AVISO IMPORTANTE AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
O Ministério da Educação disponibiliza gratuitamente os manuais escolares aos alunos, do 1.º ao 12.º
anos, dos estabelecimentos de ensino da rede pública, através da atribuição de vouchers para
levantamento dos manuais em livrarias aderentes ou através da atribuição de manuais reutilizados.
Para poder aceder aos vouchers, o Encarregado de Educação deverá registar-se na plataforma “MEGA –
Manuais Escolares GrAtuitos” e validar o seu NIF (n.º contribuinte) utilizando a senha do Portal das Finanças.
Caso já tenha efetuado registo no ano anterior, não necessita efetuar novo registo, bastando aceder.


DISPONIBILIDADE DOS VOUCHERS

Devido a diversos erros nas exportações de dados para a plataforma e na importação de dados do Portal
das Matrículas, os vouchers poderão não estar ainda totalmente disponíveis, devendo os pais aguardar e
acompanhar a situação na plataforma MEGA.


MANUAIS REUTILIZADOS – COMO LEVANTAR?

Caso lhe tenha sido atribuído um voucher com manuais reutilizados, os mesmos serão entregues na escola
frequentada pelo aluno, entre os dias 2 e 6 de setembro.


NÃO CONSEGUE ACEDER AOS VOUCHERS NA PLATAFORMA – O QUE FAZER?
--------------------------------- A PARTIR DE 8 DE AGOSTO ---------------------------------

Caso não consiga aceder aos
vouchers do seu educando,
poderá solicitar através do email

manuais@ageantoniogedeao.pt

 A emissão dos vouchers para levantamento

nos serviços administrativos, ou
 O envio dos vouchers em pdf

Deverá indicar no
pedido o nome do
aluno, ano e escola
frequentada.

Caso não tenha acesso à Deverá dirigir-se à sede do Agrupamento para solicitar a sua
emissão, preenchendo o impresso próprio que colocará na caixa
internet ou email
disponível para o efeito no exterior dos Serviços Administrativos.

 A emissão/envio dos vouchers não é imediata, sendo feita no prazo de 48 horas.
NOTAS:







Quem adquirir manuais escolares destes anos de escolaridade não será ressarcido do respetivo dinheiro.
Cada voucher corresponde um único manual, podendo utilizar os voucheurs em diferentes livrarias aderentes.
Os manuais reutilizados que eventualmente existam, serão atribuídos de forma aleatória pela plataforma MEGA.
Os alunos repetentes só terão direito a manuais gratuitos se o manual adotado for diferente do do ano anterior.
Os alunos que, ao longo do ano, são transferidos de escola não têm direito a novos manuais.
Os manuais escolares têm de ser devolvidos às escolas no final do ano letivo em bom estado.

Laranjeiro, 5 de agosto de 2019
O Diretor
José Godinho

