Manuais Escolares 2019/2020

Os manuais escolares, bem como outros recursos didático-pedagógicos,
encontram o seu regime de avaliação, certificação e adoção consagrado na Lei
n.º 47/2006, de 28 de agosto, que define também os princípios e objetivos a
que deve obedecer o apoio socioeducativo relativamente à aquisição e
empréstimo de manuais escolares, inscrevendo o princípio da equidade e
igualdade de oportunidades no acesso aos recursos didático-pedagógicos
como um dos seus princípios estruturantes. No seguimento da primeira e única
alteração à Lei 47/2006, por via da Lei n.º 72/2017, de 16 de agosto, passou a
incluir também a promoção, desenvolvimento e generalização da
desmaterialização dos diversos recursos educativos.
A medida da gratuitidade dos manuais escolares decorre de um dever
constitucional no que se refere às obrigações do Estado de “assegurar o ensino
básico, universal obrigatório e gratuito” e de “estabelecer progressivamente a
gratuitidade de todos os graus de ensino (artigo 74.º, n.º 1 e n.º 2 da CRP). No
que se refere à atribuição de manuais escolares, a medida da gratuitidade
substitui a ASE.
Assim, e de acordo com o artigo 194.º da Lei do Orçamento de Estado para
2019, deve ser garantindo que os alunos do ensino básico entregam, no final
do ano letivo, os manuais de todas as disciplinas, menos daquelas que no 9.º
ano estão sujeitas a exame. Os alunos do ensino secundário mantêm em sua
posse os manuais das disciplinas relativamente às quais pretendam realizar
exame nacional. Tanto no caso das disciplinas do 9.º ano, como nas dos anos
de escolaridade do ensino secundário, os manuais devem ser entregues no
final do ano de realização do exame.
A plataforma MEGA, mantém-se como instrumento de operacionalização da
distribuição dos manuais gratuitos em 2019/2020. O vale terá indicado o
manual correspondente - com indicação para levantamento na livraria caso se
trate de um manual novo, ou na escola se estivermos a considerar um
reutilizado. Cada vale inclui um código único, podendo este ser usado uma
única vez, de forma a garantir o controlo e segurança da informação.
A plataforma MEGA cuida, assim, tanto da distribuição dos manuais, como da
sua redistribuição e controlo. Quando recebem os manuais gratuitos (para o
ano letivo 2019/2020), os encarregados de educação devem assinar uma
declaração em que se comprometem a entregar os manuais no final do ano
letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a
exame (Minuta de Declaração I).

A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente ocorre no final
do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas
sujeitas a exame. Os manuais devem ser recolhidos e triados pelas escolas até
ao final do ano letivo, exceto para os anos em que haja exame.
No ato da devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação,
o Agrupamento de Escolas emite um recibo de entrega. O dever de restituição
é do encarregado de educação, ou do aluno, quando maior.
Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais
escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão.
Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em
que se encontrem.
Será a escola que, depois de avaliar, decide quais os manuais que estão em
condições de serem reutilizados.
O Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, no âmbito da sua autonomia,
reserva, de entre o número de manuais reutilizados em bom estado de
utilização, um número suficiente de manuais para a constituição de uma bolsa
de manuais nas suas bibliotecas escolares.
No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado por parte do
aluno, nos termos a avaliar de acordo com os critérios de utilização, a
penalidade prevista pode consistir na devolução ao estabelecimento de ensino
do valor integral do manual. Caso o valor não seja restituído, o aluno fica
impedido de receber manual gratuito do ano seguinte.
Devem ser observadas as seguintes regras:
•
•

•

Todos os manuais tem que ser entregues para que sejam emitidos novos
vales;
O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar por
não devolver o(s) manuais, devendo, nesse caso, pagar o valor de capa
dos livros não devolvidos;
A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor
de capa do manual.

A calendarização de devolução dos manuais escolares será enviada para as
escolas oportunanamente.

MINUTA DE DECLARAÇÃO I

Eu, _______________________________________________ , encarregado
de educação com o NIF _____________________, registado no portal de
manuais escolares com o utilizador ________________________, declaro por
minha honra que fui informado e compreendi que os manuais que me forem
entregues ao abrigo do programa MEGA, destinados ao(s) meu(s)
educando(s), têm que ser entregues ao estabelecimento de ensino, em bom
estado, no final do ano letivo a que se destinam ou no final do ciclo de
estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame. Declaro igualmente
ter consciência de que a penalidade em caso da não entrega anteriormente
prevista consiste na devolução ao estabelecimento de ensino do valor integral
do manual.

Lisboa, _________ de ______________________________ de 2019

O Encarregado de Educação
_____________________________

