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já custeiam livros Famílias vão ter de continuar a comprar cadernos de exercícios

Escolas não
sabemquem
entrega livros
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As escolas têm até ao dia 20 de

maio para escolherem os manuais
do 1 ªano queem setembro oGo
verno promete distribuir gratuita
mente aos alunos Sobre esta ope
ração os estabelecimentos de ensi
no ainda nada sabem sobre quem
ficará responsável pela entrega dos
livros às famílias O método de dis

tribuição será a primeira decisão
do grupo de trabalho que vai estu
dar e propor o modelo de gratuiti
dade E que ainda não reuniu por
que o despacho referente à sua
criação ainda aguarda publicação
em Diário da República

Após a publicação do despacho
que Tiago Brandão Rodrigues já as
sinou o grupo de trabalho terá seis
meses para apresentar um relató
rio Esse prazo máximo não atrasa
rá o arranque do programa no1º
ano garantiu fonte do Ministério da
Educação ao JN É umprocesso au
tónomo e está garantido

O ritmo e a forma como será in

troduzido o programa de aquisição
e reutilização dos manuais escola
res será a grande missão do grupo
Recorde se que o Governo preten
de alargar a gratuidade a toda a es
colaridade obrigatória e também a
materiais de apoio Atualmente
muitas autarquias pelo país já ofe
recem os manuais aos alunos dos

quatro anos do 1 ºCiclo
É uma medida tímida
Os professores escolhem anual
mente os manuais que serão intro
duzidos no ano seguinte Neste
caso além dos livros do 1ºano
também haverá novos manuais no

4 °apenas ode Inglês no 5 ºe11º
Os presidentesdas duas associa

ções de diretores elogiam a inicia
tiva que pretende cumprir a Cons
tituição mas consideram que as fa
mílias vão sentir pouco alívio nos

orçamentos O programa não inclui
livros de fichas ou material E a fa

tura duplica a partir do 2 ° CicloOs
diretores também não compreen
dem como é que os manuais do1º
Ciclo vão ser reutilizados já que
contêm exercícios que inviabilizam
essa intenção O presidente da
Confederação de Pais Confap
também apesar de admitir que
essa construção pode ser revista de
modo a potenciar a reutilização
Os manuais não têm de ser bí

blias frisa Jorge Àscenção
É umamedida tímida classifi

ca Filinto Ramos Lima Para o pre
sidente da Associação Nacional de
Diretores Andaep o Governo de
via antes alargar a abrangência da
Ação Social Escolar ASE e aumen
tar os seus valores já que o mon
tante atribuído aos alunos do esca

lão A no 7 º ano quase nãopaga
metade dos manuais

Reutilização em risco
Os primeiros beneficiários do pro
grama não são as famílias mas as
autarquias já que são muitas as que
oferecem os manuais de 1 ºCiclo
defende Henrique Trigueiros Cu
nha O porta voz e fundador do
movimento Reutilizar que criou
194 bancos de empréstimo no país
também louva a iniciativa mas

alerta um sistema nacional de reu

tilização dos manuais será essen
cial para se conseguir cumprir a
gratuitidade durante os 12 anos de
escolaridade obrigatória

Devem ser criadas bolsas de

manuais em todas as escolas já
previsto na lei mas ainda por cum
prir Se esse sistema for criado só
terá de se comprar manuais de seis
em seis anos insiste É fácil fazer
a conta a população abrangida pela
ASE é cerca demetade do total dos

estudantes Comprando se o dobro
mas de seis em seis anos poupa se
um terço São milhões de euros
argumenta

Proibidas de ir às escolas editoras
apresentammanuais em hotéis
SELEÇÃO Todos os anos as escolas
são invadidas por caixas de livros
As editoras não podem entrar nos
estabelecimentos durante os perío
dos em que os professores esco
lhem os manuais que vão ser intro
duzidos no ano seguinte Por isso
as apresentações têm de ser feitas

antes dessa fase Regra geral em
hotéis com direito a cocktails

Olga Lemos professora de 1ºCi
clo do Agrupamento de Escolas de
Cinfães descreveu ao JN uma des
sas sessões no Hotel Príncipe Per
feito um quatro estrelas em Viseu

