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RESUMO
O design editorial evoluiu muito com a aplicação das novas tecnologias nas várias etapas  
de produção dos livros, impulsionando e otimizando o desenvolvimento, a rapidez de 
impressão e a reprodução em série, operações que deixaram de ser tão dispendiosas.

A utilização de programas informáticos específicos e a aplicação de um conjunto de ferra-
mentas e opções vanguardistas auxiliaram os designers a pensar e a executar o objeto  
- livro de uma forma mais rápida e simplificada. O seu trabalho foi facilitado pela flexibilidade 
criada entre as técnicas e processos de execução dos livros que viabilizaram, em termos 
práticos, quase todo o tipo de ideias para a construção de matrizes para layouts, o que pro-
moveu uma maior liberdade criativa.

O presente projeto de investigação, denominado: Design Editorial: Layout do manual escolar 
em Portugal - Transformações gráficas nos manuais de Português e Inglês entre 1980 e 
2016, pretende ser funcional e estar ao serviço da sociedade, dando a conhecer as mutações 
que afetaram a produção dos suportes de ensino-aprendizagem e as suas repercussões 
sociais, em Portugal. O objetivo será demonstrar como evolui a migração dos layouts do 
suporte impresso para o digital. E está direcionado para uma problemática atual relacionada 
com o progresso do ensino virtual, alicerçando-se nas áreas científicas do Design Editorial, 
Design de Comunicação, Informação e Comunicação Tecnológica, Informática e Novos 
Media, História, Ciências Sociais e Humanas, Sociologia da Educação, Didática e Pedagogia.

Sendo assim, a primeira fase deste projeto é constituída por um corpus documental relacio-
nado com o contexto e a evolução dos layouts, dos manuais escolares para as disciplinas de 
Português e Inglês, do 7.º ao 12.º anos de escolaridade, entre 1980 e 2016, em Portugal, o 
mais sequencial que foi possível. A segunda fase evidência as mutações gráficas mais rele-
vantes neste objeto impresso. A terceira fase foca a questão da perceção da migração do 
layout, do suporte impresso para o digital.

O resultado desta investigação será o estudo para a construção de um protótipo para o 
layout de um manual escolar, em plataforma digital. Uma solução que poderá ser universal e 
personalizável, de acordo com os templates (matrizes construídas sem conteúdos escritos) 
fornecidos e vendáveis online, pensados em função dos conteúdos programáticos vigentes, 
fornecidos por entidades creditadas ligadas à educação e ao ensino, que podem ser adquiri-
dos e introduzidos por download, facilmente transportáveis em qualquer equipamento  
eletrónico ligado à internet.
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ABSTRACT
The editorial design evolved considerably with the use of new technologies in the different 
stages of textbook production: promoting and optimizing its development, and increasing 
the printing speed and mass production. With these new technologies, the production costs 
also decreased.

The use of specific software, new electronic tools and avant-garde options enabled the 
designers to plan and produce textbooks in a faster and simplified manner. The flexibility that 
these tools created between the techniques and production processes allowed the designers 
to experiment a vast number of ideas for the construction of layout masters, which promoted 
a greater creative freedom.

The present research project named: “Editorial Design: The Layout of textbooks in Portugal - 
Graphic Transformations in the Portuguese and English textbooks between 1980 and 2016”, 
which intends to be functional and at the service of society, has the goals of making known 
the changes that affected the production of teaching-learning supports and their social 
repercussions in Portugal. This project will demonstrate how migration of print-to-digital 
media layouts evolves. Therefore, it is directed to a current relevant issue related with the 
progress of the virtual teaching, based on the areas of Editorial Design, Communication 
Design, Information and Technological Communication, Computer Science and the New 
Media, History, Social and Human Sciences, Sociology of Education, Didactics and Pedagogy. 

So the first phase of this project consists of documental material related with the context and 
the evolution of the textbooks layouts for the subjects of Portuguese and English, for the 7 th 
to 12 th grades, between 1980 and 2016 in Portugal as sequential as possibel. The second 
phase analyse the most relevant graphic mutations in the textbooks print. In the third phase, 
the goal of the project is centered in the perception of the migration of the printed material to 
a digital format. 

The result of this investigation will culminate with studies for the construction of a prototype 
for the layout of textbook in a digital plataform that may be customized using different 
templates available for sale online. These universal templates are devoid of written content, 
and will be provided by accredited entities connected to the educational system. These 
templates will be available online for download, and therefore will be easily carried in any 
electronic equipment.
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Figura 1 
Idealização do protótipo: 
plataforma manual escola digital.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o setor editorial sofreu uma revolução nos seus processos de edição e 
produção. A rapidez com que a mutação dos suportes e formatos de leitura se tem vindo a 
fazer devido à implementação de novas tecnologias, alterou os hábitos de ler e aprender nas 
pessoas. Numa perspetiva de investigação em design editorial, em pleno século XXI, e tendo 
em conta o trabalho diário desenvolvido com o objeto - manual escolar -, seria útil para os 
profissionais da área a elaboração de uma reflexão acerca do estado da arte nos suportes de 
ensino, em Portugal, nomeadamente através de uma análise temporal das suas transfor-
mações gráficas mais significativas.

A velocidade com que a novas tecnologias foram implementadas, nas mais diversas áreas, e 
a forma como o homem se tem vindo a adaptar à utilização das mesmas é avassaladora. 
Num cenário de crise económica mundial, a influência e a aplicação de novos processos de 
produção e comunicação é essencial para otimizar o ciclo de vida dos produtos. O dinheiro 
escasseia, mas o capital e os patrocínios para adquirir e implementar equipamentos eletró-
nicos topo de gama, nas mais diversas áreas, vai aparecendo. Contemporaneamente,  
passou a ser também, uma prioridade a nível social o investimento em vários tipos de equi-
pamentos informáticos, não só para comunicar, mas também como forma de integração 
social. Essas mudanças fomentaram novas formas de estabelecer a comunicação, conta-
minando globalmente todas as áreas. Entretanto, uma panóplia de ferramentas para  
edição acabaram por surgir, otimizando o trabalho no ramo editorial.

Em Portugal, enquanto se discutia o Orçamento de Estado para 2015, os cortes na investiga-
ção científica, no Ministério da Educação e Ciência, já eram enormes e preocupantes. As alter-
nâncias políticas e a revolução tecnológica abalaram fortemente o ramo da Educação.  
Em causa, destacaram-se questões como a informatização dos processos de produção do 
manual escolar e a rapidez com que são editados, o desempenho docente e as formas de 
aprendizagem dos alunos. Estes fatores conduziram a uma reflexão sobre a possibilidade de 
viabilizar e concretizar uma solução que, embora inicialmente possa ser dispendiosa, num 
curto espaço de tempo poderá ter um retorno do investimento, e que pretende ser a cons-
trução de um projeto para plataforma digital interativa do objeto - manual escolar, como o 
apresentado no esquema da figura 1.
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Definição do projeto
Por outras palavras, trata-se de encarar a elaboração de uma estrutura organizada segundo 
uma lógica informatizada, num sistema operacional de um computador. Um lugar na  
internet, onde possam estar alojados diferentes manuais escolares e outro tipo de materiais 
pedagógicos, onde será possível a partilha dos mesmos, de acordo com regras impostas 
pelas editoras, consoante os manuais escolares adotados e disponíveis pelos professores, 
em cada escola.

Uma plataforma interativa onde poderão intervir, em tempo real e simultaneamente, a 
comunidade estudantil associada por turma, ano escolar, disciplina e respetivo manual 
escolar digital, que possa ser consultado em tempo real e onde poderá ser possível a troca 
de informações. Em qualquer lugar, os alunos e os professores poderão, em conjunto, estu-
dar, elaborar exercícios, fazer os trabalhos de casa, tirar dúvidas, obter correções, fazer ava-
liações e aceder a outro tipo de materiais auxiliares do ensino-aprendizagem online. A refe-
rida hipótese, complementada com estudos noutras áreas da Educação, poderá dar lugar a 
novas ferramentas para o desempenho docente e a novas formas de abordar o design no 
manual escolar. Embora, no decurso deste trabalho, a Escola Virtual da Porto Editora já tenha 
lançado uma plataforma digital para disponibilizar conteúdos e ferramentas de trabalho 
interativas para complementar o ensino-aprendizagem nos manuais escolares e que pode 
ser consultada em: <http://www.escolavirtual.pt/Alunos-e-EncEduc/alunosEnc.html> à 
semelhança do que fez primeiramente o Grupo Leya, <http://www.leyaeducacao.com/z_
professores/i_28/ct_4/>.

Motivação
Contudo, foi lidando com a realidade do mercado nacional e, após uma viagem à Feira do Livro 
de Frankfurt, em 2013, tornou-se pertinente repensar o futuro e a migração dos layouts nos 
suportes de ensino dos manuais escolares. O contacto com produtos como os da Hurix  
Systems, uma empresa indiana de soluções e conteúdos digitais para plataformas tradicio-
nais e móveis aplicáveis em editoras, instituições e empresas direcionadas para o ramo da 
educação, que podem ser programados para diferentes formatos e dispositivos, fornecendo 
soluções, produtos e serviços eficazes, foi muito motivador. E foi perante a viabilidade e uni-
versalidade do que poderá ser o futuro do layout, no manual escolar, tendo em conta que, em 
países como o Japão, já se pratica o ensino-aprendizagem no manual interativo, que se tor-
nou premente investigar um dos projetos piloto mais bem classificados dentro deste formato 
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de ensino, em Portugal. Para isso, foram criadas ferramentas que averiguassem, junto da 
comunidade escolar, a eficácia desta nova possibilidade de ensino-aprendizagem em equi-
pamentos digitais interativos, para perceber o que é essencial na construção do seu layout.

Objetivos da temática
O objetivo para este projeto de investigação passará por tentar compreender as mutações de 
alguns princípios gráficos do design editorial aplicados ao layout do manual escolar, nas últi-
mas três décadas, em Portugal, e como está a ocorrer a sua migração do suporte impresso 
para o digital, numa tentativa de otimização do ensino-aprendizagem.

Metodologia aplicada
A metodologia empregue neste trabalho foi construída ao longo de todo o projeto, passando 
por uma análise bibliográfica de autores de referência e a observação direta de vários objetos 
de estudo, tendo com esse objetivo constituído um corpus documental de manuais escola-
res. A recolha de dados foi orientada por uma grelha de análise elaborada para o efeito, 
especificando as características gráficas e técnicas das várias partes que compõem os 
manuais escolares observados. Os resultados obtidos foram reunidos juntamente com 
inquéritos e entrevistas feitos a profissionais e pessoas ligadas à área editorial (designers, 
editores, professores e alunos).

O tratamento de dados desenvolveu-se através da caracterização da informação recolhida, 
com base nos critérios de resposta adquiridos após a visualização de imagens e documen-
tos relevantes. Os resultados finais foram sujeitos a uma análise comparativa dos modelos 
obtidos entre três editoras portuguesas distintas, em três ciclos de estudo diferentes, para 
as disciplinas de Português e Inglês, com recurso a exemplos de outras disciplinas, nos 
casos em que se verificou que era necessário.

O presente estudo teórico-prático, alicerçado nas áreas científicas do Design Editorial, 
Design de Comunicação, Informação e Comunicação Tecnológica, Informática e Novos 
Media, História, Ciências Sociais e Humanas, pretendeu marcar as fases mais relevantes das 
transformações dos layouts dos manuais escolares de Português e Inglês, nas últimas três 
décadas, em Portugal. E conduziu ao esboço de um protótipo do que se pensa poder vir a ser 
o futuro do manual escolar, exemplificado através da construção de um layout que tornará 
exequível um produto interativo, possível de ser personalizado. Um suporte digital, onde pro-
fessores e alunos poderão trabalhar, em tempo real, com auxílio de diversas ferramentas de 
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1 apoio, permutando dúvidas e informações entre si. O manual escolar digital será facilmente 
transportável num tablet, smartphone, ou apenas consultado através de um qualquer com-
putador ou aparelho ligado à internet.

Para definir a temática e os objetivos deste projeto foi necessário recuar até à revolução da 
imprensa, no século XV, época em que surgiu o primeiro objeto produzido em série - o livro -, e 
cujo desenvolvimento dos processos de produção, juntamente com a implementação de 
novas hipóteses de realização que foram sendo desenvolvidas acerca deste produto, lhe acres-
centaram novas características, incrementando também mudanças no seu ciclo produtivo.

Na Idade Média, os livros eram produzidos e reproduzidos manualmente, sendo o resultado 
de um trabalho moroso feito pacientemente por monges copistas. Com a invenção  
dos caracteres móveis, o livro passou a ser o resultado da manipulação de máquinas de 
impressão. Presentemente, o livro é realizado através de meios e processos industriais, cuja 
produção é controlada pelo homem, por intermédio de robôs.1

A temática investigada foi construída e definida através da análise evolutiva das formas de 
produzir um livro, em conjunto com o papel desempenhado pelos intervenientes neste pro-
cesso, principalmente o designer. A produção de um livro só se concretiza após a criação por 
parte do autor de conteúdo suscetível de ser transformado no objeto - o livro - e, após o 
manifesto interesse da editora pelo projeto. Só depois desse processo é que os profissio-
nais especializados no ramo editorial transformam o original num produto comercializável. 
Cabe ao coordenador editorial o papel de gerir e compilar todo um trabalho de equipa prove-
niente do autor, de acordo com os interesses e alterações propostas pelo editor, e mediante 
negociações com o departamento de design e pré-impressão que gerem o trabalho ao 
longo dos processos de paginação, imagem, desenho e ilustração.

Em Portugal, a viabilidade técnica de um projeto editorial tornou-se um fator determinante 
para a produção e venda do produto livro. O manual escolar é sujeito a um estudo prévio de 
controle sobre os seus custos de produção, conforme as máquinas, os materiais utilizados e 
o público-alvo a que se destina. Uma fase importante do processo produtivo do livro, que 
devia ser entregue também à criatividade do designer, mas que ainda hoje fica circunscrita à 
otimização técnica de modelos de livros idealizados previamente para atingir determinadas 
metas nos custos de produção e mercado de vendas. Os manuais escolares são elaborados 
através de uma espécie de molde ajustável para cada tipo de obra, o que limita o desempenho 
do designer, que passa a ter de adaptar esse molde à funcionalidade do produto pretendido, 
proporcionando uma execução, à partida viável, rápida e economicamente eficaz, com garan-
tias de retorno para a editora e os autores.
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Esta forma de planeamento produtivo anula o papel conceptual do designer na obra. Ele 
passa a ter uma intervenção meramente gráfica, inibindo a possibilidade de uma possível 
coautoria na fusão e transmissão de conhecimentos e trabalho com o autor dos conteúdos 
do livro. O autor partilha o seu saber através das palavras, mas a forma como estas podem 
ser apresentadas e transmitidas ao leitor pode e deve ser complementada com os conheci-
mentos técnicos, estéticos e conceptuais do designer. Assim, os projetos poderão ser mais 
específicos e enriquecidos em termos de idealização da sua produção, até a nível de estru-
turação das temáticas, conteúdos apresentados e utilização da linguagem visual empregue, 
que podem tornar-se mais apropriados a um determinado tipo de leitor. Fatores como 
estes tornam o designer também autor do objeto - o livro - e da peça de design especiali-
zada para cumprir um determinado fim, numa comunidade específica. É, por essa razão, 
necessário repensar e redefinir o papel interventivo do designer no ciclo de produção do livro.

