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Introdução/Enquadramento 

A educação universal e gratuita constitui um princípio estruturante do Estado Social que decorre 

tanto das Constituição da República Portuguesa, como da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Tem sido intenção do Governo da República dar cumprimento gradual a este princípio, 

desenvolvendo para o efeito estratégias conducentes a tal desiderato, particularmente no que se 

refere à escolaridade obrigatória. Destas estratégias destaca-se o programa de reutilização de 

manuais. 

Para o efeito deu início no ano letivo 2017/2018 ao fornecimento de manuais gratuitos aos alunos 

dos 1.º e 2.º ciclos das escolas públicas através do programa MEGA. Para o ano letivo 2019/2020 

será generalizado este fornecimento aos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário. 

O Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, na sequência de outra legislação anterior relativa à 

reutilização de manuais, nomeadamente a Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, alterada pela Lei n.º 

72/2017 de 16 de agosto, torna público o Manual de Apoio à Reutilização de Manuais Escolares nos 

Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas, com o objetivo de informar os diversos 

intervenientes (pais, alunos, escolas e livreiros) de procedimentos a observar na reutilização dos 

manuais escolares. 

Na sequência deste normativo elaboraram-se, neste Agrupamento, com o objetivo de 

operacionalizar as tarefas e ações inerentes ao processo de reutilização dos manuais, 

nomeadamente na sua devolução por parte dos encarregados de educação, as orientações 

procedimentais a serem cumpridas pelos diversos intervenientes, salvaguardando sempre o 

definido no Despacho n.º 921/2019 de 24 de janeiro. 

Este documento deverá ser atualizado/alterado após reflexão sobre o seu conteúdo e resultados 

práticos ou sempre que se entender necessário, por força da Lei ou necessidade de alteração de 

procedimentos por parte do Agrupamento, nomeadamente com o fim do fornecimento de manuais 

ao abrigo da ASE. 
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1. Indicações breves para DT/Professores Titulares 

- Os DT/Professores Titulares deverão transmitir estas informações a todos os alunos e enviar para 

os encarregados de educação o texto referente aos anos de escolaridade em causa. 

- Deve haver, por parte dos DT/Professores Titulares uma sensibilização dos alunos para a 

devolução atempada dos manuais e devidamente apagados, bem com alertar para as 

consequências da sua não devolução ou devolução em mau estado de conservação. 

- Devem transmitir que estas informações estarão também afixadas nos locais de estilo das escolas 

e publicadas na página web do agrupamento. 

 

2. Procedimentos gerais 

- Os encarregados de educação, nas datas e locais indicados, deverão fazer a devolução dos 

manuais recebidos ao abrigo do programa MEGA (1.º e 2.º ciclos) ou ao abrigo da ASE (3.º Ciclo), 

devidamente apagados. Outros alunos/EE que não tenham recebido manuais integrados no 

programa MEGA ou na ASE poderão também devolver os seus manuais para serem reutilizados por 

outros; 

- Os elementos responsáveis pela receção dos manuais procedem à verificação para confirmar se 

estes estão devidamente apagados (caso não estejam dão aos alunos a indicação de que devem 

proceder a essa tarefa de forma adequada e devolver novamente os manuais dentro dos prazos 

definidos). Verificarão ainda o estado de conservação do manual e se se encontra em condições de 

poder ser reutilizado; 

- Em lista própria, dão baixa dos manuais devolvidos por cada aluno/EE, mencionando na mesma, 

de forma clara e inequívoca o estado de conservação, se foram, ou não, devolvidos ou que os 

encarregados de educação pretendem adquirir em vez de devolver, com as seguintes letras “R” se o 

manual se encontrar em condições de ser Reutilizado; “NR” se o manual não se encontrar em 

condições de ser Reutilizado; “P” (de pago) se o manual for adquirido pelo encarregado de 

educação; “NE” no caso dos encarregados de educação não entregarem o manual e “NEEx” para 

aqueles alunos que ficarem com os manuais das disciplinas de exame do 9.º ano (Português e 

Matemática). Neste último caso, os manuais deverão ser entregues até 3 dias após os exames. Se o 

aluno resgatou ou recebeu algum manual que não conste da lista principal, deve ser verificada a 

situação na lista relativa a estes casos e ser registada a situação dos mesmos conforme na lista 

principal; 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Direção de Serviços da Região Norte | DGEstE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA 
343365 – ESCOLA BÁSICA DA ABELHEIRA, VIANA DO CASTELO 

 

4 
Rua José Augusto Vieira – Abelheira – 4900-444 Viana do Castelo 

Telf: 258809770/258809773 – Fax: 258809779 E-mail: secretaria@aeabelheira.edu.pt 
 

 

- No momento da devolução dos manuais será emitido um recibo de devolução em duplicado que 

será assinado pelo Encarregado de Educação e pelo professor que fizer a receção e triagem dos 

manuais. Um recibo será para o encarregado de educação, outro ficará para a escola.   

- No caso do 1.º ciclo, se o aluno não teve a disciplina de Inglês (1.º e 2.º anos) esta deve ser riscada.  

