- Manuais Escolares – MEGA 2019/2020
Informam-se todos os alunos e Enc. de Educação que no próximo ano letivo,
todos os que o entendam, podem aderir ao programa ministerial MEGA – Manuais
Escolares GrAtuitos.
Para tal devem candidatar-se ao programa na plataforma online MEGA em data
a determinar pelo ministério e oportunamente divulgada pelo Agrupamento nos
locais apropriados (escolas, páginas WEB, JOnline, secretaria...).

Os alunos que, neste ano letivo 2018/2019, usufruíram do programa MEGA
(alunos dos 1º CEB e 2º CEB) e alunos do 3º CEB e Secundário que usufruíram de
manuais do A.S.E. devem, antes da inscrição na plataforma, proceder da seguinte
forma, cumprindo os seguintes parâmetros:

- Devolver, obrigatoriamente, TODOS os manuais cedidos. Esta devolução deve
ser feita presencialmente pelo EE;
- Os manuais devem estar completos no que diz respeito ao número de páginas
e/ou fascículos, cadernos e/ou booklets de oferta;
- A capa estar devidamente presa ao livro, sem rasgões, escritos ou rabiscos que
impeçam a leitura de todos os elementos informativos neles contidos;
- Sem sujidade, sem folhas rasgadas e/ou páginas riscadas a tinta e/ou
sublinhadas a caneta ou marcador que impeçam ou dificultem a sua leitura
integral;
- Campos de escrita, desenhos ou colagens, suficientemente livres (apagados) de
modo a permitirem a concretização da intencionalidade pedagógica e didática.
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A entrega dos manuais acima mencionados deverá ser feita de acordo com o
seguinte calendário:
ESCOLAS do 1ºCEB:
- 1ºs, 2ºs, 3ºs e 4ºs - Dias 1 e 2 de julho, de acordo com a calendarização de cada
turma para entrega de avaliações, nas respetivas escolas.
ESCOLA NERY CAPUCHO:
- 5ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs - Dias 25 e 26 de junho, das 9:00h às 16:00h.
- 6ºs - Dias 27 e 28 de junho, de acordo com a calendarização de cada turma para
entrega de avaliações e renovação de matrículas.

ESCOLA PINHAL DO REI:
- 7ºs, 8ºs - Dias 25 e 26 de junho, das 9:00h às 16:00h.
- 9ºs e Secundário - Dias 16 e 17 de julho, das 9:00h às 16:00h.

NOTAS:
- Os manuais que não estiverem de acordo com os parâmetros acima
mencionados, podem ser pagos pelo Enc. de Educação de forma a não perderem a
gratuitidade. Caso contrário não usufruirão do(s) voucher(s) do(s) manual(ais) não
reutilizável(eis)/não pago(s) nos anos seguintes;
- Caso os Enc. de Educação pretendam manter os manuais que resgataram
gratuitamente, podem fazê-lo, pagando o valor de capa de cada um, não perdendo
a sua gratuitidade;
- Manuais Bianuais e Trianuais serão entregues no final de cada ciclo (6º, 9º e
12º anos); O manual de alemão do 7º ano será entregue no final do 8º ano;
- Será entregue uma declaração de entrega dos manuais. Esta deverá ser
assinada pelo Enc. de Educação e responsável da escola;
- Os alunos do 9º ano e do secundário podem entregar os manuais das
disciplinas de exame, aquando da renovação da matrícula nas respetivas escolas.
- Os cadernos de atividades não são contemplados por este programa;
Marinha Grande, 12 de junho de 2019
O Presidente da CAP
________________________________
(Pedro Lopes)
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