
Manuais
do 3º ciclo
são os que
pesammais
às famílias

LIVROS No próximo ano letivo os
manuais escolares do 3º ciclo são

os que vão custar mais às famílias
com filhos a frequentar a escolari
dade obrigatória de acordo com a
Associação de Editores e Livreiros
APEL

Depois de ter chegado a acordo
com o Ministério da Educação em
março deste ano para manter con
gelados os preços dos manuais es
colares para o ano letivo de 2016
2017 a Associação Portuguesa de
Editores e Livreiros APEL divul
gou ontem o preço médio dos ca
bazes demanuais escolares por ci
clo de ensino que varia entre os
34 7 euros para o lº ciclo e os 189 1
euros para o 3º ciclo

Para o 2º ciclo comprar todos os
livros tem um custo médio de 131 7
euros e para o Ensino Secundário
o custo médio é de 174 8 euros

Se não houvesse qualquer alte
ração nos preços a escolaridade
obrigatória 12 anos dos filhos cus
taria às famílias 124 5 euros em
média por ano A Associação refe
re também que a divulgação destes
dados é fundamental para que as
famílias tenham uma noção realis
ta dos preços dos manuais escola
res para o próximo ano letivo

Os livros que apresentam uma
subida de preços são os de Portu
guês Matemática e Estudo do Meio
do 1º ano de Inglês do 4º ano de
Português História e Geografia de
Portugal Matemática Ciências Na
turais Educação Musical e Educa
ção Física do 5º ano e de Portu
guês Matemática A Matemática B
Matemática Aplicada às Ciências
Sociais e Física e Química A do 11º
ano

Sobre a medida do Governo pos
ta em prática já em setembro com
os manuais gratuitos para os alunos
do 1º ano do 1º ciclo de escolarida

de a associação lembra que os país
terão de assinar uma declaração de
compromisso e no final do ano le
tivo os mesmos devem ser entre
gues em bom estado
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