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11,25 € - este é o preço mensal do cabaz médio de 

manuais escolares para o próximo ano letivo 

A Comissão do Livro Escolar da APEL fez as contas para se ter uma perspetiva 

do que representa usar o conjunto dos manuais escolares ao longo do próximo 

ano letivo. Entretanto, os livros – em papel e em formato digital – estão já 

disponíveis no mercado. 

O cabaz médio de manuais escolares para o ano letivo 2017-2018 é de 112,5 €. Um valor que, 

dividido pelos 10 meses de aulas/estudo previstos no calendário do próximo ano, se traduz em 

11,25 € por mês. 

Se avaliarmos por ciclo de ensino, esses valores são de 35,0 € no 1.º Ciclo; de 97,2 € no 2.º ciclo; 

de 162,2 € no 3.º ciclo; e 176,3 € no Secundário. Ou, considerando o valor mensal: 3,50 € no 1.º 

Ciclo; de 9,72 € no 2.º ciclo; de 16,22 € no 3.º ciclo; e 17,63 € no Secundário. 

Números calculados com base nos preços de venda ao público (incluindo IVA) dos manuais 

escolares dos diferentes anos de escolaridade, definidos através de Convenção de Preços em 

vigor. 

Como é regra, a APEL disponibiliza os valores de referência dos cabazes por ano de escolaridade, 

do 1.º ao 12.º ano, por ciclo de ensino (Básico e secundário), apontando o número de manuais 

incluído em cada cabaz. Paralelamente, calcula-se o valor mensal de utilização desses cabazes 

durante o ano letivo. 

 



 
De acordo com a Convenção de Preços dos Manuais Escolares estabelecida entre os Ministérios 

da Educação e da Economia e a APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a 

atualização dos preços dos manuais para o próximo ano letivo é de apenas 0.87%. 

 

Os manuais que mudam e o abastecimento do mercado 

Por estes dias, as 1.200 livrarias espalhadas por todo o país oferecem promoções e serviços de 

proximidade que garantem a possibilidade de se comprar os manuais escolares a preços 

competitivos e com grande comodidade. O mesmo se pode dizer das livrarias online, onde 

também se podem encontrar disponíveis os manuais em formato digital. 

De sublinhar que os manuais escolares do 1.º ciclo – e os cadernos de atividades – estão 

disponíveis para aquisição nas livrarias. Esta é uma informação relevante para os pais que os 

pretenderem adquirir, em virtude de os manuais escolares emprestados pelo Estado não poderem 

ficar na posse das famílias. 

A APEL aproveita a oportunidade para informar em que anos de escolaridade e disciplinas se 

apresentam novos manuais escolares, que iniciam a vigência de seis anos definida pela Lei: 

 

2.º ano Português | Estudo do Meio | Matemática 

5.º ano Inglês | Educação Visual | Educação Tecnológica 

6.º ano 
Português | História e Geografia de Portugal | Matemática | Ciências 

Naturais | Ed. Musical 

12.º ano Português | Matemática A | Física | Química 

 

Todos os manuais escolares dos diferentes anos de escolaridade mantêm-se inalterados, 

cumprindo os respetivos períodos de vigência. 

 

 

Desde já agradecemos a divulgação destas informações e ficamos ao dispor para quaisquer 

esclarecimentos adicionais. 

 

APEL – Comissão do Livro Escolar 

 

 

Para mais informações contactar: 

Gabinete Comunicação APEL | comunicacao@apel.pt | Tel.: 21 843 51 85 
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