
Manuaisescolares
antigosnãodevem
serusados dizAPEL
Associação de livreiros
contrariaMinistério da
Educação e diz que manuais
de Português eMatemática
estão desactualizados
devido às mudanças nos
programas
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APELdefendeque
anterioresmanuais
escolares estão
desactualizados

Educação
GraçaBarbosaRibeiro
Livreiros contrariam
MinistériodaEducação
Emcausa estão as
alterações curriculares em
Português eMatemática

Nãoépossível usarosmanuais esco
lares de Portuguêse deMatemática
de anos anteriores Quem o diz é a
Comissão do Livro Escolar daAsso
ciação Portuguesa de Editores e Li
vreiros APEL que contraria assim
oMinistério daEducação eCiência
MEC Em comunicado divulgado
ontem a APEL defende a impossi
bilidade de utilização deedições an
terioresdosmanuais de Português e
deMatemática para estudar e para
leccionar aquelas duas disciplinas
dadas as vastas alterações intro
duzidas este ano lectivo pelasMetas
Curriculares e nos próprios manu
ais a pedido da tutela

Os livros agora desactualizados
têmmatérias em falta matérias su
pérfluas outra sequênciadeconteú
dos grau deaprofundamento exces
sivoou insuficiente textosde leitura
obrigatória emfalta etc especifica
a APEL Em reacção aos protestos
de representantes de professores e
de pais o MEC insistiu na semana
passada na afirmação de que na sa
la de aula podem coexistir as duas
versões dosmanuais aquelesque
contêm as alterações acabados de
editar e osque estavam emvigorno
ano lectivo passado e quemuitos
encarregadosdeeducaçãohaviam já
adquirido em bancos de livros
Sublinhando as modificações sig

nificativas nos programas em vigor

para aquelas disciplinas e na dis
tribuição de conteúdos por ano de
escolaridade a APEL calcula que
o seu impacto nos manuais escola
res correspondeu a alterações que
oscilam entre 30 e 70 e que foram
introduzidas a pedido doMEC E
acrescenta que foi precisamente
por conhecer esta realidade e com
preender que as ediçõesanteriores
deixaram inteiramente de servir os
alunos que as editoras tomaram
asmedidasnecessáriasparagarantir
que para este ano lectivo apenas
estivessem disponíveis nos habitu
ais pontos de venda osmanuaisque
cumprem asMetas Curriculares
Ocomunicado emque aAPELre

corda que por teremmuitas altera
ções as novas edições de manuais
escolaresdasdisciplinasdeMatemá
tica e Português foram submetidas
por deliberação do MEC a um pro
cesso de avaliação e certificação de
qualidade surge da sequência da
polémicaquese instalou na semana
passada quando pais começarama
receber indicaçõesdas escolasdeque
deveriam adquirir novos livros
Na altura emdeclarações ao PÚ

BLICO as dirigentes da Associação
de Professores de Matemática e da
Associação de Professores de Por
tuguês Lurdes Figueiral e Edviges
Ferreira respectivamente respon
sabilizaram oMEC pelo caos re
sultante da coexistência de duas
edições em sala deaula Ofundador
doMovimento pelaReutilizaçãodos
Livros Escolares Henrique Cunha
confirmou que tanto nos bancos
como através da Internet lhe esta
vam a chegar apelos de encarre
gados de educação que passaram
horas a correr os vários pontos de
troca para adquirir material que
já não servia
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