INFORMAÇÃO
MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/2021
EMISSÃO DE VOUCHERS
De acordo com o Despacho n.º 6352/2020, de 16 de Julho, e o previsto no Orçamento
do Estado para 2020, irá proceder-se à distribuição gratuita de manuais escolares novos a todos
os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2020/2021.
Atendendo a que este ano letivo a devolução dos manuais escolares ficou suspensa, os
alunos dos 2.º e 3.º ciclos também irão receber manuais escolares novos para o ano letivo
2020/2021.
A emissão dos vouchers (vales) será efetuada em conformidade com o disposto no
despacho supracitado, de acordo com o constante na tabela seguinte:
A partir de 3 de agosto

A partir de 13 de agosto

1.º ciclo

2.º, 3.º e 4.º anos

1.º ciclo

1.º ano

2.º ciclo

6.º ano

2.º ciclo

5.º ano

3.º ciclo

8.º e 9.º anos

3.º ciclo

7.º ano

Etapas do processo para a emissão de vouchers:

1. O encarregado de educação deve registar-se na plataforma MEGA. Pode fazê-lo por duas
vias: em www.manuaisescolares.pt ou na app móvel “Edu Rede Escolar”.
Consulte https://www.youtube.com/watch?v=VrUjyXcMhn4 para saber como fazer o
registo na plataforma MEGA.
2. Emissão de vouchers associados ao NIF (Número de Identificação Fiscal) do encarregado
de educação do aluno que permitem o levantamento dos manuais escolares nas livrarias
aderentes. Cada voucher inclui um código único e tem indicado o manual
correspondente.
3. Quando os vouchers estiverem disponíveis na plataforma ou na app, o encarregado de
educação é notificado por e-mail. Em alternativa, o encarregado de educação pode
verificar, na própria plataforma, na sua área pessoal, se os vouchers já foram emitidos,
basta clicar em “Escolas com vouchers” e selecionar o agrupamento e a escola do aluno.

_________________________________________________________________________________
Uma Escola com Vida e para a Vida!

Os vouchers apenas são emitidos para os manuais escolares, não estando contemplados
os Cadernos de Atividades e de Fichas, ou outros componentes que possam fazer parte
do manual.

Paços de Brandão, 16 de julho de 2020

A Diretora
Lúcia Silva

_________________________________________________________________________________
Uma Escola com Vida e para a Vida!

