Para que os encarregados de educação se possam registar na plataforma de aquisição e
distribuição dos manuais escolares e adquiri-los gratuitamente é necessário o respetivo NIF.
Como esta informação não consta dos processos dos alunos dos 1.º e 2.º ciclos, solicita-se a
vossa colaboração no sentido de o facultarem aos serviços administrativos logo que possível,
sabendo que a mesma fica disponível a partir do dia 1 de agosto.
A forma como o poderão fazer, poderá ser a que considerem mais ágil, sabendo que terão
de fazer o seguinte registo:
•

Nome do encarregado de educação.

•

N.º do NIF do encarregado de educação.

•

Nome do aluno

> https://www.manuaisescolares.pt/ (disponível a partir de 1 de agosto)

Manuais escolares gratuitos até ao 6.º ano
O programa de gratuitidade dos manuais escolares do Ministério de Educação vai chegar a
mais famílias com filhos na escola no ano letivo 2018-2019. Esta iniciativa vai, assim,
abranger os alunos do 2.º ciclo (5.º e 6.º anos). No ano letivo que terminou, a distribuição de
manuais escolares gratuitos beneficiou apenas os alunos matriculados no 1.º ciclo (1.º, 2.º, 3.º
e 4.º anos).
No ano letivo 2019-2020, o programa de gratuitidade será alargado aos restantes níveis de
ensino público: 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos) e ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos).
Como obter?
Os

manuais

escolares

um voucher personalizado.

gratuitos
Os

são

disponibilizados

encarregados

de

mediante

educação

podem

a

atribuição

de

descarregar

os

respetivos vouchers através da plataforma online do Ministério da Educação: MEGA – Manuais
Escolares Gratuitos. Mas antes, os pais devem registar-se nesta plataforma.
Para os pais levantarem os manuais escolares, basta entregarem o seu voucher numa livraria
aderente.
Como obter?
Os manuais escolares gratuitos são obtidos através de um voucher a descarregar na
plataforma MEGA – Manuais Escolares Gratuitos, sendo depois entregue em qualquer livraria
aderente como troca.
Já as fichas de exercícios são garantidas através de reembolso, por não ser possível incluí-las
na plataforma.

