
 
 

INFORMAÇÃO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – PROGRAMA MEGA 

Secundário 

1 – Todos os alunos têm que devolver os manuais escolares recebidos no âmbito do  

programa MEGA nomeadamente os recebidos no inicio do ano lectivo 2019-2020 e 2020-2021, 

exceto os manuais: 

- de Educação Física (só no final do secundário) 

- das disciplinas sujeitas a exame .(Devem ser entregues três dias após a publicação das 

classificações dos exames). 

2 – A devolução dos manuais escolares será realizada no dia  24, 25  e 28 de junho na Escola 

Secundária de Esmoriz, entre as 13 e as 20 h,  segundo  calendário anexo. 

3 - Os manuais escolares têm que ser entregues sem qualquer registo escrito ou de  

identificação. 

4 – Caso o Encarregado de Educação pretenda ficar com os manuais do seu educando  

terá que pagar o valor de capa de cada manual. 

 O pagamento dos manuais escolares será feito nos Serviços Administrativos do  

Agrupamento, entre o dia 24 de junho e o dia 2 de Julho. 

5 - No caso de não cumprimento com a devolução dos manuais escolares disponibilizados  

ou pagamento dos mesmos dentro dos prazos estabelecidos, o aluno será inibido na  

plataforma Mega, ficando deste modo impedido de aceder ao manual gratuito no ano  

escolar seguinte. 

6 – Os manuais serão objeto de verificação do seu estado, de modo a serem classificados  

como reutilizável ou não reutilizável. 

7 - Considera-se o manual em bom estado para ser reutilizado todo o que observar os  

seguintes parâmetros: 

a) Estar completo no que diz respeito ao número de páginas e/ou fascículos/cadernos; 

b) A capa estar devidamente presa ao livro e ambos sem rasgões, escritos ou rabiscos  

que impeçam a leitura de todos os elementos informativos neles contidos; 

c) 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; 

d) Campos de escrita, desenho ou colagem, suficientemente livres de modo a  

permitirem a concretização da intencionalidade pedagógica e didática. 

8- Será entregue aos Senhores Encarregados de Educação uma cópia da ficha de verificação. 

9- Posteriormente a plataforma Mega enviará ao encarregado de educação via e-mail  

recibo comprovativo da devolução dos manuais. 
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