INFORMAÇÃO
Informam-se os encarregados de educação dos alunos que receberam manuais escolares
gratuitos (manuais entregues pelo ASE, Câmara Municipal do Barreiro e Plataforma Mega
voucher), que os terão que devolver no final deste ano letivo, independentemente do estado
em que estes se encontrem, para que no próximo ano possam ser reutilizados por outros
alunos.
No ensino básico (3º ciclo), terão que ser entregues no final deste ano letivo todos os manuais
com exceção dos manuais das disciplinas sujeitas a exame no 9º ano. No ensino secundário
os alunos mantêm em sua posse os manuais das disciplinas relativamente aos quais
pretendam realizar exame nacional.
Os alunos que peçam transferência para outro agrupamento terão que devolver todos os
manuais gratuitos que receberam.
A devolução dos manuais irá decorrer durante o mês de junho, de acordo com uma
calendarização e local a divulgar oportunamente. A não devolução dos manuais ou a
devolução dos mesmos em situação que impeça a sua reutilização implicará a restituição do
valor dos mesmos ou em alternativa no ano letivo seguinte o aluno não irá receber manuais
gratuitos.
No próximo ano letivo 2019/2020, serão disponibilizados manuais gratuitos para todos os
alunos de todos os ciclos de ensino. No entanto, nem todos os alunos irão receber manuais
novos para todas as disciplinas, pois vão ser reutilizados os manuais considerados em bom
estado. A atribuição a cada aluno de manuais novos e reutilizados, será feita de forma
aleatória numa aplicação informática do Ministério da Educação.
Os Encarregados de Educação, que prescindam do direito à atribuição dos manuais gratuitos
deverão solicitar ao Diretor de Turma o documento para efeito.
Todos os encarregados de educação que pretendam os manuais escolares deverão
disponibilizar o NIF (documento a disponibilizar pelo Diretor de Turma).
Apelamos à colaboração aos encarregados de educação, para sensibilizarem os seus
educandos para a correta utilização dos manuais escolares.
(1)“A gratuitidade dos manuais só é financeira e ambientalmente sustentável se for
implementada generalizadamente a prática da reutilização.”
Informamos ainda que as escolas com maior índice de reutilização de manuais escolares serão
distinguidas.
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