Contemporaneamente, o autor e o editor detêm um papel preponderante na edição dos 
livros, o que limita o desempenho criativo do designer e, consequentemente, o estudo prévio 
do layout das obras, condicionando esteticamente os projetos. O setor de design nas editoras 
está muito vinculado às funções de supervisionamento técnico no setor de pré-impressão, 
onde o designer juntamente com os coordenadores do respetivo setor otimizam os meios e 
os processos para a produção dos livros, previamente acordados com o diretor editorial.  
É também neste setor que se encontram os paginadores, que estão sob a orientação técnica 
do coordenador de pré-impressão, o responsável por estabelecer a comunicação entre a 
coordenação editorial, o departamento de design, o departamento de imagem e o de dese-
nho. Cada paginador carrega o original de texto e imagem, segundo um estudo gráfico prévio, 
mediante as diretivas do designer responsável pela obra que intervém também no setor de 
tratamento de imagem.

Após esta etapa, são impressas provas de estado do que será o produto final - o livro. Nesta 
fase - arte final -, que antecede a saída dos ficheiros para impressão industrial, os impresso-
res e os controladores de qualidade asseguram o resultado do trabalho que posteriormente é 
enviado para os setores de acabamento, embalagem e distribuição. Segundo Michael Pollard, 
“Durante os quinhentos anos decorridos após a morte de Gutenberg, os métodos básicos de 
impressão permaneceram quase inalterados. Mas a tecnologia do século XX, na qual se inclui 
o uso de computadores e lasers, acelerou grandemente a produção e melhorou a qualidade 
de impressão.” (1992: 58)

Simultaneamente ao decurso dos processos de execução da obra, descritos anteriormente, 
o setor de marketing trabalha a melhor forma de divulgar e distribuir todos os projetos edito-
riais, formando equipas de consultores que, no terreno, levam até ao consumidor o conceito 
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1 dos produtos. Este setor trabalha em conjunto com o editor e os designers, pensando na 
publicidade dos produtos, através da promoção de eventos, ofertas e outras formas de divul-
gação comercial. Na última década, o marketing tem sido auxiliado também pelo setor de 
multimédia, através da construção de conteúdos interativos para promoção e divulgação das 
obras em diferentes suportes, nomeadamente o digital.

O designer, na última fase do ciclo produtivo do livro, tem uma intervenção diminuta e rara-
mente é solicitado para idealizar o lançamento e a exposição do produto em escaparates e 
lojas. Depois, desenvolve-se o processo de distribuição dos diferentes projetos editoriais 
que, agora, é feito por empresas especializadas em vendas e transporte de livros, e pelos 
livreiros, cuja principal função é disponibilizar as edições ao público para venda nas livrarias e 
nos centros comerciais. Este processo requer um trabalho exaustivo de pesquisa que vai 
obrigatoriamente ao encontro da vontade dos leitores para se obter um sucesso editorial.

Com o desenrolar dos tempos, surgiram várias hipóteses para a produção de livros, tal como 
o ePub (Eletronic Publication), uma forma de publicação eletrónica com formato disponível 
para qualquer utilizador da internet, que permite fazer uma publicação. Este formato digital 
foi gerado pelo Fórum Internacional de Publicação Digital (CICOM), com o intuito de facilitar a 
elaboração estandardizada de publicações digitais, permitindo a existência de um único for-
mato oficial para a venda e a distribuição de ebooks.

A versatilidade do ePub proporcionou-lhe uma grande adesão por parte dos cibernautas, 
por permitir que o tamanho dos ebooks fosse adaptável a qualquer dispositivo eletrónico 
usado no exercício da leitura. Bastando ter alguns conhecimentos de programação, lingua-
gem e código html, para conseguir utilizar facilmente este programa. Com a vantagem de se 
conseguir manipular arquivos construídos através dele, em tablets, smartphones e outros 
equipamentos informáticos. O mesmo acontece atualmente, desde que se tenham instala-
das, nos respetivos equipamentos electrónicos, as aplicações para a leitura de ebooks, 
como é o caso do Aldiko, para o sistema Android de equipamentos Windows PC e o Kindle da 
Amazon, para iPhone e iPad da Apple Macintosh.

Entretanto, outros programas para a edição de livros digitais apareceram. Foi o caso do Sigil, 
cujo interface intuitivo - user friendly - e os recursos práticos que o compõem, facilitaram a 
criação dos ebooks, num ambiente similar ao existente nos programas de edição profissio-
nal de livros como, por exemplo, o InDesign.

Relativamente às possibilidades que o desenvolvimento e as alterações tecnológicas pro-
duziram a nível do apuramento e aplicação da criatividade, através de diferentes, inovadoras 
e progressivas técnicas, ferramentas e processos de produção no objeto - o livro - e que o 
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tornaram mais apelativo, o autor Philip Meggs afirmou:

 Os avanços rápidos da informatização tecnológica na área das artes gráficas permitiu aos desig-
ners resultados sem precedentes. No início de 1990, o acelerando progresso dos programas de 
computador e das ferramentas disponíveis para fazer as saídas para impressão habilitavam os 
designers gráficos a atingir resultados virtuais praticamente idênticos aos dos métodos de tra-
balho convencionais, e também, a exploração de possibilidades sem precedentes. (1992: 472) 2

O livro impresso sofreu grandes mutações de intervenção tecnológica, que incrementaram a 
otimização de vários dos seus processos de execução, fruto também dos diferentes pro-
gressos, no ramo das artes gráficas, o que possibilitou aos designers o acesso a modernas 
formas de visualização e impressão das suas ideias e a hipótese de as projetarem com 
maior precisão e ainda mais criatividade.

As modificações e atualizações que foram surgindo no ciclo de produção do objeto impresso 
alteraram o seu resultado final. A anatomia do livro -objeto -, composto por várias partes, foi 
mudando e o designer acabou por ter a possibilidade de as alterar a qualquer momento. Para 
Douglas Mc Murtrie, essa possibilidade de manipular o livro facilmente e durante o processo 
de produção só deveria existir se o designer tivesse conhecimentos técnicos e históricos 
atualizados sobre a produção deste objeto. E, a respeito deste assunto, referiu: “Qualquer 
apreciação da estruturação do livro moderno baseia-se, pelo menos, em grau considerável, 
no conhecimento e compreensão do seu desenvolvimento histórico.” (1997: 14).

No início do século XX, com a evolução tecnológica surgiu a disciplina do design, que foi lecio-
nada nas escolas para auxiliar a idealização, criação, progressão, configuração e conceção 
especializada dos objetos, nomeadamente os que eram produzidos industrialmente. Dessa 
forma, a execução dos objetos e o trabalho das máquinas nas diferentes etapas do seu ciclo 
produtivo foi rentabilizada. O design, cujas características são bastante abrangentes, mistu-
rava estratégia, técnica e criatividade na concretização de objetivos que, inclusivamente, 
poderiam até passar pela solução de um problema.

Gradualmente, foi surgindo a necessidade de profissionalizar a mão de obra que abundava 
na indústria. Apareceram os designers, profissionais especializados em conceitos modernos 
na idealização e projeção de objetos, com funções específicas, nas quais eram auxiliados por 
inovadoras tecnologias de produção. E que, através de novas ferramentas, passaram a ter a 
possibilidade de visualizar e manipular, de imediato, a implementação das suas ideias 
durante o próprio processo criativo e de construção dos objetos, tudo isso, através da utiliza-
ção de programas informáticos especializados e facilitadores do seu desempenho, sem 
implicar custos acrescidos ao processo.
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1 A informatização dos processos de criação e produção permitiu-lhes a aplicação de uma 
parafernália de ferramentas especializadas e opções vanguardistas, que os auxiliaram a 
pensar, executar e visualizar, antecipadamente, a viabilidade dos produtos, respondendo, de 
forma eficaz, às necessidades da comunidade. Os estudos gráficos passaram a ser mais 
aproximados do produto final, possibilitando a observação e teste imediatos, através de um 
ecrã de computador, o que simplificou também a execução de protótipos.

No setor editorial, a execução da matriz para qualquer layout passou a ter várias possibilida-
des de concretização e aplicação, com a hipótese de construção de soluções gráficas mais 
apelativas, novos formatos, novas gamas e afinações cromáticas para impressão, escalas 
exatas e a vantagem da reutilização, já que tornou possível e fácil corrigi-la, ainda durante o 
processo de produção. Infinitas possibilidades gráficas foram geradas por fatores como 
estes que viabilizaram a sua aplicação e integração noutros objetos e processos de produção.

O designer, motivado pela possibilidade de concretizar várias experiências num curto espaço 
de tempo e obtendo resultados eficazes na concepção de diferentes formatos de produtos, 
criou mais condições para cativar o seu público, deixando implícitas as formas de orientação 
e hierarquia da informação, visíveis através da forma de construir e organizar cada layout.

Estrutura do projeto
A aproximação ao objeto de estudo foi estruturada, neste projeto, em três partes distintas. 
Primeiramente, numa abordagem às questões relativas à contextualização e definição do 
objeto de estudo - o manual escolar -, integrado na história do Livro e da Educação, tendo 
em conta o seu desempenho como veículo de informação em Portugal. A segunda parte do 
projeto centrou-se nas questões relativas ao ciclo de produção do objeto em causa. A ter-
ceira apresentou o corpus documental mais representativo da evolução e construção de 
uma gama de layouts de manuais escolares das disciplinas de Português e Inglês, dos 7.º, 9.º 
e 12.º anos de escolaridade, entre 1980 e 2016. Num espaço temporal que abrange mais de 
três décadas, a partir de 1980 - época em que foram implementadas as novas tecnologias 
nos processos de edição e produção editoriais, em Portugal, nomeadamente através da 
aplicação de princípios construtivos do design, em 1990, altura em que são notórias as 
melhorias gráficas, e em 2010 - fase em que a migração do suporte impresso para o digital 
começou a adquirir visibilidade.

A observação direta e temporal da evolução dos processos de construção dos objetos sele-
cionados foi analisada através das suas diferentes características compositivas: as técnicas 
e os materiais que são parte integrante de uma grelha de análise, construída para o efeito.  
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E os elementos imagéticos mais relevantes das mutações gráficas estudadas foram inte-
grados num dossiê de imagens. Este foi catalogado juntamente com o testemunho de 
alguns profissionais da área editorial e de pessoas ligadas ao ramo, após entrevistas. Assim, 
os elementos recolhidos foram validados, compilados e catalogados, sendo alvo de um 
estudo comparativo entre editoras, anos escolares e disciplinas.

No âmbito desta aplicação metodológica, e na sequência de uma análise estrutural e esté-
tica do objeto impresso, foi construído um protótipo do layout do manual escolar interativo - 
plataforma digital, para a disciplina de Inglês (por ser uma língua internacional), na tentativa 
de viabilizar, exemplificando, a migração do suporte impresso para digital, pela produção de 
algumas páginas, um novo tipo de objeto digital, que poderá estar inserido em diferentes 
tipos de equipamentos informáticos: smartphones, phablets, tablets e outro tipo de ecrãs 
interativos.

Nesse tipo de ambiente, os utilizadores (alunos, professores ou encarregados de educação) 
- a comunidade escolar - poderão, em tempo real, entre outras atividades estudadas, ter a 
possibilidade de fazer os exercícios propostos nas aulas para trabalhos de casa, tirar dúvidas, 
trocar ficheiros e consultar dicionários, entre outros documentos disponíveis. Será igual-
mente possível a cada utilizador, a personalização do layout do seu próprio objeto digital, de 
acordo com os templates disponibilizados e pensados em função da otimização estética do 
objeto e dos conteúdos programáticos vigentes, os quais deverão ser fornecidos por entida-
des credíveis ligadas ao Ministério da Educação e Ensino, e que poderão ser adquiridos a 
baixo custo, através de download e introduzidos automaticamente na plataforma interativa, 
possibilitando a partilha de vários tipos de ficheiros e documentos.

É importante ressalvar que, uma vez viabilizado o projeto, a disponibilização dos manuais 
escolares digitais dependerá também, das adoções por parte das escolas e respetivos pro-
fessores a cada um dos projetos (manuais escolares) de cada ano e disciplina. Este produto 
poderá ser estudado de forma mais aprofundada, nomeadamente a nível de programação e 
multimédia para cada vertente específica do ensino. É necessário referir que este projeto não 
pretende substituir o espaço físico da sala de aula e o respetivo docente por considerar fun-
damental a humanização no ensino, mas que poderá facilitar e motivar o acesso à cultura e à 
escola em situações especiais, através de um espaço virtual dedicado ao ensino à distância.

Esta prática é usual desde os anos oitenta, nas universidades americanas, sendo o caso do 
E-Learning (Digital Education Forum), da Stanford University’s Free Online Courses, ou a pla-
taforma portuguesa Moodle U.Porto, construída com base no mesmo tipo de plataforma 
open source 3. Um sistema de gestão de aprendizagem da Universidade do Porto, através do 
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1 qual é possível comunicar, partilhar manuais, informações, e aprender por e-learning, dentro 
da comunidade universitária.

