemática e Língua Portuguesa). No caso das disciplinas do 9.º ano em que há exame, os 
respetivos manuais devem ser devolvidos no final do ano de realização do mesmo. 

Retenção 

Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais relativos ao ciclo ou às 
disciplinas em causa até à sua conclusão. 

Manuais em mau estado 

A devolução de manuais escolares gratuitos em mau estado, não decorrente da utilização normal, 
implica o pagamento do valor de capa do manual, exceto se já tiverem atingido o tempo de vida útil 
da reutilização (três anos letivos). 
Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito no ano seguinte. 

Sem devolução 

Todos os manuais têm que ser devolvidos em bom estado para que sejam emitidos novos 
voucher’s.  
O encarregado de educação pode optar por não devolver os manuais escolares distribuídos 

gratuitamente, devendo pagar o valor de capa dos livros não devolvidos. 
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