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O que devo saber sobre o MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos 

 

 Os manuais escolares vão ser gratuitos para todos os alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade no ano 

letivo 2018/2019. 

 Numa lógica de promoção da reutilização, os manuais escolares têm de ser devolvidos às escolas  no 

final do ano letivo. 

 Os manuais atribuídos podem ser novos e/ou usados, sendo esta distribuição feita de forma aleatória 

pela plataforma MEGA.  

 A medida “Manuais Escolares Gratuitos” não contempla a atribuição dos livros de fichas.  

 A partir do dia 1 de Agosto, as famílias podem registar-se na plataforma Mega – Manuais Escolares 

Gratuitos, contudo só a partir do dia 15 de agosto é que os vouchers estarão disponíveis na 

plataforma, uma vez que até essa data a escola necessita de preparar a plataforma para que esta 

possa estar em pleno funcionamento.  

 No caso do manual atribuído ser reutilizado, o aluno recebê-lo-á no primeiro dia de aulas. O 

encarregado de educação não deve dirigir-se à escola antes desse dia para levantar manuais 

reutilizados. 

 No caso de alunos transferidos ao longo do ano a quem já tenham sido atribuídos os manuais, não há 

lugar à atribuição de outros manuais. 

 

Como proceder para se inscrever na plataforma MEGA? 

1º passo- Entrar em http://www.manuaisescolares.pt e clicar na área de “Encarregados de Educação” 

 

https://www.manuaisescolares.pt/
https://www.manuaisescolares.pt/
http://www.manuaisescolares.pt/
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2º Passo – Selecionar a opção “Registar”; 

 

3º passo – Crie a sua conta preenchendo os campos com o seu nome, email e palavra-passe. O campo 

da palavra-passe deverá ter pelo menos 8 caracteres devendo um deles ser um número. 
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4º passo – De seguida clique em “Registar”. Concluiu o seu registo. De seguida clique em “Continuar” 

para avançar para a área que lhe permite efetuar a validação com o número de contribuinte do 

encarregado de educação. 

 

5º passo – Insira o número de contribuinte e a senha de acesso ao portal das finanças e termine 

clicando em “Autenticar”. 
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6º passo - Após o passo de autenticação, que permite a associação do encarregado de educação aos seus 
filhos, pode aceder aos vouchers. 
 

 
 
7º passo – Imprima os vouchers e dirija-se a uma livraria aderente e proceda ao levantamento dos manuais. Os 
vouchers são pessoais e intransmissíveis. Após o resgate dos manuais pela livraria, não é possível a reutilização 
dos vouchers. 
 
Se surgir uma mensagem “Manual Escolar Reutilizado” quer dizer que este manual será entregue pela escola 
no primeiro dia de aulas. 

É também possível utilizar a App criada para o efeito. Aceda ao site “App Edu Rede Escolar”, descarrega a 
aplicação e instale no seu smartphone.  Poderá obter mais informações sobre a aplicação no site “Contas 
Poupança”. 
 
Um aluno pode receber manuais novos e manuais usados. Essa gestão é efetuada aleatoriamente pela 
plataforma. 
 
Numa lógica de promoção da reutilização, os manuais escolares têm de ser devolvidos às escolas no final do 
ano letivo. Neste sentido, os livros devem ser devolvidos em bom estado. Considera-se bom estado aquele que 
decorra da normal utilização do manual escolar. 

Deve sensibilizar o seu filho para uma utilização normal, prudente e adequada dos manuais escolares.  

Caso os manuais sejam devolvidos danificados não permitindo a reutilização a sua reutilização, o Encarregado 
de Educação terá de os pagar.   

Se pretender comprar os manuais escolares é livre de o fazer. Nesse caso, basta não utilizar o voucher. 
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https://appadvice.com/app/edu-rede-escolar/1382308699
https://contaspoupanca.pt/2018/07/16/manuais-escolares-gratuitos-vai-ter-de-se-inscrever-no-portal-mega/
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