É uma experiência que poderá diferenciar esta investigação no ramo do design editorial, pro-
movendo um novo conceito de ensino-aprendizagem, através da estruturação gráfica dos 
conteúdos de aprendizagem no layout da página de um manual escolar digital adaptado a 
diferentes tipos de equipamentos informáticos, tendo em conta as novas formas de leitura e 
as diferentes necessidades que, hoje em dia, as gerações estudantis apresentam. Acerca da 
investigação em arte e design e das suas respetivas temáticas, há autores que defendem 
que: “O papel do investigador em design exige uma sensibilidade aberta face à crescente 
complexidade da realidade envolvente. Exige igualmente, a adoção de procedimentos siste-
máticos que conduzem à descodificação das dinâmicas relacionadas incorporadas nos 
objetos e seus sistemas.” (Rodrigues, 2011: 288)

A memória do manual escolar e os fundamentos para a sua análise foram construídos atra-
vés da consulta aprofundada de literatura específica a respeito do tema e através do acesso 
aos arquivos da Porto Editora, Areal Editores e Edições Asa, que foram fundamentais para a 
construção do corpus documental deste projeto. Deste modo, foi possível fundamentar e 
demonstrar o impacto da entrada das novas tecnologias no setor editorial, principalmente a 
partir da década de oitenta. A análise do espólio da Biblioteca Pública Municipal do Porto  
contribuiu também para a recolha de documentos e imagens relacionados com o livro, fon-
tes primárias através das quais foram conhecidas as edições mais antigas impressas em 
diferentes épocas, matéria suficiente para desenvolver a temática.

As fontes orais e escritas obtidas pelo testemunho de professores, alunos, encarregados de 
educação e designers foram um contributo essencial para a análise dos layouts de manuais 
escolares. Nomes importantes do design editorial como Andrew Howard, António Modesto, 
Eduardo Aires, Francisco Providência, Mário Moura, Rui Mendonça, entre outros, cuja expe-
riência na criação de layouts, inclusive para manuais escolares foi grande e decisiva para a 
execução deste trabalho, assim como os inquéritos elaborados. Tudo em função de uma 
seleção imagética de layouts, cujas mutações gráficas foram notórias.

A fusão de todas estas fontes permitiu a construção de uma base histórica e sequencial 
sólida, sustentada igualmente pela consulta bibliográfica de autores de referência, nesta área 
do design. Foram analisadas várias obras para fazer uma abordagem contextual e concep-
tual do objeto - o livro -, e da disciplina e conceito - o design -, aplicados ao manual escolar.  
A nível dos processos de produção editorial, para além da citada compulsão da literatura res-
petiva ao assunto, a frequência no curso de Gestão e Projetos Editoriais, da Booktailors foi 
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fundamental para sedimentar conhecimentos e atualizar informações sobre os processos e 
as técnicas que, ainda hoje, envolvem o ciclo de produção do manual escolar. Em relação à 
terminologia empregue para a caracterização da "estetização" do objeto em causa, foi  
consultado o E-Dicionário de Termos Literários, de Carlos Ceia, juntamente com alguns 
dicionários e enciclopédias didáticos contemporâneos. No âmbito da construção criativa e 
estrutural do layout, a teoria foi fundamentada em bibliografias e trabalhos de designers 
conceituados. Na observação da evolução e emprego da tipografia, utilização da imagem, 
aplicação cromática nas páginas e nos layouts do livro, a análise de obras de vários teóricos 
de renome foram um grande contributo.

Na idealização e elaboração dos parâmetros para a grelha modelo, que foi construída para o 
efeito e aplicada de forma sistematizada na análise das características e mutações dos ele-
mentos gráficos compositivos dos layouts dos manuais escolares e respetivas partes  
integrantes dos mesmos, que foram selecionadas para este estudo (capa, contracapa,  
lombada, folha de rosto, índice, separador e algumas páginas), estudámos os vários "Mapas 
Anuais de Produção Editorial da Areal Editores". Posteriormente, agregaram-se os resulta-
dos desse estudo com o da análise de alguns dos tópicos criados para observação dos  
produtos gráficos apresentados nas metodologias das dissertações de doutoramento, 
desenvolvidas por Rui Mendonça (2007) e Eduardo Aires (2006), que foram apresentadas à 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Revisão teórica
O projeto do designer Rui Mendonça dividiu-se em dois estudos, o primeiro relativo à análise 
da evolução estrutural e funcional do curso de design da Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade do Porto, e o segundo traduziu-se no resultado da produção de cartazes feitos no 
âmbito da atividade profissional dos finalistas do referido curso. Nesta segunda parte, o 
designer evidenciou, através de percentagens que inseriu em tabelas, as características  
gráficas e os elementos visuais compositivos dos cartazes elaborados por diferentes  
designers, entre 1974 e 2007, através dos quais explorou, desde o esquisso prévio feito 
manualmente, até ao produto final impresso. As observações para este estudo foram anco-
radas em alguns parâmetros que Rui Mendonça enunciou nas tabelas do seu estudo e que 
abrangeram desde o número de fontes tipográficas empregues, à hierarquia do texto, aos 
títulos, à relação entre os diferentes textos e entre o texto e as imagens, a composição, o 
número de tiragens, as cores utilizadas, a produção gráfica, o local onde foram impressos, 
entre outros detalhes que considerámos relevantes para a execução do nosso projeto.
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1 Quanto à análise do projeto desenvolvido por Eduardo Aires, verificou-se que, numa fase 
inicial, este se debruçou sobre a história dos tipógrafos em Portugal, analisando questões 
relativas à evolução desta profissão e ao aparecimento dos designers. Depois, analisou gra-
ficamente as primeiras páginas de três jornais diários portuenses, desde a segunda metade 
do século XIX. Comparativamente ao projeto anterior, os objetos de estudo que ambos os 
designers trabalharam foram produtos gráficos nacionais. O trabalho de Eduardo Aires ana-
lisou exaustivamente as diferentes grelhas de sustentação para a construção dos layouts 
dos referidos jornais, através dos quais foi importante compreender como o designer 
desenvolveu o seu processo em design editorial, ensaiando a estruturação e os possíveis 
modelos de organização da informação nos referidos objetos impressos.

Tal como Rui Mendonça, Eduardo Aires apresentou um estudo percentual relativo à análise 
dos elementos gráficos compositivos dos objetos analisados que, embora diferentes,  
incidiram também sobre pormenores gráficos relevantes para uma análise gráfica e des-
construtora do objeto impresso. O designer Eduardo Aires chegou mesmo a evidenciar  
pormenores, como a evolução gráfica da apresentação dos diferentes logotipos de cada um 
dos jornais que observou e, através da sobreposição de desenhos, construiu grelhas estru-
turais que apresentou por hierarquias modulares, em mancha e em linha. Posteriormente, 
comparou vários tipos de grelhas estruturais, redesenhando soluções gráficas que conside-
rou possíveis para que a organização da informação proporcione uma boa leitura.

Todos os dados recolhidos tornaram exequível a construção e tipificação de um novo  
instrumento de análise para os layouts de manuais escolares a que denominámos, "Carac-
terísticas gráficas compositivas do layout do manual escolar". O referido modelo de análise 
foi desenvolvido para a aplicação metodológica da presente investigação, permitindo para-
metrizar a construção tipológica dos layouts observados e a sua migração para o sistema 
digital, que foram materializados através de um protótipo de carácter científico, capaz de 
identificar as tendências gráficas e aplicações tecnológicas necessárias para a produção do 
layout do manual escolar para as novas gerações.
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Principais problemáticas exploradas

Partimos de um conjunto de questões acerca da evolução e das mutações gráficas do 
manual escolar, em Portugal, para realizar e estruturar esta investigação em design editorial:

O que é o manual escolar?

Para definir o objeto de estudo serão contextualizados os seus aspetos sociológicos, eco-
nómicos, históricos e estéticos, ao longo das últimas décadas.

Como funciona o ciclo de vida deste produto?

Para descrever o seu ciclo produtivo, definiremos as suas etapas de produção e respetivos 
intervenientes no processo.

Quais são os períodos mais marcantes das transformações gráficas dos layouts dos 
manuais escolares, em Portugal?

Demonstraremos as fases mais evidentes das referidas mutações, tendo em conta a inte-
gração das novas tecnologias na sua produção.

Que papel desempenha o designer na arquitetura do layout do manual escolar?

Para determinar o papel interventivo do designer no objeto - o manual escolar -, iremos pro-
ceder à observação da organização da informação nos layouts das páginas, tendo em conta 
a sua grelha estrutural, a utilização da tipografia, a aplicação de imagens, o uso da cor, a hie-
rarquia dos espaços preenchidos e a leitura dos espaços brancos e, ainda, determinando a 
evolução dos critérios de legibilidade e navegabilidade nas páginas de alguns dos manuais 
selecionados para o estudo.

Serão os novos suportes digitais uma solução para o futuro do manual escolar?

Pensamos que, se forem devidamente construídos, há uma forte possibilidade de darem 
bons resultados. Para isso, iremos elaborar um protótipo em plataforma digital do manual 
escolar interativo.

Será que estes novos suportes digitais proporcionam um ensino-aprendizagem mais  
eficaz?

Atualmente, num contexto escolar onde se vulgarizou a utilização de equipamentos infor-
máticos, e dada a apetência da nova comunidade escolar para os novos suportes de leitura, 
tudo indica que será um meio facilitador do processo educativo.
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1 Como configurar o protótipo do manual escolar interativo?

Poderá ser um caminho válido para a construção de alguns estudos para um protótipo do 
manual escolar em plataforma digital. E, para fazer a verificação da viabilidade e eficácia do 
ensino-aprendizagem e da migração do layout impresso para o digital, de acordo com  
as possibilidades existentes nos diferentes suportes de leitura, estudando os princípios do 
responsive design.

A resolução das problemáticas expostas irá mapear a construção de teoria própria acerca do 
tema, na tentativa de perceber a evolução da arquitetura dos layouts dos manuais escolares 
de Português e de Inglês, a partir do 7.º até ao 12.º ano de escolaridade. A seleção da disciplina 
de Português deveu-se ao facto de ser a nossa língua materna e, a de Inglês, por ser um 
projeto que integra algumas partes que nos são adjudicadas para paginar anualmente, na 
editora onde trabalhamos, e por ser a segunda língua mais falada em todo o mundo. A teoria 
formulada surgirá através de uma metodologia específica de análise tipológica deste tipo de 
objetos e seus respetivos dados, numa hipótese materializada em protótipo digital, do que 
poderá ser o futuro do manual escolar adequado ao ensino-aprendizagem.
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1  Um grupo de artistas alemães explorou uma versão contemporânea do trabalho destes monges, através de uma 

reinterpretação mecânica, que esteve exposta em forma de instalação, na Alemanha, no ZKM - Centro de Arte e 
Média de Karlsuhere. Apresentava um braço robótico denominado: Bios (bible), que transcrevia a Bíblia com o tipo 
de caligrafia utilizada na época, a alta precisão sobre rolos de papel. A instalação foi concebida por Mathias 
Gommel, Martina Haltz e Jan Zappe, em 2007. Bios (2007) - Projeto de braço robótico. 

 Disponível em <http://www.robotlab.de/bios/bible.htm> Consultado 27.01. 2013. 

2  Tradução livre. No original: "Rapid advances in computer-graphics technology enable designers to achieve unpre-
cedented results. By the early 1990s, accelerating progress in computers, software, and output devices enabled 
graphic designers to achieve results virtually identical to those of conventional working methods, and also exoplore 
unprecedented possibilities." (Meggs, 1992: 472)

3  Open-source - "Característica dos programas ou sistemas operativos cujo código fonte está disponível ao público 
em geral, que assim tem a possibilidade de os alterar, melhorar ou personalizar. Para além disso, este é um tipo de 
software de redistribuição gratuita, na medida em que pode ser obtido livremente através de meios como a 
Internet, sem qualquer encargo para quem o obtém. Os programas open source distinguem-se dos chamados 
freeware devido ao facto de ao contrário destes, os primeiros incluírem o código fonte do programa, ou a indicação 
de onde e como o conseguir." In: Infopédia - Dicionário Porto Editora (2013).

 Disponível em <http://www.infopedia.pt/$opensource>
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" O livro moderno constituiu-se 
historicamente como um dispositivo de 
ordenação e sistematização do mundo, 
percorrendo um longo percurso até se 
proclamar fiel depositário da memória  
e do conhecimento ocidental. Ao longo 
deste processo, tornou-se ele próprio 
uma ferramenta de re-contextualização 
da realidade, uma espécie de miniatura 
do mundo. Assim, um livro é um objeto 
em que confiamos. Sabemos como 
usá-lo e o que esperar dele." 
(Prudêncio, 2012: 199)
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1.  MANUAL ESCOLAR  
- VEÍCULO DE INFORMAÇÃO

Através dos tempos, o homem foi desenvolvendo a capacidade de transformar e aperfei-
çoar materiais e técnicas de utilização diária em ferramentas e processos especializados, 
implementando essas transformações em várias áreas, o que se traduziu em grandes 
avanços tecnológicos, que lhe permitiram uma maior criatividade, suprimindo meios e 
tempo. A forma de comunicar com os seus semelhantes, feita através de múltiplos meios, 
foi-se apurando ao longo dos anos: primeiramente, o homem comunicava por meio de 
elementos visuais, expressões e signos que, com o passar do tempo, adquiriram a condi-
ção de linguagem, ao converterem-se em modelos de comunicação. Este testemunho das 
suas necessidades, ambições e ideias foi preservado até à contemporaneidade, em gravu-
ras rupestres, figuras que pintou nas paredes das grutas onde encontrou abrigo.

Com o aparecimento da linguagem escrita, composta por um sistema de signos orais e 
gráficos com significado próprio, dispostos segundo uma estrutura definida - o alfabeto -, o 
homem foi expandindo as suas capacidades cerebrais e os significados das mensagens 
transmitidas. A cultura foi um dos resultados da comunicação feita durante gerações, atra-
vés da língua, veículo de informação, formação e desenvolvimento, aliada a factores como a 
economia e a produção, numa sociedade cuja sobrevivência, do homem está também 
dependente da comunicação. A linguagem expandiu temáticas como as leis, as artes e os 
costumes, capazes de serem entendidas por uma comunidade.

