
 

1 
 

Informações Pais / Encarregados de Educação 

Entrega de manuais escolares 

 

Nos termos do art. 194º da lei do orçamento de Estado 2019, no ano letivo 2019/2020 foi 

alongado o regime de gratuitidade dos manuais a todos os alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação. 

Os Encarregados de Educação dos alunos que adquiriram os manuais escolares para o corrente 

ano letivo 2019-2020 com o recurso à utilização de Voucher´s, terão de devolver os manuais, 

segundo a calendarização definida, sob pena de não terem direito a Voucher´s para a aquisição 

de manuais escolares para o próximo ano letivo, 2020-2021. 

Mais se informa que, no caso da não restituição dos manuais escolares por parte do aluno ou a 

sua devolução em mau estado de conservação que, por causa imputável ao aluno, 

impossibilite a sua reutilização, será exigido ao aluno o pagamento dos mesmos em montante 

igual ao valor de capa de cada manual, segundo o ponto 2.2 “Penalidades”, do artigo 194º 

“Gratuitidade dos manuais escolares” do despacho nº921/2019 de 24 de janeiro. 

 

Não devolução/ manuais em mau estado 

Em caso da não devolução de manuais ou manuais em mau estado (escritos/ 

riscados/rasurados), o aluno ficará impossibilitado de voltar a ter manuais gratuitos ao longo 

da escolaridade obrigatória. 

 

Regras de utilização 

Numa lógica de promoção de reutilização dos manuais escolares distribuídos gratuitamente 

devem ser entregues à escola, em bom estado, pelos Encarregados de Educação, tal como 

estes declararam no momento do registo na plataforma MEGA, sendo que a vida útil dos 

manuais é de 3 anos 

 

Alunos retidos 

Em caso de retenção, o aluno pode conservar em sua posse os manuais relativos ao ciclo ou às 

disciplinas em causa até à sua conclusão. 
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Nota: 

Os alunos devem entregar os manuais das disciplinas que não vão realizar exames, 3 dias após 

a publicação das classificações do 3º período. Os que vão realizar exame entregam 3 dias após 

a publicação das classificações dos exames, segundo o ponto 2.1.3 do artigo 2, do Despacho 

6352/2020 de 16 de junho. 

 

Lista de entrega de manuais por parte dos alunos 

 

Calendarização de entrega de manuais escolares 

De 6 a 14 de julho 

Será elaborado um calendário com dia e hora, por turma para a entrega dos manuais 

escolares. Esta informação será comunicada aos Encarregados de Educação e colocada na 

página da escola. 

 

 

 

 

17 de junho de 2020 

A Direção 

7º e 8º anos Todos exceto o livro de Português e Matemática 

9º anos Todos os livros 

11º anos e 12º anos Todos os livros, exceto aqueles em que o aluno realiza exames 

Cursos profissionais No documento anexo 