Quem faz a apresentação são os

autores dos livros explicam o que
os livros têm de melhor Por exem

plo nesta foi apresentado um livro
para trabalhos de casa No 1 ºano
têm de ser passados muitos traba
lhos para os alunos praticarem dia
riamente Esses exercícios eram

passados pelos professores no ca

derno de cada um dos alunos É
uma ideia fantástica

Regra geral as sessões de apre
sentação duram entre hora e meia
e duas horas ao final do dia ou ao
sábado de manhã Têm sempre
um coffee break ou cocktail

Tenho paletes e paletes de li
vros na escola Mas nunca me sen

ti pressionado para escolher deter
minado livro As editoras investem

na promoção É marketing O dum
ping existe na economia em geral e
na educação também as peque

nas editoras têmmorrido absorvi
das pelas maiores O mercado é pe
queno defende Manuel Pereira
diretor de Cinfães e presidente da
Associação de Dirigentes Ande

Os professores não ganham
nada com isto Ninguém vai esco
lher ummanual porque passa duas
horas num hotel e bebe um cálice
de Porto Há cuidado redobrado na

escolha porque o manual pode vi
gorar seis anos e se for mau o tra
balho será um pesadelo conclui
Filinto Lima Andaep

flash
Alunos
carenciados serão

prejudicados
Vasco Teixeira Comissão Escolar

da Assoc Portuguesa de Editores e
Livreiros APEL
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Qual o impacto da introdução da
gratuitidade dos manuais
Para já não será relevante e o
alargamento ainda não está defi
nido Será incompreensível se a
distribuição for feita por um pro
cesso centralizado Muitas autar

quias por todo o país já assegu
ram a distribuição gratuita de
manuais Não faz sentido ter dois

sistemas Até pode ser mais caro

além de fragilizar as livrarias

E quando o plano abranger toda a
escolaridade obrigatória
Dependerá da forma como for fei
to A gratuitidade é um fim que
devemos almejar e o caminho que
for escolhido deve permitir eco
nomias que não criem desigualda
des Parece nos que a opção que
garante maior equidade é a de o

Estado disponibilizar gratuita
mente os livros às famílias caren

ciadas e permitir que as que com
pram os manuais possam deduzir
o valor em sede de IRS

Diz que o programa vai preju
dicar os alunos carenciados

Porquê
Neste momento os alunos caren

ciados recebem os livros e ficam

com eles Poderão usá los na revi

são para um exame de fim de ciclo
ou para sublinharem quando estão
a estudar Num sistema de em

préstimo como foi anunciado os
livros serão devolvidos e esses

alunos não poderão rever ou su
blinhar Ficarão em desigualdade

As editoras são diabolizadas

Em rigor é justo dizer que as edi

toras usufruem de boa reputação
junto dos agentes educativos Ago
ra há de facto quem teça criticas
ao setor por algum desconheci
mento e quem tenha vindo a fazer
tudo para diabolizar as editoras
por razões políticas ou seguindo
agendas pessoais quase sempre
intoxicando a opinião pública com
deturpação de factos O que é la
mentável A I

saber mais

Quem vai definir o modelo
Além de representantes das secre

tarias de Estado da Educação Comér
cio e Assuntos Parlamentares farão
parte do grupo de trabalho que vai
definir o programa as associações
dos editores APEL dos municípios
ANMP o conselho de escolas e as
duas confederações de pais Confap e
CNIPE

Quanto custa a medida
A estimativa do Ministério da Edu

cação é de três milhões de euros para
pagar os manuais a cerca de 100 mil
alunos que devem ingressar no 1º
ano Os livros de atividades e material

escolar não são abrangidos pelo pro
grama

Quanto vigora um livro
Desde 2006 que os manuais esco

lares devem vigorar durante seis anos
Exceto quando são aprovadas altera
ções aos programas das disciplinas ou
há revisão das metas curriculares o
que aconteceu nos últimos anos en
curtando o prazo de vida dos manuais