O recurso à linguagem facilitou a comunicação e a estruturação do pensamento, nomea-
damente no ensino. Um assunto sobre o qual José Brandão Carvalho, António Carvalho da 
Silva e Jorge Pimenta, num artigo publicado em 2006, no âmbito do III Encontro de Reflexão 
sobre o Ensino da Escrita: Atividades de Escrita e Aprendizagem, consideraram:

 Quer encaremos a escrita como processo cognitivo, quer a vejamos como prática social e cultural, 
podemos reconhecer o seu contributo para o sucesso na aprendizagem, já que, para além de 
facilitar a geração e o aprofundamento das ideias, a escrita permite o seu enquadramento numa 
forma de expressão adequada (gêneros textuais) e a sua reestruturação à luz de factores que 
relevam da dimensão retórica (objetivos, destinatário, etc.), tornando possível a inserção em con-
textos diferenciados. (…) Se, por um lado, a escrita poderá facilitar a reflexão sobre as ideias e 
sobre a linguagem que, ao serem plasmadas no papel, ou num écran, se tornam concretas e per-
manentes, por outro, a comunicação por escrito ocorre, na maioria dos casos, na ausência do real, 
com a consequente necessidade da sua explicitação. (2006: 21)
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1 A implementação e a utilização da informática associada à comunicação e ao ensino criou e 
adaptou rotinas diferentes na sociedade. A internet, cuja disponibilidade de recursos é 
constantemente renovada, permitiu o acesso a informações de última hora e o controlo 
remoto e sincronização, em tempo real, da informação em vários tipos de equipamentos, 
tais como, o computador, o telemóvel, a televisão, entre outros. Este contexto provocou 
uma sedentarização social, pois deixou de ser preciso sair de casa ou, até, da cama, para 
trabalhar, comprar ou pagar as contas. Este panorama conduziu a uma readaptação da 
linguagem, como o texto em formato digital - hipertexto -, presente na internet, nos blogs 
e noutros recursos informáticos. Uma nova realidade e estímulo à motivação dos alunos da 
nova geração, que lhes proporcionou também a liberdade de escolha necessária para apro-
fundar determinados assuntos que lhes interessem particularmente.

A revolução dos novos tipos de linguagem e das formas de comunicação transmitidas por 
diferentes meios de difusão tem vindo a desenvolver fugazmente a sociedade. O mesmo 
acontece com a evolução dos suportes de leitura, através dos quais as civilizações grava-
ram, fixaram e memorizaram, para si e para a posteridade, os conhecimentos adquiridos 
através de descobertas, crenças e pensamentos imaginários, reunindo, dessa forma, os 
pensamentos e respetivos componentes para divulgação à sociedade. Só com o apareci-
mento do livro é que se conseguiu conservar e transmitir o conhecimento de uma forma 
mais estável, através de sistemas de escrita que foram evoluindo de acordo com os respe-
tivos suportes e grafismos. 

Sobre este assunto, Margarida Fragoso postulou:

 O aparecimento e desenvolvimento de meios portadores de informação visual de grande difusão 
massificaram a comunicação das imagens, saturando o espaço informacional visual. A revolução 
dos meios de comunicação possibilitou, no final do século, a veiculação da informação à escala 
mundial, em tempo real e simultâneo. (2012: 17)

No século XIX, outras formas de comunicar foram surgindo e o aparecimento do design 
impulsionou muitas delas, pela forma como se estudava a apresentação das mensagens 
com o intuito de persuadir o observador. Esta atividade que, ainda hoje, prima pela  
aplicação de diferentes características e qualidades aos objetos, através da sua conceção, 
consegue torná-los num fator fundamental de intercâmbio cultural e económico, evoluindo 
ao serviço do homem. Acerca da importância do design, Alice Twemlow afirmou: “As cultu-
ras de belas-artes e as disciplinas cresceram a partir da linguagem do design gráfico e não 
ao contrário.” (2007: 62) 

Sobre o contexto e definição do design gráfico e do seu desempenho, evocou as diretrizes 
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imanadas pelo atelier Art Chantry:

 O design gráfico é linguagem. É uma linguagem de linha e cor, textura, aspeto, forma, etc. Quando 
escolhemos ‘amarelo’, estamos a fazer uma declaração. Quando escolhemos um círculo em vez 
de um quadrado, uma linha ondeada em vez de uma reta, estamos a dizer algo. O amarelo signi-
fica alguma coisa para todos nós. Um quadrado significa alguma coisa para todos nós. Toda a 
gente entende o que significa, mas ninguém tem consciência que sabe e compreende o que  
significa - exceto os designers gráficos. É a nossa linguagem que controlamos e utilizamos para 
falar ao espetador. Usamos as nossas capacidades de linguagem para modificar o espírito do 
espetador - compara este produto, votar neste candidato, ir a este evento - e fazemo-lo por 
quem estiver na disposição de nos pagar para o fazermos. (ibidem: 62)

Para se proceder à contextualização do campus desta investigação, foi necessário fazer 
uma breve incursão do leitor através da história e evolução da informação escrita, ao longo 
da qual se insere, define e consolida a história do livro e, consequentemente, do manual 
escolar. As alterações do objeto em estudo foram constantes, muitas delas motivadas pelo 
papel ativo que sempre teve na construção do saber e do mundo. Um meio de difusão cul-
tural e histórica da humanidade, transversal às diferentes civilizações que, ao longo dos 
tempos, foi transmitindo saberes.
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1 1.1.  Contextualização e definição do manual 
escolar, integrada na história do livro e da 
Educação, em Portugal: Aspetos sociológicos, 
económicos, históricos e estéticos

Foi na Antiga Mesopotâmia que surgiu a escrita (4.000 a.C.). A primeira inscrição da escrita 
- cuneiforme - surgiu gravada na pedra, na época dos Sumérios, altura em que, simulta-
neamente, os egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica, que era bastante apelativa, 
visualmente. Posteriormente, a escrita passou a ser gravada em madeira, mas a evolução 
dos materiais foi conduzindo ao aparecimento de diferentes suportes. Os Fenícios forma-
ram um sistema simplificado que, mais tarde, foi utilizado pelos Gregos e que foi adaptado 
à atividade comercial de comunicação à distância e aos suportes em uso na época - o per-
gaminho - peles de animais tratadas. O codex - reunião de páginas construídas em  
mosteiros cristãos, por monges copistas que as reproduziam manualmente e agrupavam 
em forma de livro manuscrito, produzido artesanalmente, e, por isso, considerado uma 
obra de arte, veio substituir o volumen.

Na era Cristã, o aperfeiçoamento dos processos de produção transformaram-no em 
códice cristão, cujo pergaminho era retalhado em folhas soltas, agrupadas por cadernos 
costurados que, depois, eram encapados com material duro - o formato eleito pelos cris-
tãos, como padronização das escrituras sagradas. Em Portugal, no início do século XII, à 
semelhança do que acontecia no resto da Europa, a organização do ensino partia da Igreja, 
com o objetivo de assegurar a formação do clero. A atividade das escolas episcopais e 
monásticas decorria junto da Igreja e dos mosteiros, onde as disciplinas ministradas eram a 
Gramática, a Retórica, a Dialética, a Aritmética, a Música, a Geometria e a Astronomia.  
O ensino foi-se propagando gradualmente a estudantes sem vocação para a vida religiosa.

O papel, matéria-prima produzida artesanalmente e por unidade (folha por folha), na China, 
desde século II d.C., elaborado a partir da reciclagem de fibras vegetais, tecidos e trapos de 
algodão e linho, recolhidos pelos “trapeiros” junto das populações, chega à Europa tardia-
mente, intensificando-se a sua procura na época da invenção de Johannes Gutenberg, em 
1439. A conjugação da matéria-prima - papel - com a inovação técnica - impressão com 
caracteres móveis -, provocou grandes mudanças na evolução da civilização ocidental 
(século XV), tornando o livro impresso numa realidade, o que possibilitou a concretização de 
múltiplos exemplares de um mesmo livro, democratizando e popularizando a leitura. Este 
processo implicava a manipulação dos caracteres móveis, no prelo. Mas, outras razões 
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conduziram esta descoberta: o uso do papel, produzido em grandes quantidades, e o pro-
gresso da metalurgia. A propósito desta época, Pollard considerou que: “Depois da imprensa 
ter sido inventada na Europa, os conhecimentos e as ideias conheceram um avanço muito 
mais veloz do que anteriormente. A imprensa foi uma das principais causas para a explosão 
de ideias ocorrida nos séculos XV e XVI, conhecida por Renascença.” (1992: 7)

A revolução provocada pela aplicação de novos processos de reprodução e divulgação da 
informação criou novas formas de comunicação, feitas através de textos e imagens que 
conduziram a uma nova abordagem cultural. A cultura Ocidental tornou-se menos circuns-
crita politicamente, ficando marcada pelo objeto impresso, em virtude da capacidade de 
penetração social que este permite, até na divulgação dos pensamentos e prazeres mais 
restritos. Esta característica abrangente do objeto impresso foi referida por Roger Chartier 
como uma nova forma de comunicar: “Mas, num sentido mais estrito, a cultura do objeto 
impresso pode, também, ser entendida como o conjunto dos novos gestos segregados 
por uma nova forma de produzir textos escritos e imagens.” (1998: 9)

A composição manual - tipografia -, que consistia na junção de caracteres, guias de orien-
tação no espaço, áreas brancas e tudo o que era necessário para formar linhas e compor 
páginas, foi trazida para Portugal pelos judeus, na época manuelina, ou seja, no reinado de 
D. Manuel I (1469-1521). E caracterizava-se pela aplicação de formas exuberantes, motivos 
e simbolismos naturais sob influência do avanço multicultural do país, em virtude dos  
Descobrimentos. Nessa época, a reprodução em série de imagens e de textos tornou-se 
num novo instrumento de comunicação para servir a administração e repressão reais.  
Foi no século XV que surgiram as primeiras fábricas de papel, no país, nomeadamente em 
Leiria (1411), junto ao rio Lis. A este respeito, o designer Paulo Heitlinger afirmou: “Nesta data 
foi criada a primeira fábrica de papel - e uma das primeiras oficinas tipográficas do reino. 
João I permitiu a Gonçalo Lourenço de Gomide que instalasse «junto à ponte dos caniços, 
moinho para fazer ferro, serrar madeira, pisar burel e fazer papel ou O Moinho do Papel em 
Leiria outras coisas que se façam com o artifício da água, contando que não sejam moinhos 
de pão.” (2006: 38)

Este processo foi o predominante até ao ano de 1798, altura em que o ator e dramaturgo 
austro-alemão Alois Senefelder inventou a técnica de impressão litográfica, uma económica 
e rápida forma de reproduzir textos, que incrementou o aparecimento de novas formas de 
produção e partilha de informação. Uma nova realidade tipográfica que fomentou a prolifera-
ção do objeto impresso, e acerca da qual, Luís Cabral, no Catálogo do V Centenário dos  
Primeiros Livros Impressos no Porto, referente ao decurso de uma exposição na Biblioteca 
Municipal da cidade invicta, sobre obras impressas entre os séculos XV e XVII, concluiu que: 



40

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

1 “Por isso, alcança um incremento apreciável, surgindo um vasto número de oficinas de 
impressão, a par de lojas de livros, no cumprimento da sua missão específica - a comunica-
ção e a divulgação dos conhecimentos.” (1997: 17)

A partir do século XVI, surgiram, na Europa, as Cartilhas, pequenos livros onde estavam 
representadas as letras do alfabeto e as primeiras noções de aprendizagem da leitura, uma 
designação que se manteve até inícios do século XIX. Assistiu-se a uma nova fase do 
ensino em Portugal, através do desenvolvimento de instituições vocacionadas especifica-
mente para ensinar crianças e jovens, segundo as suas idades. Pela primeira vez, o  
pedagogo João de Barros criou a Gramática de Língua Portuguesa, destinada ao ensino das 
primeiras letras, na qual surgiam também ilustrações. Esta nova abordagem do ensino-
-aprendizagem foi referida pelo investigador e pedagogo Rómulo de Carvalho que, na sua 
obra referente ao ensino em Portugal, a descreveu: “Como peça fundamental da Cartilha 
inicia-se João de Barros com um abecedário, muito vistosamente desenhado e decerto 
muito agradável para as crianças, em que cada uma das letras é acompanhada de uma 
figura escolhida de modo que a letra inicial do seu nome seja aquela que se pretende ilus-
trar: A, árvore; B, bésta; C cesto; etc.”. (2001: 273)

No ensino da escrita e da leitura surgiu simultaneamente uma relação que era motivada, 
numa fase inicial, pelo desenho da letra, facto que estava relacionado com a predisposição 
natural que as crianças têm, desde cedo, para desenhar e, depois, pelo reconhecimento dos 
símbolos gráficos que as crianças retinham na memória e que correspondiam a símbolos 
orais. Dessa forma, traçavam as letras do alfabeto e reconheciam-nas para com elas compor 
palavras, o que acontecia através da prática de exercícios apropriados, uma estratégia de 
motivação para a aprendizagem do abecedário, escolhida por educadores e professores para 
o ensino das primeiras letras, em Portugal, encontrando-se em vigor até aos dias de hoje.

Só após o século XVII, é que a disciplina, a autoridade e a imposição de regras adquiriram 
uma nova e eficiente dimensão, tal como destacou o designer Eduardo Aires, na sua dis-
sertação de doutoramento em design editorial, quando abordou a história da tipografia em 
Portugal. E onde afirmou:

 Antes mesmo do Liberalismo, o uso da razão surge como premissa essencial do Iluminismo. E é 
na busca da razão que os cidadãos se devotam à escrita, principalmente, à leitura, atividade atra-
vés da qual vão beber o que os mestres sabem. De resto, a ciência estava a emergir e com ela o 
triunfo do racional sobre o metafísico. Neste contexto, a educação dá os primeiros passos para a 
sua democratização social. (2006: 26)

Em Portugal, no decurso do século XVIII, tanto as Cartilhas como os Compêndios Escolares 
e Manuais eram realizados em instituições ou estruturas notáveis, como as Ordens 
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Religiosas e Monásticas, a Corte, a Universidade de Coimbra e as Dioceses. Acerca da 
temática, e tendo em conta que "Os livros usados no ensino das primeiras letras chama-
vam-se cartinhas ou cartilhas, cuja existência as mais antigas notícias se reportam ao ano 
de 1512, ainda em tempo de D. Manuel I." (Carvalho, 2001: 272). O autor Rómulo de Carvalho 
referiu: “O exemplar mais antigo de uma Cartinha impressa que se conserva em Portugal 
tem a data de 1534, e intitula-se Cartinha para ensinar a ler, com as doutrinas da prudência 
e os dez mandamentos da lei com suas contras.” (ibidem). Nos finais do século XVIII, época 
das invasões francesas e da partida da família real para o Brasil, o Estado Absoluto, apoian-
do-se na burguesia, centralizou em si todas as funções sociais, incluindo os organismos de 
controlo da vida dos cidadãos, as suas leituras e os seus pensamentos. O objetivo era não 
pôr em causa o poder do rei perante os ideais revolucionários que corriam pela Europa. Foi 
na área da Educação que mais se fez sentir o despotismo.

