
 

  
 

Manuais Escolares 2019/2020 

 

Vouchers 

 

 

 A partir do dia 31 de julho de 2019, os Encarregados de Educação de alunos que vão frequentar 
anos de continuidade (2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º) poderão aceder à Plataforma MEGA, em 
https://manuaisescolares.pt/ e imprimir os vouchers do seu educando.  

 

No caso dos vouchers que referem a atribuição de manual reutilizado, deverão levantar os mesmos, 
a partir do dia 2 de Setembro (segundo calendarização que brevemente será disponibilizada na 
página do agrupamento) na escola onde estão matriculados no ano lectivo 2019/2020.  

 

Nota: Os vouchers de alguns destes anos de escolaridade podem não estar disponíveis de 
momento, pelo que deverão aguardar até que os mesmos sejam disponibilizados. 

 

 No caso dos vouchers que referem a atribuição de manual novo, deverão levantar os mesmos 
numa Livraria aderente (pode consultar a lista de livrarias aderentes na Plataforma MEGA). 

 

 A atribuição de vouchers para os alunos que irão frequentar os restantes anos (1º, 5º, 7º e 10º,11º 
e 12º anos) e Cursos Profissionais só terá início a partir de 1 de agosto, em modelo idêntico ao 
acima descrito. 

 

Os alunos que que ainda não efectuaram a entrega dos manuais que se encontravam no modo Não 
entregue para Exame, deverão efetuar a entrega do quanto antes (sob pena da não atribuição dos 
manuais das respectivas disciplinas no próximo ano lectivo) nas respectivas escolas onde se 
encontravam matriculados no ano lectivo 2018/2019: 

 

Escola Básica de S. Vicente: Biblioteca 

Escola Básica de Telheiras: Biblioteca 

Escola Secundária de Vergílio Ferreira: Direção 

 

Para os Pais/EE que não queiram usufruir da medida da plataforma MEGA e queiram adquirir os 
manuais escolares, podem consultar na página do agrupamento ou nas respetivas escolas, a lista 
dos manuais adotados 

 

 

https://manuaisescolares.pt/


 

 

Fichas de Apoio ao Estudo 

 

 

Destinatários Apoio Observações 
 
 
 
 
 

Alunos do 1º ciclo do ensino 
básico 

 
 

Fichas de Apoio ao Estudo 
 
 
 

Comparticipação das 
faturas apresentadas 

 
Pagamento do valor face à apresentação 
da fatura comprovativa da despesa em 
nome do Agrupamento de Escolas 
Vergílio Ferreira 
 
(impresso próprio) 
 
Até 31 de dezembro: entrega das 
faturas na escola onde o aluno se 
encontra matriculado. Esta recolha será 
realizada com a ajuda das respetivas 
Associações de Pais. 
 

 
 
 
 
 

Alunos do 2º ciclo do ensino 
básico 

 
 
 

Fichas de Apoio ao Estudo 
 
 
 
 

Comparticipação das 
faturas apresentadas 

 
Pagamento do valor face à apresentação 
da fatura comprovativa da despesa em 
nome do Agrupamento de Escolas 
Vergílio Ferreira 
 
(impresso próprio) 
 
Até 31 de dezembro: entrega das 
faturas na escola onde o aluno se 
encontra matriculado. Esta recolha será 
realizada com a ajuda das respetivas 
Associações de Pais. 
 
 

 
 
 
 
 
Alunos do 3º ciclo do ensino 

básico 

 
 

Fichas de Apoio ao Estudo 
 
 
 
 

Comparticipação das 
faturas apresentadas 

Pagamento do valor face à apresentação 
da fatura comprovativa da despesa em 
nome do Agrupamento de Escolas 
Vergílio Ferreira 
 
(impresso próprio) 
 
Até 31 de dezembro: entrega das 
faturas na escola onde o aluno se 
encontra matriculado. Esta recolha será 
realizada com a ajuda das respetivas 
Associações de Pais. 

 

 

 

Lisboa, 31 de julho de 2019 
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