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Informação aos Encarregados de Educação 
Manuais Escolares 2019/2020 

Bolsa de Manuais Escolares/Utilização de Voucher (10.08.2019) 
 

A partir do ano letivo 2019/2020 os alunos do Ensino Básico e Secundário (1.º 
ao 12.º ano) terão acesso gratuito a manuais escolares da Bolsa de Manuais 
Escolares do Agrupamento (BMEA).  

Para acesso a estes manuais, os encarregados de educação deverão registar-
se na Plataforma Mega – Manuais Escolares (https://manuaisescolares.pt/), onde 
terão acesso ao voucher. Através da informação indicada no voucher, ficarão a 
saber quais os manuais a levantar nos serviços administrativos (reutilizados) e quais 
os manuais novos a levantar na livraria (livre escolha).  

Se optarem pelo uso de manuais escolares da BMEA, os encarregados de 
educação, obrigam-se a conservá-los em bom estado, responsabilizando-se pelo seu 
eventual extravio ou deterioração, ressalvado o desgaste proveniente do seu uso 
normal, prudente e adequado, face ao tipo de uso e disciplinas para que foram 
concebidos , obrigando-se ainda a devolvê-los ao Agrupamento de Escolas. 

A não restituição dos manuais escolares, ou a sua devolução em estado de 
conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, 
impede a atribuição no ano letivo seguinte. Para evitar esta situação, o encarregado 
de educação faz o pagamento nos serviços administrativos do valor de capa do 
manual. 

Até ao dia 9 de agosto, os serviços do Agrupamento têm estado a 
monitorizar a plataforma MEGA diariamente e a emissão de vouchers relativos aos 
alunos de quase todos os anos de escolaridade já é possível, existindo ainda 
constrangimentos na emissão de vouchers relativos aos alunos que irão 
frequentar os 1.º e 7.º anos. 

Os encarregados de educação que sintam dificuldade no acesso à 
plataforma MEGA para emissão do voucher, podem dirigir-se aos serviços 
administrativos do agrupamento (dias úteis das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 
16:00). 

A informação sobre o assunto será actualizada no site do Agrupamento de 
Escolas de Briteiros (www.aebriteiros.pt).  

 
Briteiros S. Salvador, 10 de agosto de 2019 

O Diretor, 
 
 

______________________________ 
(Luís Morais) 
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