Com a diminuição do poder da Igreja, o Estado integrou a tarefa do ensino e apoiou-se no 
manual escolar como ferramenta de transmissão de conhecimento, uma fonte de informação 
e formação. Os livros de filosofia da altura (XVI-XVIII), eram referenciados pelas suas qualida-
des, em termos de orientação das doutrinas. Acerca do assunto, Rómulo de Carvalho atestou:

 Os livros escolares da autoria de jesuítas portugueses usaram-se, frequentemente, no estudo da 
Filosofia, em muitas Universidades europeias durante os séculos XVI, XVII e XVIII, o que demonstra 
a importância desses livros como modelos orientadores das doutrinas filosóficas defendidas pela 
Companhia de Jesus. (ibidem: 343) 

A utilização destes livros transformou-os em método, disciplina e enciclopédia, no campo 
de todo o percurso da aprendizagem, nomeadamente para a Instrução Elementar. Um  
testemunho da forma como a sociedade portuguesa, no final do Antigo Regime, foi escola-
rizada. Esta situação acaba por se modificar, à posteriori, num sistema escolar em que os 
tradicionais métodos catequísticos foram abandonados gradualmente e a leitura ganha 
outro tipo de força e autonomia.

É de salientar, em finais do século XIX, o aparecimento de uma das obras mais notáveis da 
pedagogia portuguesa - a Cartilha Maternal de João de Deus - publicada em 1876. Esta obra 
continha doutrinas metodológicas sobre a aprendizagem da leitura que foram bem aceites 
e que se mantiveram durante dezenas de anos. A sociedade portuguesa da época era pro-
fundamente marcada por um regime político autoritário, a escola estava estruturada em 
função das ideias políticas da época, e o manual escolar deu origem ao livro único, como 
conhecimento básico do homem. A sua estruturação era baseada em princípios e valores 
controlados pelo Estado, funcionando a escola como um aparelho de doutrinação, como 
veículo de propaganda político-ideológica.
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1 A Escola Nova, também chamada Escola Ativa ou Escola Progressiva, valorizava a pedago-
gia escolar e tornava-se mais complexa. Para além do manual escolar de leitura, passaram 
a existir também manuais específicos, conduzindo a outro tipo de direções e estruturação 
básica do raciocínio, com o objetivo de abranger mais informação, remetendo para outras 
leituras e para outras fontes do conhecimento. Este movimento de renovação do ensino, de 
finais do século XIX e inícios do século XX, era fruto do crescimento industrial e da expansão 
urbana em que se vivia, cujas ideias político-filosóficas se baseavam na igualdade entre os 
homens e o direito de todos à educação. A importância do manual escolar na formação de 
cada cidadão era extrema. Sobre o assunto, Justino Magalhães mencionou que

 Por um tempo, o estatuto e a função do manual escolar surgem assumidamente relativizadas e 
circunscritas, quer no âmbito de um processo progressivo do conhecimento e da formação, quer 
enquanto representação e estruturação da cultura e da pedagogia escolares. Para este último 
aspeto, há uma cultura escolar, de ritualização, gestualidade, socialização, formação, que não é 
vertida para o manual, mas que, no entanto, tende a ser, direta ou indiretamente, homologada, 
contextualizada, meta-projetada por ele. O manual escolar era uma das portas de entrada, na vida 
e na cultura. (2006: 13)

Até ao século XIX, era usual que os documentos incluindo os manuais escolares fossem 
impressos a preto e branco, criando uma relação de contraste entre o fundo - branco - 
espaço negativo da página, as imagens e a mancha de texto - a preto - espaço positivo da 
página. O efeito produzido equilibrava visualmente o espaço e os elementos que integra-
vam o objeto livro, o que era esteticamente funcional. As áreas preenchidas com tinta e as 
áreas sem tinta ficavam proporcionais e tinham o mesmo grau de importância que a 
dimensão, a cor e a textura, fazendo também parte integrante da composição num projeto. 
Mas surgiram exceções similares ao que se produz atualmente. Foi o caso da coleção de 
livros para ensinar matemática, de Oliver Byrne: The First Six Books of The Elements  
of Euclid, impressa por Charles Whittingham II, em 1847, na Chiswick Press, que está apre-
sentada na figura 2, onde os diagramas e os símbolos surgiam pintados com as cores  
primárias e substituíam os textos, promovendo uma nova abordagem para o ensino e a 
aprendizagem nos manuais. Relativamente a esta obra, o jornal The New York Times publi-
cou um artigo, onde Steven Heller citou palavras do autor Oliver Byrne:

 (…) existe um objetivo maior que o da ilustração; não introduzimos as cores para entreter, ou para 
o leitor se divertir com certas combinações de tons e formas mas, para auxiliar a mente nas suas 
pesquisas depois da verdade, para aumentar as facilidades de instrução e difusão do conheci-
mento permanente. Passou muito tempo desde que fui forçado a aprender geometria euclidiana 
mas, acredito que esta obra prima de design editoral bonita e funcional seja tão eficaz que ainda 
hoje, possa auxiliar alunos indisciplinados - talvez até numa aplicação para iPhone. (Jornal New 
York Times, 22.08.2010 Byrne, 1847, p.1 citado por Heller) 4
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Ao longo do tempo, diferentes tipos deste modelo histórico se desenvolveram entre os 
séculos XV e XX, assim como outras potencialidades foram também incrementadas pela 
evolução das técnicas e processos de impressão que foram surgindo, como a utilização de 
duas cores e, mais tarde, de quatro cores, no processo de impressão.

No início do século XX, várias descobertas importantes aconteceram em simultâneo no 
campo da química, revolucionando as tecnologias de impressão e transformando a indús-
tria gráfica. Diferentes tipos de materiais passaram a ser impressos através do sistema de 
quadricromia, com cores primárias: ciano, magenta, amarelo mais o preto, que permitiram 
criar um largo espetro de cores, à exceção das cores metálicas e fluorescentes. Sobre isto, 
Conceição Barbosa afirmou: “Atualmente, muitas gráficas têm máquinas a cinco cores, o 
que lhes permite imprimir CMYK, mais uma cor direta ou o verniz.” (2009: 78) 

A composição das tintas de impressão evoluiu, apareceram novos pigmentos que origina-
ram novas paletas de cor, o que mais tarde dificultou a afinação cromática entre os diferentes 
tipos de equipamentos electrónicos, nomeadamente na transição do sistema de cores de 
ecrã, o rgb 5, para o sistema de cores para impressão, o cmyk 6. Situação que proporcionou o 
aparecimento de um novo sistema de cores diretas, o pantone 7, que colmatou essas  
diferenças cromáticas derivadas das limitações do espetro de cor que cada equipamento 
continha. Utilizado por questões económicas de orçamentação em determinados trabalhos 
de impressão e em casos em que se instituí uma cor representativa e de uso restrito, como 
nas bandeiras e no material bélico, ou perante situações em que o designer cria uma cor 
única, representativa de uma marca, e registe a patente.

Figura 2 
Demonstração da página 137, da 
capa e de alguns simbolos 
utilizados no manual The First Six 
Books of The Elements of Euclid, 
1847 de Oliver Byrne, Chiswick Press.
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1 O fabrico e a utilização de novos tipos de papel propiciou um sortido de diferentes texturas 
e consistências nos trabalhos, melhorando inclusivamente o tipo de impressão, um fator 
relevante na apreciação da qualidade no trabalho impresso. A vulgarização da impressão 
em offset proliferou, porque "É o processo de impressão mais popular quando se trata de 
imprimir em papel com mais qualidade ao mais baixo custo.” (Barbosa, 2009: 76). Este pro-
cesso adaptado para a impressão de grandes tiragens, exibindo posteriormente cores 
fortes, era produzido através de uma matriz plana - processo planográfico, semelhante à 
litografia, onde a gravação se processava a partir de um fenómeno químico de repulsão 
entre água e gordura - composto químico presente nas tintas que, numa fase posterior e 
no decurso da impressão, se alojavam nas áreas gravadas. Um assunto que Conceição 
Barbosa explicou: “A unidade básica de impressão em offset é composta por três cilindros: 
o cilindro da chapa, o cauchu e o cilindro da impressão.” (ibidem: 77)

Este processo indireto de impressão, que deriva da passagem da tinta através de um cilindro 
intermediário antes de atingir a superfície do papel, através do qual os textos e as imagens se 
obtêm por sobreposição de planos individuais de cor, ainda hoje é muito utilizado. Ainda a res-
peito deste processo de impressão, a autora acrescentou: “Cada vez que o papel passa por 
uma unidade de impressão, é impressa uma cor e a operação repete-se tantas vezes quanto 
as cores que tiver o trabalho. Algumas máquinas imprimem frente e verso ao mesmo tempo, 
como é o caso das rotativas, e as outras viram o trabalho durante a impressão.” (ibidem: 78)

Anteriormente, nos finais dos anos noventa, época em que iniciámos a nossa atividade como 
designer, numa editoria, as matrizes eram planos individuais reproduzidos fotograficamente 
sobre uma espécie de acetato em que cada plano - fotólito - correspondia à presença de 
uma cor - separação de cores -, e cuja junção era feita por sobreposição para a impressão, 
gerando as páginas dos livros. Este processo era rigorosamente verificado e desenvolvia-se 
no setor de fotomecânica, local onde se faziam os acertos por montagem manual dos dife-
rentes planos, sobre uma mesa de luz, tarefa que nos foi solicitada algumas vezes.

As mutações no ramo das artes gráficas foram uma consequência das revoluções e das 
invenções, como a máquina a vapor e o tear mecânico (1830), que suscitaram transformações 
e permutas internacionais, influenciadas também por diferentes movimentos estéticos.  
O desenvolvimento do design aconteceu sob influência da fusão e evolução dessas correntes, 
associadas ao desenvolvimento de novos materiais e técnicas de produção. Para explicar o 
aparecimento do design associado ao objeto - o livro -, foi importante fazer uma incursão 
novamente para a segunda metade do século XIX, altura em que nasceu, na Europa e nos 
Estados Unidos da América, uma nova forma de arte com ilustrações coloridas, em que os 
cartazes surgiram como uma maneira inovadora de fazer publicidade para a promoção e 
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apresentação de produtos e eventos. Em plena época vitoriana e da Revolução Industrial 
(1837-1901), ambas caracterizadas pela intensificação da criatividade e liberdade, apareceu, 
em Inglaterra, o movimento estético Arts & Crafts, cujo objetivo era crivar, nos objetos fabrica-
dos por máquinas, uma marca de artesão. Este movimento foi tão influente que originou 
escolas.

Durante esta época, o artesão e designer britânico William Morris (1834-1896), um renas-
centista na época vitoriana, foi o mais influente das artes visuais, destacando-se nesta 
corrente artística por estabelecer a diferença entre o trabalho manual e o produto feito 
maquinalmente. Ele transformava objetos utilitários em obras de arte, fazendo alterações e 
ajustes nos materiais e nas formas. Morris, que também foi autor e ilustrador, deixou o seu 
cunho em áreas distintas, nomeadamente na arquitetura, no mobiliário e no têxtil, onde 
criou magníficos padrões para tapeçarias.

Esta corrente alastrou, enquanto em França surgia o movimento Art Nouveau, que se distin-
guia pela ligação de proximidade estabelecida entre a arte e a indústria. Foi aplicado nas 
áreas de arquitetura, joalharia e mobiliário, pela presença de elementos naturalistas que 
valorizavam a racionalidade da ciência e da engenharia, nos objetos. Em 1917, um grupo de 
arquitetos, pintores, designers e filósofos holandeses formaram a revista De Stijl que, em 
holandês, significava “estilo”. Esta publicação reuniu um grupo de artistas plásticos e poetas, 
entre os quais se destacou o pintor Piet Mondrian. O tema foi abordado por Philip Meggs:

 O movimento De Stijl surgiu na Holanda no final do verão de 1917. O seu fundador e guia espiritual 
foi, Theo van Doesburg (1883-1931), a quem se juntarmos pintores Piet Mondrian (1872-1944), 
Bart van der Leck (1876-1958), e Vilmos Huszar (1884-1960), o arquiteto Johannes Jacobus Pieter 
Oud (1890-1963), entre outros. Os seus trabalhos eram caracterizados por um estilo geométrico 
abstrato, o Stijl procurou leis universais de equilíbrio e harmonia para a arte, o que poderia, então, 
ser um protótipo para uma nova ordem social. (1992: 279) 8

A evolução científica, tecnológica e política foram superando os danos causados pelas 
guerras, e fazendo emergir uma corrente estética que se destacou pela utilização de uma 
linguagem visual equilibrada e harmoniosa. Era caracterizada por uma disposição espacial 
minimalista de formas geométricas simples e o uso de uma paleta de cores limitada.  
O apogeu deste movimento foi entre os anos de 1921 e 1925, altura em que se difundiu, por 
toda a Europa, através do artista plástico, designer gráfico, poeta e arquiteto holandês, Theo 
Van Doesburg, que o protagonizou e divulgou através de palestras e performances, para as 
quais convidou artistas de várias áreas e nacionalidades a participarem.

Os artistas, cuja inspiração era influenciada por este movimento, consideravam que a 
beleza resultava da pureza absoluta de um trabalho executado sem linhas curvas e cuja 
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1 aplicação da tipografia fosse desprovida de ornamentos. A este respeito, Meggs esclare-
ceu: “A tipografia era composta por blocos retangulares estreitos. Layouts assimétricos e 
equilibrados eram compostos numa grelha implícita aberta. O vermelho era favorecido 
como segunda cor na impressão porque, para além, do seu poder de gráfico para competir 
com a cor preta, significava revolução.” (1992: 284)9 

O resultado da internacionalização do Stijl intensificou a propensão idealista entre os mes-
tres da Bauhaus - escola alemã de desenho industrial, criada desde 1919, onde, entre outros 
artistas, Theo Van Doesburg lecionou e divulgou o movimento. Em 1931 (altura da morte de 
Theo Van Doesburg), a revista De Stijl deixou de circular e o movimento esmoreceu.

