
Manuais Escolares 
Despacho n.º 921/2019 
 
Informa-se os encarregados de educação que, de acordo com o estipulado no Despacho 
921/2019, os alunos terão, no próximo ano letivo, direito aos manuais escolares gratuitos.  
De acordo com o referido despacho, os alunos que já receberam manuais escolares terão 
obrigatoriamente de os devolver à escola. Os alunos que não receberam poderão, desde já, 
aderir a esta proposta de reutilização, contribuindo também para uma cidadania ativa. 
Contudo, chama-se a atenção que todos os manuais que vierem a ser recebidos ao abrigo do 
programa MEGA, têm que ser entregues ao estabelecimento de ensino, em bom estado, no final 
do ano letivo a que se destinam ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas 
sujeitas a exame. 
 

Salienta-se que o não cumprimento dos prazos indicados, na informação levada pelos vossos educandos, poderá comprometer os 
procedimentos da escola face à plataforma MEGA.  

Inscrição na Plataforma MEGA: 
Os encarregados de educação deverão fazer o registo na plataforma MEGA: https://manuaisescolares.pt/, utilizando, exclusivamente, o 
NIF do encarregado de educação.  

Posteriormente, os encarregados de educação/alunos receberão um voucher contendo a indicação para levantamento na livraria, caso 
se trate de um manual novo, ou na escola, se for um manual usado. A distribuição é aleatória e gerida pela plataforma MEGA. 

Os alunos que desconhecem a sua situação de transição mantêm os manuais na sua posse até à afixação das pautas, entregando-os, 

caso transitem de ano, no período indicado como excecional.  
 

Calendário de devolução de manuais 

1º ciclo De acordo com as orientações do professor titular 

 

Escola Básica de Vale Rosal 

2º ciclo e 3º ciclos 
(5º/ 6º/ 7º/ 8º anos) 

 

3º ciclo 
(9º ano) 

Disciplinas não sujeitas a exames 
nacionais 

3º ciclo 
(9º ano) 

Português e Matemática 

Alunos que 
transitam 

Período excecional 
Alunos que 
transitam 

Período 
excecional 

Alunos que 
realizam a 1ªfase 

de exames 

Alunos que 
realizam a 2ªfase 

de exames 

11, 12 e 13 junho 25 e 26 junho 5 junho 12 e 13 junho 27 junho 22 de julho 

De acordo com as 
indicações do diretor 

de turma 

Local: 
Secretaria 

De acordo com as 
indicações do diretor 

de turma 

Local: 
Secretaria 

Local: 
Secretaria 

Local: 
Secretaria 

 

Escola Secundária Daniel Sampaio 

3º ciclo+ Ensino Secundário 
(7º/ 8º/10º anos) 

 

3º ciclo+ Ensino Secundário 
(9º/11º/12 anos) 

Disciplinas não sujeitas a exames nacionais 

3º ciclo+ Ensino Secundário 
9º ano -Português e Matemática 

11º e 12º anos – disciplinas de exame 

Alunos que 
transitam 

Período excecional 
Alunos que 
transitam 

Período excecional 
Alunos que realizam 
apenas a 1ªfase de 

exames 

Alunos que terão de 
realizar a 2ªfase de 

exames 

11 e 12 junho 25 e 26 junho* 3,4 junho 11 e 12 junho 
27 junho* 

 
De 18 a 23 de julho* 

De acordo com o 
horário indicado 
pelo diretor de 

turma 

Local: 
Pavilhão D 

Horário: 14-18h 

De acordo com o 
horário indicado 
pelo diretor de 

turma 

Local: 
Pavilhão D 

Horário: 14-18h 

Local: 
Pavilhão A 

D Rute 

Local: Pavilhão D 
Horário: 

8.30-9.00 
11.30-13.00 

16.00—18.00h 

*horário condicionado pela realização de exames. Não são aceites manuais escolares enquanto estão a decorrer os exames nacionais. 

A Direção 

28/05/2019 

https://manuaisescolares.pt/

