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Informação aos Encarregados de Educação
Distribuição gratuita de manuais escolares no ano letivo 2022/2023
1º Ciclo
Manuais escolares
Distribuição na plataforma
MEGA

Cadernos de atividades
Distribuição pela
Câmara Municipal

a) No próximo ano letivo, 2022/2023, o Governo continuará a distribuir
gratuitamente manuais escolares novos a todos os alunos do 1.º ciclo do
ensino básico da rede pública do Ministério da Educação.
b) Não será necessário efetuar a reutilização e devolução de manuais de 1º
ciclo no final do ano letivo.
c) A distribuição de manuais escolares no âmbito da gratuitidade será gerida
através de uma plataforma eletrónica criada para o efeito, a plataforma
MEGA;
d) A plataforma emite vales para levantamento de manuais nas livrarias
aderentes, sendo o encarregado de educação o responsável por este
procedimento;
e) Cada vale inclui um código único, podendo ser usado uma única vez, de
forma a garantir o controlo e segurança da informação;

Para beneficiar de cadernos de
atividades novos e gratuitos deve…
… efetuar inscrição no Banco de
Cadernos de Atividades da Autarquia
de Vidigueira

Dirija-se ao Balcão Único da
Câmara Municipal
de 6 de junho a 8 de julho

g) Para ter acesso aos vales o encarregado de educação deve inscrever-se na
plataforma MEGA em www.manuaisescolares.pt, registando-se com o seu
número de contribuinte, ou, em casos excepcionais, dirigir-se à secretaria da
escola sede do Agrupamento para levantar os vales;
h) A plataforma iniciará a emissão de vales em julho e agosto (datas ainda a
divulgar).

No presente ano letivo, 2021/2022, os
alunos de 1º ciclo, incluindo os de 4º ano,
não devolvem os manuais escolares, sem
que daí resulte quaisquer penalização.

Os cadernos de atividades do 1º ciclo
são pertença do aluno e não serão
devolvidos no final do ano letivo.
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