As circunstâncias da guerra separaram os movimentos Neoplasticista holandês e o  
Supermatismo e Construtivismo russos. O seu intercâmbio confluiu com a Bauhaus que 
popularizou um ideal de produção e consumo, feitos à escala industrial, na execução de 
peças intermináveis que possuíam um carácter futurista e inspirado em algumas propos-
tas do grupo holandês Stijl. Este tipo de linguagem que evocou novos estilos plásticos e, 
consequentemente, novas formas de ensinar arte que contaminaram o mundo, especial-
mente a Alemanha, onde surgiu a Bauhaus, entre 1919 e 1933, a primeira Escola de Design, 
Artes Plásticas e Arquitetura do mundo, fundada por Walter Gropius, a 25 de abril de 1919, na 
localidade de Weimar. Era constituída, segundo o que Morris idealizou, por diminutas 
comunidades de artesãos-artistas que trabalhavam em função da orientação de um ou 
mais mestres, onde o ensino e a produção do design eram estruturados com o objetivo de 
vincular o artista à indústria. Uma característica que contrariava o sistema de ensino ante-
rior, em que o aluno seguia cegamente os ensinamentos do seu mestre, sem o questionar. 
Como Magdalena Droste salientou, “A crescente mecanização trouxe consigo reestrutura-
ções sociais, e largos círculos populacionais foram proletarizados.” (1992: 10)

Mas o recurso excessivo a meios mecânicos na produção de objetos foi uma estratégia 
implementada que desmoralizou os ingleses. Este cenário foi descrito, na época, pelo 
escritor inglês John Ruskin, cujas ideias eram exploradas pelo seu discípulo William Morris, 
através da materialização e reinvenção de peças de uso diário. Nesta altura, os ingleses 
ainda produziam, de uma forma muito artesanal, enquanto que os alemães atuavam de 
uma forma diferente. Magdalena Droste, na sua obra intitulada Bauhaus - Archiv 1919 - 
1933, referiu esta diferença produtiva:

 Segundo o modelo inglês, por toda a Alemanha proliferava a criação de pequenas oficinas priva-
das que fabricavam utensílios domésticos, mobiliário, têxteis e objetos de metal. Mas enquanto as 
oficinas Arts and Crafts inglesas tinham recusado a produção mecanizada, na Alemanha defen-
dia-se incondicionalmente este modo de produção. (ibidem: 11)



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

47

O
 M

ANUAL ESCO
LAR –

 VEÍCULO
 D

E INFO
RM

AÇÃO

Esta forma de pensar fez emergir o design através da moderna sociedade industrial e, um 
pouco antes da Primeira Guerra Mundial, numa época de grande florescimento económico 
e alterações sociológicas, o que propiciou a organização de movimentos sociais que foram 
apoiados por diferentes classes sociais e gerações, que tinham por objetivo a reformula-
ção das condições de vida dos cidadãos. Os referidos movimentos tiveram ligação com a 
Bauhaus - que foi um marco do Modernismo, no que se refere à implementação de méto-
dos e reformas no ensino, que se refletiram a nível mundial. Ainda segundo Magdalena 
Droste, “No sistema escolar apareceu a “Reformpadagogik” uma moderna filosofia  
pedagógica que fomentava a introdução do ensino baseado na atividade e em escolas 
unificadas.” (ibidem: 14).

Foi o caso da Bauhaus, em Weimar, uma das melhores universidades da Alemanha, cuja 
base de ensino era sustentada por princípios de experimentação prática das ideias, reali-
zação de seminários e workshops para o confronto de conhecimentos, uma instituição 
que foi forçada a encerrar em 1933.

Enquanto isso, e no decurso dos anos vinte, na América, e mais precisamente no ano de 
1922, William Addison Dwiggins, impressor, tipógrafo e designer americano, cujo trabalho 
reacendeu o interesse público pelo projeto livro, achou que era preciso definir uma nova 
área, a que chamou: design gráfico. Ele considerou premente refletir sobre os vários 
conhecimentos aplicados ao tratamento da tipografia e às diferentes fases que envolviam 
todo o projeto impresso, incluindo a caracterização do profissional do design gráfico. Para 
Dwiggins, os profissionais desta área é que planeavam e concebiam a comunicação 
impressa, comunicando as ideias por intermédio das marcas.

Foi no século XX que o design gráfico se afirmou como profissão, importando as muta-
ções culturais e geracionais anteriores, que estreitaram a sua ligação com uma cultura de 
massas, que justificou o seu aparecimento durante a Revolução Industrial. Até então, o 
trabalho gráfico era executado por “artistas comerciais” e habilidosos da área das artes, 
que detinham funções multidisciplinares supervisionadas por tipógrafos, figuras  
cujo desempenho era fundamental durante a execução de todos os projetos gráficos.  
Os tipógrafos participavam tecnicamente no fornecimento de instruções aos diferentes 
setores de produção editorial, durante o trabalho de composição, com a preocupação de 
estabelecer harmonia na relação entre textos e imagens, no suporte da matriz. Eles 
desempenhavam, igualmente, o papel de agente cultural com reconhecimento social  
e profissional, na medida em que privavam com intelectuais e artistas da época, na conce-
ção de produtos culturais.
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1 Porém,
 Como profissão o design gráfico existe apenas desde meados do século XX, até então, os publici-
tários e seus agentes é que providenciavam estes serviços através de ‘artistas comerciais’. Estes 
especialistas eram visualizadores (artistas de layout); tipógrafos que faziam o planeamento deta-
lhado dos cabeçalhos e respetivos textos dando instruções sobre tipografia; ilustradores de todos 
os géneros que não produziam nada a partir de diagramas mecânicos para os esboços das ten-
dências da época; os retoques, os artistas das tipografias e os outros elementos que preparavam 
a arte finalista para reprodução. Muitos artistas comerciais - como os chamados designers de 
cartazes - eram versáteis na manipulação das diferentes ferramentas. (Hollis, 1997: 8) 10

Também durante esta época, mas na outra extremidade do mundo, na Rússia (1923), o 
movimento vanguardista - Construtivismo - começou a manifestar-se através da imitação 
das formas e processos tecnológicos modernos, centrados na produção de objetos funcio-
nais, úteis para servir a comunidade. Esta corrente combinava os dois lados que mais se 
destacavam na produção e caracterização dos objetos: a qualidade estética e a finalidade, a 
fusão da sua vertente artística com o seu lado funcional. Tudo isto, num contexto de produ-
ção industrial. Relativamente ao tema, vários autores se pronunciaram, pelo que “O Constru-
tivismo mudou-se do trabalho em laboratório para a aplicação prática.” (Meggs, 1992: 272)11

Este movimento associou a produção intelectual com outras áreas de fabrico dos objetos. 
Acerca deste tema, o autor Hollis destacou:

 Os construtivistas rejeitaram a ideia da obra de arte única considerando-a pertencente à velha 
sociedade burguesa. Conhecedores da nova pintura abstrata, demoliram a divisão entre arte e 
trabalho. A produção mecânica das imagens era feita através da fotografia enquadrada na sua 
ideologia. A reprodução industrial na imprensa também os ajustou o seu gosto ao trabalho cole-
tivo no contexto já estabelecido do comunismo (1997: 47) 12

Esta corrente influenciou a produção de todo o tipo de obras gráficas, nomeadamente os 
livros e os cartazes, onde as palavras e as imagens eram meios de divulgação de ideais 
políticos e potenciais geradores de mudança, tal como os panfletos que eram utilizados 
como veículos de organização e identificação de estruturas militares, um meio de persua-
são das comunidades. Através destes meios de comunicação, o design gráfico noticiava e 
até resolvia problemas de correspondência entre os familiares dos soldados e os adversá-
rios de guerra. A respeito do assunto, Margarida Fragoso entendeu que “A utilização da 
comunicação visual foi determinante no despertar de consciências e a sua instrumentali-
zação sinónimo de uma eficiente estrutura de manipulação de massas.” (2012: 22) Porém, e 
no que diz respeito às características estéticas desta corrente, os espaços preenchidos nos 
objetos impressos continham composições com poucas cores e jogos de formas geomé-
tricas abstratas, simples e bidimensionais (círculos, quadrados e triângulos), próprias do 
movimento artístico construtivista. Acerca das características desta corrente, houve 
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autores que concluíram: “Isto era conseguido pela colocação das formas geométricas sim-
ples calculadas matematicamente sobre uma superfície. A mecanização da arte foi vista 
como uma expressão da sociedade industrial.” (Meggs, 1992: 285) 13 

Os artistas eram vistos como produtores de objetos para servir a nova cultura comunista, 
num movimento que ultrapassou as fronteiras da União Soviética, contaminando outros 
países, especialmente a Alemanha e a Holanda. Vários foram os artistas que se destacaram 
no Construtivismo, nomes de referência, como Vladimir Tatlin e o artista plástico, escultor, 
fotógrafo e designer gráfico russo Aleksandr Rodchenko, que perseguia a ideia de melhorar 
a sociedade em que vivia, praticando um conceito de design social, uma nova expressão do 
design, que evoluiu bastante, inclusive até aos dias de hoje, devido à aplicação das novas 
técnicas de impressão, principalmente a litografia, que acabou por conferir às obras de 
Rodchenko um visual moderno e arrojado.

Outra figura incontornável deste movimento foi Lissitzky, pintor, arquiteto, fotógrafo e 
designer gráfico, cuja criatividade era avassaladora, o homem que levou os fragmentos da 
corrente construtivista para outros países, espalhando ideias novas sobre tipografia, foto-
montagem e justaposição de imagens, processos que acresciam diferentes qualidades 
gráficas às imagens e, consequentemente, novos pontos de vista às composições. Ainda a 
respeito desta temática, Meggs relatou:

 Lissitzky viu a Revolução Russa de Outubro de 1917 como um novo começo para a humanidade.  
O Comunismo e a organização social iriam criar uma nova ordem, a tecnologia iria estar ao serviço da 
sociedade, e o artista / designer (o chamado construtor) iria proporcionar uma aliança entre arte e tec-
nologia construindo um mundo novo de objetos que providenciariam à humanidade mais qualidade 
social e ambiental. Este ideais aumentaram a  ênfase no design gráfico, consoante ele se deslocava de 
uma experiência estética particular para o mainstream da vida em comunidade. (ibidem: 272) 14

A fusão abstracionista entre as formas das composições que Lissitzky criava, também as 
transportava para os livros, essas peças funcionais onde empregava estruturas modulares 
e matemáticas, pensadas através do design e da sustentação de grelhas auxiliares, na 
construção de layouts. O mesmo autor afirmou, “Como designer gráfico, Lissitzky não 
decorava o livro - ele construía o livro programando visualmente a totalidade do objeto.” 
(ibidem: 274) 15 Esta forma de arte abstrata e geométrica acabou por se dissipar, quando o 
próprio regime político que a sustentou ideologicamente se desinteressou pela arte  
vanguardista e laboratorial.

O período modernista (1890-1910) da depuração formal, produtiva e ideológica foi domi-
nado, por um lado, por conflitos resultantes da Revolução Industrial e por um conjunto de 
invenções, como a fotografia, a litografia, a composição mecânica e o offset; e, por outro, 
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1 pelos movimentos Arts & Crafts e Art Nouveau. E encontrou na Bauhaus o maior veículo 
para a divulgação e aplicação das suas intenções que, devido à guerra, se deslocaram para 
os Estados Unidos da América, para uma sociedade fortemente comercial e economica-
mente crescente, onde o design desempenhou um papel crucial, principalmente nas áreas 
editorial e publicitária.

O desenvolvimento das tecnologias de impressão teve também um forte impacto na relação 
do designer com os processos e equipamentos industriais, que lhe disponibilizaram uma 
grande variedade de técnicas, que tornaram possível a resolução de vários tipos de projetos 
e a criação de diferentes materiais e conceitos visuais. A respeito deste legado, o designer e 
historiador norte americano Philip Meggs, que ao longo da sua obra analisou o impacto dos 
diferentes movimentos estéticos, no decurso da história e evolução do design, esclareceu:

 O legado do movimento Arts and Crafts estendeu-se para além do estilo. A suas atitudes sobre 
os valores materiais, funcionais e valores sociais tornaram-se uma inspiração importante para os 
designers do século XX. O seu impacto positivo sobre o design gráfico continuou um século depois 
da morte de Wiliam Morris, através dos revivalismos do início do design tipográfico que se prolon-
garam no design de tipografias e livros no movimento privado da imprensa que se estendeu até 
aos dias de hoje. (1992: 189) 16

Em Portugal, a corrente modernista prolongou-se até ao final do Estado Novo - 1970 -, 
sendo uma consequência do impacto dos movimentos culturais europeus. O exemplo mais 
conhecido da materialização dessas influências foi a publicação, de curta duração, realizada 
em 1915, denominada Orpheu. Uma revista trimestral que, por falta de financiamento, teve 
poucos números publicados, mas que continha literatura vanguardista que, seguidamente, 
inspirou vários movimentos literários. A revista reunia reflexões de escritores e artistas 
importantes da época, dos quais se destacaram Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, 
Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso e Santa Rita Pintor. Era uma publicação de 
influências futuristas, que provocou um grande impacto na cultura portuguesa da época.

A respeito da forma como a revista Orpheu revolucionou mentalidades, e referindo-se 
inclusivamente à imagem ousada que foi apresentada na capa do seu primeiro número, 
correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1915, criada pelo arquiteto, pin-
tor e artista gráfico José Pacheko, o historiador José Augusto França comentou:

 Orpheu, a revista e o movimento que lhe tomou o nome, marca uma data de extrema importância 
na evolução da mentalidade portuguesa - até ao ponto de assumir a situação do primeiro 
<<Modernismo>> português. Não deve, porém, esquecer-se que há dois Orpheus (se não três) e 
que, no primeiro número da revista, que esteve para se chamar Lusitânia e depois Europa, um 
simbolismo decadentista representa uma fase paramodernista mal saída d´A Águia; os  
<<Frisos>> de Almada Negreiros exprimem essa situação literária que na capa de José Pacheko se 
traduz, entre velas meio consumidas e uma nudez feminina… (1975: 17)17
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Numa época de tensão e instabilidade, também os portugueses tentaram sobreviver aos 
estragos provocados pela Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em 1914, a Revolução Russa 
de 1917 e a guerra das colónias africanas, que as grandes potências mundiais, desde finais 
do século XIX, tanto cobiçavam. Foram essas alterações que precipitaram a consolidação 
ideológica e a vivência de uma realidade nova, a da vida moderna, sob influência de fatores, 
como a velocidade, a técnica e as máquinas. Por toda a Europa, foi inevitável um período de 
reconstrução das cidades e de redefinição sociocultural, o que fomentou a prosperidade 
nas condições de vida das pessoas. Na verdade, “A vitalidade e as invenções que a evolução 
do design tiveram na Europa não foram influência suficiente na América até aos anos trinta.” 
(Meggs, 1992: 312) 18

Os europeus começavam a viver o que os historiadores chamaram de - “loucos anos 20” 
-, uma época em que havia espaço e capital para atividades culturais e de lazer, em que 
prosperaram áreas, como a moda, o desporto, o espetáculo e a música. No capitalismo do 
pós-guerra, exploraram-se os movimentos de arte e design, que se combinaram para 
responder, numa perspetiva funcional e mecânica, à produção de vários tipos de objetos. 
Nesta fase, as revistas e os livros publicados pela Bauhaus foram veículos determinantes 
para a disseminação de ideias e teorias aplicadas à referida fusão das áreas da arquitetura, 
design e artes plásticas, em termos de industrialização.