- Numa fase inicial, os manuais deverão ser armazenados na biblioteca da escola sede do 

agrupamento. Posteriormente, os manuais a serem reutilizados serão levados para os serviços 

administrativos, conforme as necessidades de entrega; 

- Os elementos responsáveis pela receção e triagem dos manuais verificarão em mais pormenor o 

estado de conservação de cada livro e separarão aqueles que se encontrem em condições de serem 

reutilizados. Estes, posteriormente, em data a definir, serão levados para a secretaria da escola 

sede. Os outros serão enviados para reciclagem ou doados; 

- No caso de algum encarregado de educação pretender adquirir algum manual, este deve ser 

encaminhado para os serviços administrativos. 

 

3. Observações  a ter em conta para se considerar se um manual está em condições 

de ser reutilizado 

Um manual não será considerado em condições de ser reutilizado se: 

- Apresentar capas e/ou folhas rasgadas ou soltas 

- Apresentar falta de folhas 

- Tiver a lombada partida 

- Tiver exercícios respondidos/resolvidos a caneta 

- Apresentar outras situações que se considere que põem em causa a sua reutilização 
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4. Elementos que rececionam e fazem uma primeira triagem e locais de 

entrega dos Manuais 

 

4.1. Alunos do 1.º Ciclo (Programa MEGA) 

Os encarregados de educação dos alunos do 1.º ciclo deverão fazer a devolução dos manuais na 

biblioteca da escola sede do agrupamento. 

A equipa de professores responsáveis pela receção e triagem dos manuais é composta por: 

- Professora Rosa Morais 

- Educador José António Araújo 

- Professor Carlos Moreira 

- Professora Elisabete Gonçalves 

- Professora Alexandra Roque 

- Professora Aldina Parente 

- Professora Isabel Cortinhas 

- Outros (a designar) 

 

4.2. Alunos dos  2.º Ciclo (Programa MEGA) e 3.º Ciclo (ASE) 

Os Encarregados de Educação dos alunos do 2.º Ciclo deverão fazer a devolução dos manuais na 

Secretaria da escola Sede (Dna. Rosa Marques, 6.º ano ou Dna. Margarida Carvalho, 5.º ano). 

Os alunos do 3.º Ciclo beneficiários da ASE deverão fazer a devolução dos manuais recebidos ao 

abrigo da ASE, à semelhança dos anos anteriores, na Secretaria da Escola sede (Dna. Rosa Marques). 

 

4.3. Outros alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 

Qualquer aluno/encarregado de educação que não tendo recebido manuais ao abrigo da ASE ou do 

programa MEGA, numa perspetiva de sustentabilidade económica, de solidariedade e de protecção 

do meio ambiente poderá fazer também a doação dos manuais que entender.  
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Nestes casos, estas doações devem ser efetuadas na biblioteca da escola sede do agrupamento, à 

equipa identificada no ponto 4.1. 

 

5. Informações a enviar pelos alunos, por escrito  

Os Diretores de Turma/Professores Titulares além de darem estas orientações aos alunos deverão 

enviar por escrito, através dos mesmos, estas informações. 

 

5.1. Alunos do 1.º Ciclo (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) 

- O dever de restituição dos manuais escolares é do Encarregado de Educação; 

- Os encarregados de educação dos alunos que receberam manuais escolares ao abrigo do 

programa de fornecimento de manuais gratuitos têm que fazer a sua devolução entre os dias 17 e 

19 de junho, na Biblioteca da escola sede, aos professores destacados para essas funções, 

devidamente apagados. Estes professores farão uma avaliação do estado dos manuais a fim de 

verificarem se se encontram, ou não, em condições se serem reutilizados; 

- A devolução dos manuais tem de ser efectuada pelos encarregados de educação porque, no ato da 

entrega, terão que assinar um recibo dessa devolução, em duplicado. Este recibo será também 

assinado pelo professor que receber os manuais. Um recibo será para o encarregado de educação e 

outro ficará na posse da escola; 

- No caso de os manuais não estarem devidamente apagados não serão recebidos, devendo os 

alunos/encarregados de educação proceder a essa tarefa e devolvê-los novamente. 

- Todos os manuais têm que ser devolvidos, independentemente do seu estado de conservação; 

- A não devolução dos manuais recebidos ao abrigo do programa MEGA ou a sua devolução em mau 

estado implica o não recebimento de manuais para o próximo ano letivo, em número igual aos não 

devolvidos ou em mau estado; 

- Se o Encarregado de Educação optar por não devolver os manuais deve, nesse caso, pagar o valor 

de capa dos livros não devolvidos, nos Serviços Administrativos (Dna. Delfina Cruz), podendo desta 

forma receber livros para o ano seguinte. O mesmo se passa para os manuais em mau estado; 

- Todos os alunos/encarregados de educação que eventualmente não tenham resgatado o Voucher 

ou tenham adquirido por si próprios os manuais poderão, também, num espírito de partilha, de 

sustentabilidade económica e de defesa do meio ambiente, doar os seus manuais de forma a serem 
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reutilizados por outros alunos, evitando assim o desperdício e o abate de árvores. Nestes casos a 

doação deverá ser feita também entre os dias 17 e 19 de junho, na biblioteca da escola sede, aos 

professores destacados para essas funções. Para facilitar o trabalho, solicitamos que os manuais 

sejam entregues apagados. 

