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Nota Informativa 1/Manuais Escolares/2018 

1. Reutilização de manuais escolares 

Até ao final do mês de junho, e tal como aconteceu nos dois anos anteriores, a escola deve determinar 

quais os manuais que se encontram em condições de serem reutilizados e, portanto, usados no 

próximo ano letivo. A consequência prevista na declaração assinada pelo encarregado de educação e 

no artigo 64.º, n.º 2 do Decreto‐Lei n.º 33/2018, de 15 de maio só é aplicável em caso de não entrega 

dos manuais ou da entrega em estado que não decorra da utilização normal, prudente e adequada, 

face ao tipo de uso e disciplina para que foram concebidos, estado em que foram recebidos pelo aluno, 

idade do aluno e outras circunstâncias subjetivas e objetivas que tornem inexigível esta mesma 

responsabilidade, em termos a avaliar pela escola.  

2. Aquisição de manuais escolares para 2018/2019 

A aquisição e distribuição de manuais escolares no âmbito da gratuitidade serão geridos, a 

nível nacional, através de uma plataforma eletrónica criada para o efeito. Nesta plataforma, 

que estará em funcionamento a partir de agosto, os encarregados de educação poderão 

descarregar o voucher para levantamento dos manuais escolares nas livrarias aderentes. Para 

aderir, cada livraria necessita apenas de se registar atempadamente na referida plataforma. 

Às escolas caberá, nos prazos definidos para o efeito, garantir que quer os manuais escolares 

adotados em 2018, quer os manuais em utilização e adotados em anos anteriores são 

carregados no SIME- no “Sistema de Informação de Manuais Escolares (SIME)”, gerido pela 

Direção-Geral da Educação(DGE).  

De forma a garantir o controlo e segurança da informação, cada voucher inclui um código 

único, podendo este ser usado uma única vez. Será transferido para as escolas o valor dos 

vouchers requisitados na plataforma e efetivamente resgatados nas livrarias. As livrarias 

faturam os valores dos manuais escolares resgatados aos Agrupamentos de Escolas/Escolas 

Não Agrupadas de origem dos alunos.  
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O detalhe de todos os procedimentos, workflow, funcionamento e comunicação da 

plataforma será comunicado num conjunto de ações de esclarecimento, por parte do ME para 

as escolas, que terão lugar na segunda quinzena de julho. Assim sendo, apenas após essas 

sessões estaremos em condições de clarificar todas as questões inerentes ao processo 

burocrático. 

Esclarece-se ainda que os procedimentos relativos aos manuais escolares abrangidos pela ASE 

se mantêm conforme os anos anteriores. 

 

3. Calendário 

 

 Até final de junho: As escolas avaliam condições dos manuais distribuídos 

gratuitamente no ano anterior;  

 Até 29 de junho: As escolas registam os manuais escolares adotados em 2018/2019, 

na plataforma SIME - designadamente a estimativa do número de alunos, quer para os 

manuais adotados em 2018, quer para os manuais em utilização e adotados em anos 

anteriores;  

 Durante a segunda quinzena de julho: ações de esclarecimento sobre o funcionamento 

da plataforma;  

 Até 15 de agosto: carregamento dos alunos nas plataformas locais das escolas e 

exportação para os serviços centrais.  

 Atualização da plataforma da SINAGET para validação de totais de alunos por escola e 

ano de escolaridade;  

 De setembro a outubro: transferência mensal através de requisição de fundos, dos 

valores para os agrupamentos escolares de acordo com o registo de vouchers 

resgatados. 

Rio Maior, 25 de junho de 2018 

O Diretor do Agrupamento 

_______________________________________ 

(Prof. Paulo Jacinto Correia Almeida) 


