
APEL fez ascontas
cabazdemanuais
escolares chega aos
258 eurosno 7ºano

No 1 º ciclo asfamílias
podemcontargastar
emmédia 347 euros em
manuais No secundário o
custo sobe para 174 8 euros

AndreiaSanches

Éno 7 º ano do ensino básico queo
cabaz de manuais escolares é mais
caro 258 1euros nascontasdaAPEL
AssociaçãoPortuguesadeEditores

e Livreiros São 12manuaisno total
mas alguns Educação Física e Edu
caçãoVisual servempara três anos
ouseja serãousados tambémno8º
e no 9 º anos e outros servempara
dois anos 7 º e 8 º caso dolivrode
Educação Tecnológica
As mesmas contas mostram que

é no 1 º ano do 1 º ciclo queopreço
émaisbaixo três livros Português
Matemática e Estudo do Meio cus
tam emmédia 25 5 euros Mas com
essa factura ospaisnão terão à par
tida de se preocupar oMinistério
daEducaçãogarantea sua distribui
ção gratuita a partir dopróximo ano
lectivo
Os pais e encarregados de edu

cação interessados na gratuitidade
prevista para o 1 º ano têm deassi
nar uma declaração que os obriga
a devolver os livros no final do ano
lectivo embomestado sobpena de
teremdeospagarna íntegra AAPEL
sublinha contudo o facto de a gra
tuitidade não incluir os cadernos de
actividades
UmcomunicadodaAPEL divulga

do ontem faz as contas aos preços
de referência dos cabazes dos ma
nuais escolares do 1 º ao 12ºano

calculados com base nos preços de
venda ao público incluindo IVA
E quantifica o número demanuais
incluídos em cada cabaz
O custo médio dos livros no 1º

ciclo que vai do 1 º ao 4 ºanosde
escolaridade é34 7 euros Mas uma
família com um filho no 4 º anodo
ensino básico por exemplo pode
contar gastar perto de 45 eurosnos
quatro manuais exigidos Portu
guês Matemática Estudo doMeio
e Inglês
No 6 º ano comseis livrosPortu

guês Matemática CiênciasNaturais
História eGeografiadePortugal In
glês eEducaçãoMusical pode atin
gir se os 111 9 euros E no 3 ºciclo
7º 8 º e 9 º o valormédiovoltaa
subir vai de 160 8 euros a 189 1 eu
ros sendo no7ºanomaiselevado
como já se viu
Já no secundário o cabaz ronda

rá os 174 8 euros Um exemplo 11º
ano de um curso de Ciências e Tec
nologias Aomanual de Português
junta se osde Inglês Filosofia Mate
mática A Biologia eGeologia eGeo
metriaDescritiva Custo 194 3euros
A APEL e o Governo acordaram

hámeses que os manuais não so
freriam aumentos para o próxi
mo ano lectivo No ano seguinte
2017 2018 a variação do preço vai
seguir a taxa de inflação excluindo
o efeito dos produtos alimentares
não transformados e energéticos
Na nota emitida ontem a APEL

explica que as contas que decidiu
tornar públicas são particular
mente importantes porque dão
uma perspectiva realista sobre o
custo dos manuais escolares con
trariandopercepçõeserradasoumal
informadas que infelizmente têm
servido para alimentarumdiscurso
demagógico epopulista que preten
de emúltimaanálise desvalorizara
importância do livrono dia a dia de
alunos professores e famílias
Por fim a APEL acrescenta que
os únicos livros que foram alte
rados e iniciam a vigência de seis
anos definida na lei são os seguin
tes Português Estudo do Meio e
Matemática do 1 º ano Inglêsdo
4 º Português História eGeografia
de Portugal Matemática Ciências
Naturais EducaçãoMusical eEduca
çãoFísica do5 º e PortuguêsMate
máticaA MatemáticaB Matemática
Aplicada àsCiênciasSociais eFísica
e Química A do 11º
Os manuais que os alunos usa

rão a partir de Setembro já estão a
chegar às 1200 livrarias que os ven
dem A compra também pode ser
feita online

Público

9

S/PB

534 cm
2

51453

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:22072016

Educação


