ASSUNTO: MANUAIS ESCOLARES
A partir do mês de agosto, é possível usar a plataforma “MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos”
para a aquisição dos livros que o Ministério de Educação disponibiliza a todos os alunos do 1º ao
6º anos, que frequentam estabelecimentos de ensino da rede pública.
Para realizar o pedido, deverão ser tomados os seguintes passos:
1. Aceda a www.manuaisescolares.pt e registe-se usando o seu número de contribuinte. O
número de contribuinte considerado é o do Encarregado de Educação.
2. Depois de confirmar os dados referentes ao aluno, descarregue o(s) voucher(s), imprimindo
ou usando a aplicação para smartphone.
3. Consulte a rede de livrarias aderentes e dirija-se à que mais lhe convier.
4. Entregue os vouchers na livraria, para levantar os manuais que tem direito.
5. Confirme que os manuais que recebeu correspondem ao(s) voucher(s).
Caso não tenha acesso à internet, poderá deslocar-se à escola onde o aluno está matriculado e
fazer o pedido presencialmente. Terá que apresentar a sua identificação durante este processo.
Os manuais entregues ao aluno podem ser novos ou usados. A plataforma irá distribuir
aleatoriamente os manuais usados em conjunto com os novos. Os livros entregues pelas livrarias
são sempre novos.
No final do ano os manuais, quer sejam novos ou reutilizados, têm de ser entregues no final do ano
letivo em bom estado de conservação. Não é suposto os alunos escreverem nos manuais.
É de salientar que apenas os manuais escolares obrigatórios estão incluídos nesta medida.
Avisamos também que em nenhum momento deverá haver cobrança de qualquer valor ao
encarregado de educação, por parte do Estabelecimento de Ensino para a disponibilização
dos vouchers.
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