ANO LETIVO 2022/2023

Quem tem direito aos manuais escolares gratuitos?
À semelhança do que aconteceu no ano letivo anterior, também este ano todos os alunos do
ensino público obrigatório, do 1.º ao 12.º anos, têm direito a manuais escolares gratuitos.

Como pode obter os manuais gratuitamente?
Se é a primeira vez que vai pedir os manuais gratuitos, deve então fazer o primeiro no registo,
seguindo os seguintes passos:









Visite site www.manuaisescolares.pt ou instale a aplicação “Edu Rede Escolar” no seu
smartphone;
Para fazer o registo, indique o nome e e-mail do encarregado de educação e defina uma
password;
Leia e aceite os termos de utilização da plataforma, referindo que os manuais atribuídos
devem ser devolvidos em bom estado;
Depois, deve associar os seus educandos ao seu perfil. Para isso, a plataforma vai
encaminhá-lo através de um link, para o Portal das Finanças, onde terá que validar os
dados dos seus educandos;
Ao estar associado ao seu perfil é só aguardar pelo e-mail a avisar a atribuição dos
vouchers e a sua disponibilidade;
Com os vouchers, aceda à plataforma com os seus dados e imprima os vouchers para
mostrar na livraria. Pode também guardá-los em formato digital;
Para livros novos, pode levantar os manuais em qualquer livraria aderente. Pode consultar
a lista de livrarias na Plataforma MEGA.

Todos os vouchers têm um código pessoal e intransmissível e só podem ser utilizados uma vez.

Se já recebeu manuais o ano passado, não precisa de fazer novo registo
No caso de já se ter registado em anos anteriores, apenas tem de aguardar pelo e-mail com os
vouchers disponíveis na plataforma.
Os vouchers serão disponibilizados de acordo a calendarização a divulgar oportunamente.

Caso tenha dificuldades em aceder à plataforma ou à aplicação móvel, deve dirigir-se à escola
dos seus educados, fazendo-se acompanhar dos dados necessários, para solicitar os vouchers
em papel.
Sardoal, 21 de junho de 2022
A Diretora do Agrupamento de Escolas de Sardoal

