
 

 

 
 

 

INFORMAÇÃO 
 

De: Direção Data: 8/8/2019 

Para: Pais e Encarregados de Educação 

Assunto: Manuais escolares gratuitos sujeitos a reavaliação do estado de reutilização - 

2018/2019 

 

O Programa MEGA, que promove a atribuição de manuais escolares gratuitos, foi implementado 
tendo por base o princípio da reutilização e consequentemente a responsabilidade dos 
utilizadores em devolver no final do ano escolar os manuais cedidos em condições de serem 
reutilizáveis por outros alunos. 
 
Na receção aos alunos, no início do ano escolar 2018/2019, foram dadas informações aos Pais 
e Encarregados de Educação, igualmente disponibilizada na página1 do Agrupamento de 
Escolas da Lousã. No final do ano escolar foi também enviado aos Pais e Encarregados de 
Educação a informação relativa à entrega dos manuais escolares. 
 
No processo de avaliação da reutilização dos manuais foram consideradas as orientações gerais 
do Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro de 2019, não sendo considerados reutilizáveis 
os manuais que não estão em "bom" estado para serem atribuídos a outros alunos no ano 
escolar seguinte. 
 
Nesta sequência, comunica-se aos Pais e Encarregados de Educação que receberam 
informação de «Manual a reavaliar» que devem contactar os Serviços Administrativos do AEL, 
no prazo de 10 dias úteis, para regularizar a situação.  
 
Para os manuais considerados reutilizáveis, os dados foram entretanto carregados na plataforma 
MEGA para emissão dos vouchers destinados à aquisição de livros novos ou à recolha de livros 
reutilizados na escola-sede do AEL. 
 
Caso não seja possível cumprir este prazo, pede-se o favor de informar os Serviços 
Administrativos por correio eletrónico (secretariadigital@aglousa.com), indicando a data em que 
será possível proceder a essa regularização. 
 
Mais se informa que até à regularização da situação, de acordo com as regras indicada na 
Plataforma MEGA e previstas no ponto 2.2. do Manual de Apoio à Reutilização 
de Manuais Escolares nos Agrupamentos de Escolas/Escolas, anexo ao Despacho n.º 921/2019, 
de 24 de janeiro, não serão atribuídos manuais gratuitos ao educando(a) no ano 2019/2020 na(s) 
disciplina(s) em causa. 
 

O Diretor 

 

_____________________ 

(Pedro Balhau) 

                                                           
1 ) http://escolas.aglousa.com/images/Ano_letivo_18_19/AvisosEE/Inf_Pais_Manuais_Escolares.pdf 
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