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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONÇÃO - 153023 

NOTA INFORMATIVA N.º 07.2021/2022 

12/07/2022 

Para: Encarregados de Educação 

Assunto: Emissão de vouchers e levantamento de manuais escolares 

 

Caríssimos Pais/Encarregados de Educação, 

No ano letivo de 2022-2023, todos os alunos do ensino obrigatório (do 1.º ano ao 12.º 

ano) vão voltar a receber manuais escolares gratuitos.  

A atribuição gratuita de manuais escolares é efetuada pela plataforma MEGA, através de 

um sistema de vouchers (vales). Cada voucher inclui um código único e tem indicado o 

manual correspondente. 

Para aceder aos vouchers, o encarregado de educação deve registar-se na plataforma 

MEGA. Pode fazê-lo por duas vias: na app móvel Edu Rede Escolar ou em 

www.manuaisescolares.pt. 

Após o registo na plataforma MEGA, são emitidos vouchers associados ao Número de 

Identificação Fiscal (NIF) do encarregado de educação do aluno. Se forem atribuídos 

vouchers para levantamento de manuais escolares gratuitos novos, devem ser 

apresentados numa das livrarias aderentes. Se forem atribuídos vouchers para 

levantamento de manuais escolares gratuitos usados, têm de ser entregues na escola. 

Os vouchers para o levantamento dos manuais escolares gratuitos do ano letivo 2022-

2023 começam a ser emitidos a partir de 2 de agosto (1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 8.º e 11.º anos) e 9 

de agosto (5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º e 12.º anos). Estes livros ficam disponíveis na área pessoal 

de cada encarregado de educação, na plataforma MEGA. 

O levantamento de manuais na Escola Secundária estará disponível nos seguintes prazos: 

03 a 11 de agosto – 8º e 11º anos; 

A partir de 23 de agosto para os restantes anos.  

  

Saudações cordiais, 

O Diretor 
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