 

5.2. Alunos do 2.º Ciclo (5.º e 6.º anos) 

- O dever de restituição dos manuais escolares é do Encarregado de Educação; 

- Os encarregados de educação dos alunos que receberam manuais escolares ao abrigo do 

programa de fornecimento de manuais gratuitos têm que fazer a sua devolução entre os dias 11 e 

17 de junho, na Secretaria da escola sede, às Assistentes Técnicas destacados para essas funções, 

devidamente apagados. Estas Técnicas farão uma avaliação do estado dos manuais a fim de 

verificarem se se encontram, ou não, em condições se serem reutilizados; 

- A devolução dos manuais tem de ser efectuada pelos encarregados de educação porque, no ato da 

entrega, terão que assinar um recibo dessa devolução, em duplicado. Este recibo será também 

assinado pela técnica que receber os manuais. Um recibo será para o encarregado de educação e 

outro ficará na posse da escola; 

- No caso de os manuais não estarem devidamente apagados não serão recebidos, devendo os 

alunos/encarregados de educação proceder a essa tarefa e devolvê-los novamente. 

- Todos os manuais têm que ser devolvidos, independentemente do seu estado de conservação; 

- A não devolução dos manuais recebidos ao abrigo do programa MEGA ou a sua devolução em mau 

estado implica o não recebimento de manuais para o próximo ano letivo, em número igual aos não 

devolvidos ou em mau estado; 

- Se o Encarregado de Educação optar por não devolver os manuais deve, nesse caso, pagar o valor 

de capa dos livros não devolvidos, nos Serviços Administrativos (Dna. Delfina Cruz), podendo desta 

forma receber livros para o ano seguinte. O mesmo se passa para os manuais em mau estado; 

- Todos os alunos/encarregados de educação que eventualmente não tenham resgatado o Voucher 

ou tenham adquirido por si próprios os manuais poderão, também, num espírito de partilha, de 

sustentabilidade económica e de defesa do meio ambiente, doar os seus manuais de forma a serem 

reutilizados por outros alunos, evitando assim o desperdício e o abate de árvores. Nestes casos a 

doação deverá ser feita também entre os dias 11 e 17 de junho na biblioteca da escola sede do 

agrupamento, aos professores destacados para essas funções. Para facilitar o trabalho, solicitamos 

que os manuais sejam entregues apagados. 
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5.3. Alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos com escalão da ASE 

- O dever de restituição dos manuais escolares é do Encarregado de Educação; 

- Os alunos que beneficiaram de escalões A e B devem fazer a devolução dos manuais recebidos ao 

abrigo da ASE na Secretaria, junto da Dna. Rosa, à semelhança dos anos anteriores; 

- Devem fazer essa devolução entre os dias 11 e 17 de junho devidamente apagados e em estado 

de poderem ser reutilizados; 

- No caso de os manuais não estarem devidamente apagados não serão recebidos, devendo os 

alunos proceder a essa tarefa e devolvê-los novamente; 

- Os manuais recebidos ao abrigo da ASE devem de ser devolvidos, independentemente do seu 

estado de conservação; 

- Os manuais de Português e Matemática poderão ser devolvidos até 3 dias após os respetivos 

exames de 9.º ano, assim como no caso das disciplinas em que os alunos efetuem provas de 

equivalência a Frequência; 

 

5.4. Outros alunos do 3.º ciclo 

- Todos os alunos/encarregados de educação, num espírito de partilha, de sustentabilidade 

económica e de defesa do meio ambiente podem doar os seus manuais de forma a serem 

reutilizados por outros alunos, evitando assim o desperdício e o abate de árvores. Nestes casos a 

doação deverá ser feita também entre os dias 11 e 17 de junho, na biblioteca da escola sede do 

agrupamento, aos professores destacados para essas funções. Para facilitar o trabalho, solicitamos 

que os manuais sejam entregues apagados. 
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6. Minuta do recibo de devolução dos manuais 

 

6.1. Recibo de devolução de manuais - programa MEGA – 1.º Ciclo 
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RECIBO DE DEVOLUÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 

 

 

 

 

 

A Unidade Orgânica Agrupamento de Escolas da Abelheira, Viana do Castelo declara que o aluno 

mencionado acima, devolveu os manuais infra no seguinte estado: 

Disciplina Estado Manual 

Português  
Matemática  
Estudo do Meio  
Inglês  

Legenda: R – Reutilizável; NR – Não Reutilizável; P – Pago; NE – Não Entregue 

 

Dados da entrega: 

Unidade Orgânica: Agrupamento de Escolas da Abelheira, Viana do Castelo (150083) 

Aluno: _______________________________________________________ Ano/Turma: ________ 

Ano Letivo: 2018/2019   

Data: _____ / 06 / 2019 

 

 

__________________________________________ 
Agrupamento de escolas da Abelheira, Viana do  
Castelo __________________________________________ 

Encarregado de Educação 


