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LivrosescolaressobemabaixodainflaçãoManuais
vão custar entre
25 e 200 euros
às famílias

No básico os manuais vão custar
mais 1 13 por cento mas no
secundário não há aumentos
segundo editores e livreiros

É um ritual que se repete todos os
anos a compra dos manuais escola
res vai custar este ano mais 1 13 por
cento às famílias com filhos a frequen
tar o ensino básico No secundário
não há aumento de preços
A actualização em 1 13 por cento

no valor dos livros para os alunos que
frequentam o básico é inferior ao va
lor da inflação que emJunho regis
tou 2 94 por cento Esta estabilização
dos preços fica aquém do aumento
permitido pela convenção estabeleci
da em 2010 entre o Governo editores
e livreiros e reflecte escreveu ontem

a Associação Portuguesa de Editores
e Livreiros APEL em comunicado
o sentido de responsabilidade dos
editores escolares perante a situação
económica e social que o país atraves
sa Isto porque há um interesse em
tornar a compra dos manuais escola
res o menos pesada possível para as
famílias com filhos em idade escolar
como precisou ao PÚBLICO Miguel
Freitas Costa da APEL sem deixar
de ressalvar que esse esforço se faz
à custa das margens das editoras que
no ano passado já tiveram de supor
tar o aumento do IVA de cinco para
seis por cento
A menos de um mês da abertura do

novo ano escolar a APEL garante que
o abastecimento do mercado escolar

está a decorrer sem problemas com
a maioria dos livrosjá disponível nas
livrarias

Como nos anos anteriores o ensi
no secundário é o que mais pesa nas
carteiras das famílias portuguesas
à volta de 200 euros No terceiro ci

clo do básico o custo dos manuais
ronda os 170 euros podendo baixar
para perto dos 80 euros no 2 °ciclo
e para cerca de 25 euros no 1 °ciclo
do básico

As dificuldades maiores na aquisi
ção dos manuais serão sentidas pelas
famílias dos cerca de 300 mil alunos

que beneficiam do apoio social esco

lar e que nalguns casos foram infor
madas de que devem começar por
suportar as despesas com a compra
dos manuais devendo posteriormen
te ser reembolsadas pelas respectivas
escolas É o que se passa nalguns es
tabelecimentos da área de influência

da Direcção Regional de Educação
do Norte DREN que na sequência
dos pedidos de esclarecimento fei
tos por algumas escolas emitiu uma
recomendação nesse sentido Ora
segundo Albino Almeida da Confe
deração Nacional das Associações
de Pais Confap essa é uma factura
incomportável para muitas destas fa
mílias É uma falta de sensibilidade
social absolutamente inaceitável Al

guém acredita que uma família sem
dinheiro para comer vai comprar os
livros O que vai acontecer é que es
ses alunos vão começar o ano sem os
manuais denunciou sustentando
que muitas escolas enviaram cartas às
famílias aconselhando as a adiantar
o dinheiro dos manuais

A recomendação da DREN decorre
da impossibilidade legal de as escolas
fazerem compras fora da central de
compras do Estado Porém Manuel
Pereira da Associação Nacional dos
Directores de Escolas desdramatiza o
problema e considera que as escolas
vão continuar a fazer como até aqui
emitem vouchers para que os alunos
possam adquirir os manuais e o ma
terial didáctico e será depois a escola
a garantir o pagamento junto das pa
pelarias ou livrarias As escolas têm
bom senso e um conhecimento cla

ro da realidade local Creio que cada
uma saberá encontrar beneficiando
da autonomia de que dispõe a me
lhor solução para cada caso porque
efectivamente há encarregados de
educação que não têm como adiantar
essa despesa afirmou para concluir
que quando sugeriu que as escolas
pedissem às famílias que adiantassem
esse dinheiro a DREN estava apenas
a dar uma sugestão que as escolas po
derão seguir ou não

Novas regras serão adoptadas gradualmente pelos editores

Quando entre os dias 8 e 15 de
Setembro o ano lectivo arrancar na
generalidade das escolas alguns
manuais escolares já respeitarão
o novo acordo ortográfico É o caso
dos livros dos 1 ° e 2° anosdo1°
ciclo do ensino básico e dos do 5°
ano com a excepção dos usados
nas disciplinas de Educação Física
Educação Musical e Educação
Visual e Tecnológica
É quase certo que acontecerá

que namesma sala de aula
coexistam livros com grafias
diferentes Muitas vezes os
livros passam de irmãos para
irmãos lembra a presidente
da Associação de Professores

de Português Edviges Ferreira
Que não acredita contudo que
isso vá gerar confusões Terão
que ser os professores a chamar
a atenção mas penso que vai
correr bem Citada pela Lusa
lembra que os professores tiveram
acções de formação e existe um
conversor ortográfico
que está disponível
entre outros no site na
Internet da Direcção
Geral de Inovação e
de Desenvolvimento

Curricular Editores e
Ministério da Educação
definiram em 2010 um

calendário que prevê

a entrada gradual do acordo
ortográfico nos manuais até
2014 2015 sendo que por regra os
livros escolares têmumperíodo de
vigência de seis anos
Assim este ano no 4 ° anodo

básico os manuais de Matemática
tambémjá deverão ter a nova
ortografia noticia a Lusa No 6°
os alunos já vão aprender em
livros adaptados ao novo acordo
em todas as cadeiras excepto
Língua Portuguesa Educação
Física Educação Musical e
Educação Visual e Tecnológica
No 7ºo acordo entra nos livros
de Língua Portuguesa e no 8°
ano nos de Matemática
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