AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO
Território de Intervenção Prioritária – TEIP III

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ATRIBUIÇÃO/REUTILIZAÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
(ANO LETIVO 2019/2020)

Informam-se todos os Alunos/Encarregados de Educação do seguinte:
Ø O Ministério da Educação irá facultar, no ano letivo 2019/2020, manuais escolares
gratuitos que podem ser novos ou usados, para todos os ciclos de ensino.
Ø A atribuição dos manuais escolares gratuitos para o ano letivo 2019/2020 só é
possível para:
1- Os alunos que estejam inscritos na Plataforma MEGA, sendo necessário para isso
além dos dados já constantes da ficha de identificação do aluno, o NIF do
Encarregado de Educação.
2- Os alunos que frequentaram no ano letivo 2018/2019, o 2º ciclo/3º ciclo e tenham
recebido manuais gratuitos e procedido à sua devolução em bom estado de
conservação (ver critérios de reutilização*) nos dias 24 e 25 de junho (será afixada uma
calendarização).

Ø Os alunos que não devolverem os manuais escolares atribuídos em 2018/2019 ou se
estes não se encontrarem em estado de serem reutilizados não terão direito a
manuais para o ano letivo 2019/2020, a não ser que devolvam à Escola o valor
integral do manual não entregue/entregue em condições de não reutilização.
Ø Os alunos retidos não têm direito a manuais no próximo ano letivo. Os encarregados
de educação destes alunos devem, nas datas indicadas, e segundo a calendarização
dirigir-se ao local da devolução e assinar uma declaração em como ficam com os
mesmos manuais.
Ø No caso de mudança de escola os alunos devem devolver os manuais escolares na
escola onde os receberam.
Ø Os manuais, quer novos quer reutilizados, são distribuídos aleatoriamente pela
Plataforma através da emissão de vouchers pessoais e intransmissíveis para
levantamento dos mesmos nas papelarias aderentes (manuais novos) ou na escola
(manuais reutilizados).
Ø Os cadernos de atividades não constam desta distribuição/reutilização gratuita pelo
que, e caso o docente da disciplina o solicite, devem ser adquiridos pelo aluno.
*CRITÉRIOS DE REUTILIZAÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES
a) Manuais completos em número de páginas e fascículos.
b) Manuais com capa e contracapa presas ao livro.
c) Manuais sem sujidade injustificada.
d) Manuais sem páginas riscadas a tinta que impeçam ou dificultem a sua leitura
integral.
e) Manuais que não tenham respostas ou outras informações escritas a caneta.
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