Nesta altura, em Portugal, a revista Orpheu desaparecia, tal como referiu Victor de Almeida: 
“A geração de Orfeu, a partir dos anos 20 do século XX, desmembra-se de variadas formas: 
as mortes de Mário de Sá Carneiro, de Amadeo de Souza-Cardoso e de Santa-Rita Pintor; a 
saída temporária de José de Almada Negreiros para Paris (1919) e para Madrid (1927); e o 
isolamento de Fernando Pessoa, deixando o país e o primeiro modernismo em agonia 
lenta.” (2009: 66)

Após as guerras, experimentaram-se diferentes dinâmicas e novas formas de expressão 
para comunicar através do design, que foram aplicadas nas composições, sob influência 
dos movimentos de arte moderna e da Bauhaus. Elas impulsionaram o aparecimento de 
atelieres de tipografia e publicidade, onde foram criadas novas abordagens tipográficas e 
jogos de posicionamento e força das letras nos planos das composições. 

Neste contexto, e mencionando o trabalho do designer gráfico Herbert Bayer, no âmbito da 
escola da Bauhaus em Dessau, o anteriormente referido Philip Meggs considerou:

 Juntamente com a solicitação das ordens de impressão a partir de empresas de Dessau e para 
ajudar a equilibrar o orçamento da Bauhaus, Bayer levou a oficina de inovação dramática do design 
tipográfico ao longo de linhas funcionais e construtivista. A tipografia não serifada era usada quase 
que exclusivamente, e Bayer desenvolveu um tipo universal, que reduziu o alfabeto a formas 
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1 claras, simples e construídas racionalmente. Argumentando que imprimiam e escreviam com 
dois alfabetos (maiúsculas e minúsculas) que eram incompatíveis em design, e dois caracteres 
totalmente diferentes (maiúsculas e minúsculas), usadas para expressar o mesmo som falado, 
Bayer omitiu letras maiúsculas em 1925. (1992: 294) 19

Em 1925, destacou-se, na história do design, um especialista em tipografia e livros - Jan 
Tschichold: “Filho de um designer e reconhecido pintor em Leipzig, Alemanha, Tschichold 
cedo desenvolveu o interesse pelo estudo da caligrafia, estudou na Academia de Leipzig e 
juntou-se a equipa de design da Insel Verlag como tipografo tradicional.” (ibidem: 297) 20

Nessa época, Tschichold visitou a exposição da Bauhaus, em Weimar, vivenciando os 
conceitos desta escola e da corrente do Construtivismo Russo. O designer confrontou 
essas correntes com o design gráfico e sintetizou o seu entendimento prático relativo à 
tipografia e às suas tradições, fatores que o entusiasmaram na aplicação e experimentação 
de novas abordagens racionais de comunicação e formas inovadoras de resolver 
problemáticas diárias no design tipográfico. Desta forma, cedeu aos princípios do design 
moderno e abandonou os códigos clássicos e decorativos. Ele criou uma forma simplificada 
de comunicar através da tipografia: “Na edição de Outubro de 1925 da Typographische 
mitteilungen, Tschichold elaborou um artigo de vinte e quatro páginas intitulado "elementare 
typographie" que explicava e demonstrava a assimetria da tipografia aos impressores, 
tipógrafos e designers.” (ibidem: 297) 21

Os métodos que este designer utilizava para trabalhar e ensinar dividiam-se entre a intro-
dução da assimetria do design e os espaços brancos, numa vertente específica para a 
execução de trabalhos comerciais, e a revisitação dos processos tradicionais de execução 
do design do livro. Além de outros princípios referentes à transmissão rápida e clara da 
informação em suporte impresso, Tschichold elaborou, também, princípios para a aplica-
ção das diferentes configurações, nomeadamente no que diz respeito aos diferentes 
tamanhos e pesos que um caractere tipográfico (tipo) pode apresentar. A este propósito, 
Richard Hollis destacou:

1. A tipografia é moldada pelas exigências funcionais; 
2.  O objetivo do layout tipográfico é comunicar (pelo qual é um meio gráfico). A comunicação deve 

surgir da forma mais breve, simples, forma e penetrante; 
3.  Para a tipografia que se destina a servir fins sociais, os ingredientes necessários são a organiza-

ção interna - (conteúdos ordenados) assim como, a organização externa - (com o material 
tipográfico devidamente relacionado) (1997: 55) 22

Tschichold editou, em 1928, Die Neue Typographie, o livro onde exemplificou como se apli-
cavam as ideias mais recentes relativas à tipografia assimétrica, para desenvolver um 
design funcional e com significado objetivo. Nessa obra, demonstrou como, até finais dos 
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anos vinte, a tipografia empregue na generalidade dos layouts se mantinha simétrica, tal 
como se praticava na Idade Media, e que Tschichold considerava que podia impedir a 
expressão das próprias palavras.

Por sua vez, Hollis postulou: “A organização simétrica era artificial porque a forma pura sur-
gia antes do significado das palavras.” (ibidem: 298) 23 Foi a partir desta altura que se tornou 
possível desenvolver qualquer processo em design, pois a sua explicação e a sustentação 
de todas as suas construções podiam fundamentar-se nos princípios formulados por 
Tschichold, elaborados com o recurso a formas claras, puras e eficientes para produzir a 
comunicação através do design gráfico. Os trabalhos produzidos recorriam à simplificação 
e legibilidade da tipografia que passou a ser desenhada, não serifada, facilitando o surgi-
mento de novas famílias de tipos, reduzindo as formas decorativas na apresentação da 
informação. A tipografia passou a desempenhar a função objetiva de comunicar através do 
design. Esta tentativa de simplificar os meios de comunicar através do design foi eviden-
ciada pelo mesmo teórico:

 O primeiro foi a rejeição do layout centrado, o segundo, o uso exclusivo de tipografia não serifada, 
que Tschichold considerava como sendo uma forma mais básica e mais adequada para crianças 
pequenas; para os adultos era mais difícil ler estes tipos do que os tipos cujas serifas tinham uma 
função que não era meramente ornamental. Nem a sua assimetria era melhor do que a simetria, 
eram apenas diferentes. Ambos os métodos são válidos (ibidem: 130) 24

De notar que o interesse de Tschichold passava pela geometria e a proporção das páginas 
dos livros, criadas por grelhas estruturais, onde era possível organizar ideias e conteúdos.  
A sintetização da tipografia e das tradições no design editorial tornaram-se, também, uma 
preocupação para o movimento de arte moderna. Com o desenrolar do tempo e durante a 
década de trinta, época em que se lutou por melhorias nas condições e qualificações dos 
profissionais do design, as divergências de interesses políticos aumentaram, motivo que 
levou a escola da Bauhaus a encerrar:

 Em 1931, o partido nazi dominou o Conselho Municipal de Dessau e em 1932 cancelou os contratos 
com o corpo docente da Bauhaus. Mies van der Rohe tentou descentralizar a Bauhaus para uma 
fabrica de telefones vazia em Berlim-Steglitz, mas os perseguidores nazis impediram. A Gestapo 
exigiu a remoção dos “bolcheviques culturais” da escola substituindo-os por simpatizantes nazis. 
A Bauhaus foi fechada a 10 de agosto 1033, deixando um aviso os alunos de que se necessário o 
seu corpo docente estaria disponível para consulta. (Meggs, 1992: 296) 25

Os membros, artistas e intelectuais da Bauhaus, acabaram por se juntar, nos Estados Uni-
dos da América e na Suíça, países onde muitos deles se refugiram, um cenário que, na sua 
obra, ainda destacou: “Este êxodo Atlântico influenciou obviamente o design americano 
após a Segunda Guerra Mundial.” (ibidem: 296) 26
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1 A partir dos anos trinta, o setor editorial, devido à evolução das técnicas e processos de 
impressão que provocaram também alterações na relação entre o designer e os processos 
industriais, desenvolveu-se mais rapidamente. Nesta época, emergiu um importante 
seguidor da moderna, económica, simples e funcional abordagem gráfica que os europeus 
empregavam nos seus trabalhos de design. Paul Rand, um designer americano que foi 
reconhecido pelas ideias, filosofias e perspetivas que criou e que se tornaram fundamentos 
do pensamento em design para os programas de educação artística, em todo o mundo, 
esclareceu:

 Os novos materiais possibilitaram ao designer adicionar tons ao design das formas em forma de 
pontos e usar fotocópias, uma técnica simples para redimensionar e reduzir imagens, permitindo 
ao designer experimentar mudanças de escala, negativos e positivos e, inverter tipografia, reser-
vando o branco de um fundo preto sólido. Paul Rand que foi o porta-voz mais influente entre os 
principais designers do país e produziu um ensaio para o uso do preto. (Hollis, 1997: 112) 27

Em 1945, a seguir à Segunda Guerra Mundial, para várias nações foi tempo de renascer, de 
reconstruir e de repensar séculos de tradições. Nessa época, foi estabelecida a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de estimular a cooperação global, evitando 
mais conflitos. Paralelamente a este cenário, mas noutras partes do mundo, vários aconte-
cimentos decorriam, alguns deles derivados das movimentações culturais do apogeu do 
Modernismo. Um assunto, que Victor Almeida considerou:

 Ao contrário de outros países, onde o programa modernista concorria para a sua reconstrução, 
nos E.U.A., em consequência das sequelas traumáticas resultantes do lançamento das bombas 
em Nagasaky e em Hiroshima, e da liminar rejeição do fascismo e do totalitarismo, a Guerra Fria 
legitimava esse posicionamento e o expressionismo abstrato de Jackson Pollock e de William 
Rothko conferia-lhe fundamento visual. Desenvolvem-se, neste contexto, estruturas anti-
modernas e de contracultura que se opõem às formas corporativas e autoritárias de regulação da 
sociedade. (2009: 66)

Mais tarde, durante os anos cinquenta e sob influência da Bauhaus, que introduziu mudan-
ças nas mais diversas áreas, emergiu, na Suíça e na Alemanha, um estilo denominado 
Tipografia Internacional: “O desenvolvimento do Estilo Internacional Tipográfico ocorreu 
em duas cidades, Basileia e Zurique, localizados a 70 km de distância no norte da Suíça.” 
(Meggs, 1992: 338) 28 Quem seguia este estilo considerava a utilização de tipografia não 
serifada, um indicador de progresso, bem como a construção de layouts sustentados em 
elementos geométricos organizados em espaços matematicamente divididos, o que 
possibilitava mais legibilidade e uma estruturação mais harmoniosa da informação.  
O reconhecimento visual e a atitude dos profissionais que aderiram a este estilo, deixaram 
marcas porque eles destacaram a sua atividade pela utilidade social, rejeitando o 
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desempenho do designer como artista que, através do trabalho criativo, se expressava de 
forma individualista:

 As características visuais do estilo internacional incluem: a unidade visual do projeto alcançada 
pela organização assimétrica dos elementos de design numa grelha construída matematica-
mente; a fotografia objetiva e uma copia exemplar da informação visual e verbal produzida de uma 
forma clara e factual, liberta dos exageros empregues na maioria da propaganda e publicidade 
comercial; e o uso de tipografia não serifada configurada através de uma margem com alinha-
mento à esquerda, irregular à direita. (ibidem: 332) 29

A funcionalidade, o equilíbrio, a durabilidade e as linhas simples caracterizavam os projetos 
elaborados sob influência deste movimento, que considerava que tudo o que não era 
necessário ao funcionamento de um produto deveria ser eliminado. O design era pensado 
para valorizar as necessidades do homem na compreensão da mensagem, proporcio-
nando a clareza estrutural nos layouts e nos protótipos. Os resultados obtidos oscilavam 
em função da manipulação de fatores, como a funcionalidade, a nitidez, o minimalismo e a 
aplicação objetiva das imagens. Em Portugal, a atividade editorial dava os primeiros passos:

 Dominados os surtos oposicionistas e estabelecido politicamente o aparelho administrativo e jurídico 
do Estado Novo, vivem-se em Portugal anos de aparente acalmia social e política. Nesta inverosímil 
quietude medrará a atividade de alguns dos mais influente editores do século XX português, cujo 
tirocínio editorial se dá efetivamente nos anos 50. Américo da Silva Areal funda a Editorial Asa em 1951. 
Colecionador de licenciaturas (é estudante universitário até 1973, com 58 anos), é na editora que 
publica, sob pseudônimo, manuais de estudo e livros de resumo. (Medeiros, 2010: 165 -166)

Inúmeras foram as experiências elaboradas a nível do design de comunicação, particular-
mente a nível da tipografia, o que acabou por mudar o curso da história das fontes e  
consagrar a tipografia moderna. O resultado foi a criação de novas famílias de fontes, algu-
mas delas ainda hoje em uso. Foi o caso da Helvética, criada em 1957, pelos designers  
Max Miedinger e Eduard Hoffmann, uma das fontes mais associadas ao Modernismo, no 
design gráfico; e da Univers, a tipografia mais divulgada, habitualmente através da sua 
aplicação em trabalhos de sinalética. Desenhada por Adrian Frutiger, no final da década de 
cinquenta, foi utilizada, no início dos anos setenta, por Otl Aicher, no manual de identidade 
visual que este concebeu para os Jogos Olímpicos de Munique (1972).

Igualmente relevante foi a família de fontes Rotis, que Aicher criou. Era constituída por um 
conjunto de caracteres tipográficos que partilhavam várias características em comum, a 
nível formal, ou seja, em termos de espessura e inclinação. Vários foram os teóricos  
que referiram, nas suas obras, este trabalho do designer: “Ele tornou-se cofundador da 
Hochschule für Gestaltung (escola técnica de projeto) em Ulm 1955, e foi diretor de arte da 
unidade de design gráfico dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. A sua tipografia, Rotis 
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1 foi uma das primeiras a introduzir o conceito da relação entre três configurações: não  
serifada, serifada e semi serifada, numa mesma família.”(Dodd, 2006: 133).30 Aicher desen-
volveu ainda outros projetos de igual relevância gráfica, nomeadamente, a imagem  
corporativa da companhia aérea internacional Lufthansa.