Como são definidos

os preços
A convenção assinada em março

entre o ME e a APEL prevê o congela
mento dos preços dos manuais esco
lares no próximo ano Em 2017 2018
os valores serão atualizados à taxa de

inflação A anterior convenção previa
um aumento fixo de 2 6 desde
2012 Ou seja subiram 10 nos últi
mos quatro anos

Quanto custam os livros
Com o congelamento dos preçosno

próximo ano letivo a soma dos blocos
pedagógicos no 4° ano deve rondar
os 60 euros A este total terá de se

somar os livros de Inglês No 9 ºano
as famílias podem gastar o quádruplo
cerca de 240 euros em manuais e

livros de fichas

Como é feita a seleção
Os conselhos pedagógicos decidem

que manuais são adotados de acordo
com critérios que constam do Siste
ma de Informação de Manuais Esco
lares A decisão tem de ser funda

mentada em grelhas de apreciação
elaboradas para o efeito e depois de
ouvidos os professores Antes os ma
nuais são submetidos a um processo
de avaliação e acreditação para ga
rantir a sua qualidade pedagógica e
cumprimento de metas e programas

A vida de um
manual da
gráfica até
ao telemóvel
PORTO EDITORAMuita tinta escor

re antes de um livro ir parar às sa
las de aula Quem o diz são os tra
balhadores da Porto Editora que ao
JN mostraram o processo de cons
trução de um manual escolar des
de a primeira impressão até à im
pressão final na gráfica

Um ano e meio antes de os livros

estarem nas papelarias profissio
nais com formação editorial come
çam por reunir e discutir os con

teúdos a serem colocados nos ma

nuais tendo em conta o plano cur
ricular estipulado pelo Ministério
da Educação Feita uma primeira
versão é no edifício da Porto Edito
ra no Porto que editores e coorde
nadores veem e reveem ao porme
nor os conteúdos que vão dar ori
gem ao produto final onde até o
posicionamento das imagens nas
páginas é pensado

Segue se a paginação onde se

tratam textos e imagens e se faz
uma nova revisão para que a hipó
tese de errar seja nula Paulo Gon
çalves porta voz da editora garan
te que a prioridade de todos os fun
cionários é oferecer as melhores
ferramentas de trabalho aos alunos

e professores para que a aprendi
zagem seja a melhor possível

O trabalho continua na Maia
onde a magia acontece No Bloco
Gráfico a primeira paragem é a
produção das chapas que vão dar
suporte à impressão

Cada chapa serve meio milhão
de impressões e usa se a mesma
durante a vigência dos seis anos do
manual isto se não houver altera
ções aos planos curriculares A
chapa segue para as máquinas de
impressão que imprimem forma
tos gigantes a uma velocidade de
11mil quilómetros hora O papel é
dobrado cortado e encadernado
Três dias é o tempo máximo que
um livro precisa para estar na grá
fica

Mas ummanual escolar está lon

ge de ser só um livro Além das pla

taformas online que os acompa
nham a Porto Editora desenvolveu
manuais híbridos livros que
aliam a aprendizagem tradicional à
era digital Trata se de uma aplica
ção para telemóvel idealizada para
o estudo em casa que explica ama
téria de uma determinada página
por via de som e imagem animada

Tudo o que é preciso é colocar o
telemóvel por cima da folha e uma
equipa de ilustradores animado
res e programadores asseguram o
funcionamento dos sistemas Quer
os livros quer os materiais didáti
cos são fornecidos aos professores
antes do início do ano letivo para
que haja a possibilidade de avaliar
opções e escolher as quemelhor se
adequam às necessidades dos alu
nos

Todos os anos saem da Porto
Editora 20 milhões de livros sendo
que 80 são escolares Entre má
quinas fica a garantia de que ain
da que haja necessidade de inovar
os livros continuam a ser ferra

menta imprescindível à formação
das crianças RitaSalcedas
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