Nas décadas posteriores e com o aparecimento gradual dos computadores e a sua inte-
gração nos processos de produção e organização da informação, a forma de trabalhar dos 
designers e o contacto com a indústria sofreram alterações significativas. Foi necessário 
reajustar funções e dar formação aos profissionais da área, embora os designers, pelo 
menos até aos anos oitenta, continuassem a trabalhar, desenhando sobre o papel. A ela-
boração de qualquer composição gráfica implicava a aplicação de leis matemáticas, por 
serem consideradas um meio mais legível e harmonioso de estruturar a informação, que 
era constituída por poucos elementos, uma única família tipográfica, ou a utilização de  
formas geométricas retilíneas e, até, pela substituição da ilustração por fotografia.

O jogo dos elementos gráficos no espaço das composições tornava as imagens visual-
mente mais objetivas, valorizando a sua simplicidade e os espaços vazios do suporte onde 
eram manipuladas, estabelecendo uma hierarquia informativa. O objetivo deste tipo de 
abordagem era proporcionar uma leitura e interpretação rápidas. Um dos pioneiros do 
design suíço foi Josef Müller-Brockmann (1914-1996), editor de vários livros, entre os quais 
se destacam The Graphic Artist and His Problems (1961) e Grid Systems in Graphic Design 
(1981). Em ambas as obras eram analisadas algumas das práticas dos trabalhos e filosofias 
de Müller-Brockmann, que foram aplicadas na formação de jovens designers. Este autor 
era adepto de um design desprovido de sentimentos, aplicando, nos seus projetos, clareza 
e funcionalidade, num estilo austero e rígido, bem característico da mentalidade suíça.

O movimento artístico modernista - Estilo Internacional Tipográfico - fomentou o design 
gráfico, desde os anos cinquenta até meados do século XX, na Suíça. Foi liderado por Josef 
Müller-Brockmann, na escola de Zurique e Armin Hofmann, na escola de Basileia. Tinha por 
objetivo a extinção de interferências visuais e a apresentação da informação de forma sim-
plificada, concreta e racional para promover uma compreensão universal. Nessa altura, 
grandes empresas procuraram consolidar-se de forma funcional, adaptando-se à era 
moderna da industrialização, e recorrendo à criação da sua respetiva identidade visual.  
Para isso, recorreram a sistemas simbólicos, tal como tinham feito as estruturas militares 
para se organizarem e identificarem, na época da Primeira Guerra Mundial. Dessa forma, as 
marcas passaram a ser identificadas e a distinguir-se entre elas, através de elementos grá-
ficos sugestivos, que as representavam por ícones, imagens, ou simplesmente pela boa 
legibilidade de uma nova tipografia adaptada e que as enfatizava.
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O estilo suíço deu lugar a outros estilos, embora a sua influência se tenha mantido até à atua-
lidade, não só a nível de novas ideias de usabilidade, mas também a nível ergonómico e  
sustentável. Em pleno século XXI, é recorrente, por parte dos designers, a utilização de fontes 
tipográficas do estilo suíço para encontrar soluções para projetos gráficos, sobretudo, quando 
o peso visual de uma imagem criada ou utilizada emerge sobre a composição, ou quando a 
informação necessita de surgir de uma forma despretensiosa, mas forte e equilibrada.

Na extremidade oeste da Europa, em Portugal, o design surgiu como uma consequência da 
dinamização e da reconfiguração empresarial modernizada. Esta nova realidade estimulou a 
produção industrial massificada. Inicialmente, o design era confundido com outras profissões, 
como a arquitetura e as artes plásticas, por não ser parte integrante do sistema educativo. 
Mas, com a evolução e informatização da indústria e dos seus respetivos sistemas de produ-
ção, o consequente aumento da escolarização, a profissionalização da profissão de designer 
e o facto de esta ser uma atividade ao serviço da sociedade, conduziram-na à institucionali-
zação, o que a tornou autónoma.

Foi a partir da década de 60 que proliferaram os órgãos de comunicação de massas  
(a rádio, o cinema e a televisão) e, nessa altura, os livros deixaram de ser alvo de censura, 
multiplicando-se, tal como os jornais diários. Nessa fase, personalidades como Sebastião 
Rodrigues, no ramo das artes gráficas, Daciano da Costa, na área do design industrial e 
Robin Fior, um dos sócios fundadores da Associação Portuguesa de Designers, fundada 
em 1976, para proteger os direitos de autor neste tipo de trabalhos, representar e promover 
os profissionais portugueses da área, destacaram-se na história do design português.  
De acordo com as palavras de designers, como Gonçalo Falcão e Maria João Bom, publica-
das no site oficial da APD, e no âmbito da tese de doutoramento desta última,

 Em 1973, em Portugal, a palavra“design” era conhecida por um grupo muito restrito de pessoas, 
não havendo qualquer tipo de ensino nesta área. A cooperativa PRAXIS, em Lisboa, sentiu a 
necessidade de complementar a sua educação, tendo procurado em Inglaterra alguém que 
pudesse vir até cá iniciar a formação em design. Robin Fior foi o escolhido, tendo acabado por 
escolher Portugal para residir. A revolução de 25 de Abril de 1974 abriu a possibilidade das ideias se 
transformarem em realidades e, como já tinha acontecido em Inglaterra, trabalhou para diversos 
movimentos políticos como o MES (Movimento de Esquerda Socialista) e o CIDAC (Centro de 
Informação para o Desenvolvimento Anti-Colonial), para os quais produziu projetos que transcen-
diam as fronteiras do instituído, distanciando-se do cânone soviético, marcando a comunicação 
da esquerda portuguesa. (Falcão & Bom, 2012: 6)

Dois anos mais tarde, esclareceu "Em 1976, foi um dos sócios fundadores da Associação 
Portuguesa de Designers, a primeira tentativa de criar um corpo representativo da  
profissão em Portugal. Integrou desde cedo o Ar.Co. onde lecionou design, e o seu discurso 
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1 eclético, sustentado e carregado de subtilezas, fez da identidade visual desta escola uma 
referência no contexto nacional. (ibidem) 

Foi com o final da ditadura, na segunda metade do século XX, que o panorama cultural  
português se alterou. Apareceram novas profissões que impulsionaram a indústria, uma 
situação que se refletiu na educação e que democratizou o ensino. Sobre este assunto, 
Tormenta destacou: “O desaparecimento do livro único levou de imediato ao aparecimento 
de várias edições e, naturalmente, ao crescimento dos preços, enquanto consequência da 
respetiva liberalização.” (1999: 49)

Até ao ano de 1974, os manuais escolares mantiveram uma configuração semelhante  
à que era aplicada em décadas anteriores. Só após a revolução de abril foi visível a introdu-
ção e aplicação de certos princípios do design na sua elaboração, altura em que a disciplina 
de design foi incorporada nos cursos das escolas e universidades portuguesas, porque até 
essa altura era ensinada informalmente. A partir dessa altura, surgiram vários tipos de 
manuais, uma situação que foi igualmente provocada pela implementação das Leis de 
Base do Sistema Educativo, instituídas pelo Ministro da Educação Veiga Simão, ainda no 
regime de Marcello Caetano. A rápida evolução conjugada com a utilização de técnicas e 
processos modernizados na produção do objeto impresso estimularam o aparecimento de 
novos suportes e fontes de informação e referência, que impulsionaram a divulgação e a 
cultura de massas.

Sobre as diferentes fases do manual escolar, ao longo da história da educação em Portugal, 
vários foram os autores que se pronunciaram:

 Ao longo da história da educação em Portugal existem períodos de livro único e períodos onde a 
escolha do manual escolar é da responsabilidade dos professores e das direções das instituições 
escolares. Assim, de uma experiência de manual escolar único ao longo de cinco décadas, no 
período do Estado Novo, assiste-se, com o 25 de Abril, a uma extraordinária proliferação de manuais 
escolares em todas as disciplinas, a par da liberdade editorial para a sua conceção, e à passagem da 
responsabilidade da respectiva escolha para os professores e instituições escolares, acompa-
nhando o que, de resto, acontece na generalidade dos países europeus. (Moreira, et alii, 2013: 2)

Estas mudanças estreitaram as ligações entre a escola e a vida ativa, proporcionando o 
acesso à cultura em todas as áreas de formação e trabalho. O manual escolar era o objeto 
perfeito para estabelecer uma relação de proximidade entre alunos, professores e pais 
(que, através deste objeto, podiam acompanhar diretamente o estudo dos filhos e, indire-
tamente, a forma de ensinar dos professores, uma situação que ainda hoje se verifica).  
As políticas educativas concentravam-se nas relações entre a vida política e a função social 
da escola, com o intuito de melhorar a qualidade do ensino e acessibilidade por parte dos 
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alunos à escola. Mas existiam poucas regras acerca do objeto impresso, como garantiu 
Tormenta: "Nos primeiros anos da segunda década do séc. XX, ainda no fulgor da jovem 
República Portuguesa, verifica-se que a legislação existente sobre manuais escolares é 
bastante escassa.” (1999: 15)

Posteriormente, no decorrer da década de oitenta e na sequência da reorganização curricu-
lar do sistema educativo, foram reconhecidos os currículos das áreas da Ciência e da  
Tecnologia como importantes, pelas possibilidades de eficácia social e oportunidades de 
emprego, que se tornaram potenciais promotores na retoma do crescimento económico do 
país. Esta situação prolongou-se até aos anos 90, fase em que a escola era considerada um 
instrumento fundamental para o aumento da competitividade nacional perante os merca-
dos internacionais e o mundo empresarial. Consequentemente, passou a ser permitido que 
os alunos com dificuldades escolares, no ensino tradicional, cumprissem a escolaridade 
obrigatória pela frequência nos cursos profissionais que foram criados. A formação contínua 
de professores passou a ser valorizada para promover a profissão docente.

Paralelamente, nasciam várias editoras que, através do conhecimento especializado que os 
seus colaboradores detinham no ramo, impulsionaram diferentes e inovadoras transforma-
ções nas mais diversas áreas de produção do manual escolar, nomeadamente nas artes 
gráficas e no design. A informática assumiu um papel preponderante no ciclo de produção 
deste produto, introduzindo modificações que promoveram a industrialização do setor edi-
torial e facilitaram a manipulação técnica de todas as características que formavam o objeto 
impresso e que massificaram a sua produção. O livro democratizou substancialmente a sua 
manufatura e apresentação, contaminado pelas transformações da indústria gráfica.  
Esta nova aparência dos livros, sob influência do movimento modernista, foi abordada por 
Ana Catarina Silva:

 Os movimentos de vanguarda do início do século XX, que introduziram o Modernismo, refletiram 
uma nova forma de olhar o mundo, e com isso, o livro. Entenderam o livro como produto industrial, 
sem limitações técnicas ao seu desenho. Na viragem do século muda também o vocabulário grá-
fico. A cor e a forma são totalmente manipuláveis pelo desenhador. O livro impresso torna-se 
uma superfície moldável, apesar da sua aparência muito ligada à tradição. (2008: 54)

O negócio editorial prosperou tanto com o auxílio das novas tecnologias que as editoras se 
transformaram em indústrias autossuficientes, realizando integralmente todas as opera-
ções implícitas na produção dos livros e quase sem recurso a mão de obra. Este cenário 
provocou um acréscimo de produtividade no setor, alterando a configuração dos manuais 
escolares, fruto também das alterações nas práticas pedagógicas e legislativas. No que 
concerne à evolução do manual escolar e no âmbito das Ciências de Educação, a autora 
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 Materialmente, os manuais evoluíram muito num século. Há cem anos, quase não se distinguiam 
das outras obras, nem pela paginação, nem pela ilustração, em geral limitada a algumas vinhetas. 
No fim do século XIX, produzem-se importantes mudanças pedagógicas e técnicas. Por um lado, 
é feito um esforço para ter mais em consideração a psicologia da criança e, por outro lado, as 
novas técnicas de imprensa permitem um grande enriquecimento da tipografia, uma multiplica-
ção das ilustrações e uma redução dos preços de revenda. A fotografia substitui pouco a pouco a 
gravura manual. (1994: 276)

O resultado do progresso tecnológico no setor das artes gráficas promoveu o acesso a um 
vasto tipo de técnicas de reprodução, cada vez mais rápidas e sistematizadas, alargando 
também o leque de possibilidades criativas dos designers, na execução deste tipo de  
produtos. Desde a fotocomposição, a utilização da gravura heliográfica (técnica gráfica 
substituta do processo fotoquímico manual de gravura), a serigrafia, as fotocópias, a 
impressão em offset (anos 70), a fotografia e a fotomecânica e, com a introdução dos 
computadores e da edição eletrónica, nos anos 80, a impressão a laser e a utilização de 
imagens digitais vulgarizaram os meios técnicos para a impressão rápida de qualquer tipo 
de publicação. Na verdade,

 Durante os anos de 1982 e de 1983, assiste-se a uma política de controlo pelo Estado sobretudo 
de preços e de subsídios, o que dá inequivocamente ao manual escolar e até, em parte, aos livros 
auxiliares, um estatuto de bem de primeira necessidade, garante da qualidade do ensino obriga-
tório. É interessante realçar que, em termos sociais, quando se exige para o ensino obrigatório 
manuais gratuitos, se assume, em termos da sociedade portuguesa, um papel central para o 
manual. Não se pede qualquer outro tipo de material didático essencial à aprendizagem, mas sim 
manuais gratuitos. Isto é, para a sociedade, o manual ocupará também um lugar central no pro-
cesso de ensino-aprendizagem (Tormenta, 1999: 59)

A importância crescente do desempenho social, educativo e cultural do manual escolar, 
juntamente com a rapidez com que os sistemas informáticos evoluíram permitiu a  
automatização da edição eletrónica e o desenvolvimento abrupto dos setores de pré-im-
pressão e impressão, desencadeando a produção em série e a competitividade nos ramos 
editorial e de artes gráficas. O volume de trabalho era tão grande que apareceram empre-
sas especializadas em fases específicas da produção do livro para colmatar essas falhas e 
fazer negócios lucrativos. Era comum, tal como é agora, que, na fase de acabamento, 
embalagem e distribuição do produto livro, as editoras recorressem a este tipo de serviços, 
principalmente as que não tinham gráfica própria. A Areal Editores, pelo menos até ao ano 
2000, altura em que foi adquirida pelo grupo editorial Porto Editora, recorreu inevitavel-
mente a este tipo de serviço externo com regularidade e a nível de quase todas as fases de 
produção de manuais escolares, devido à sua escala.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

61

O
 M

ANUAL ESCO
LAR –

 VEÍCULO
 D

E INFO
RM

AÇÃO

Remontando às lembranças desse passado recente, em finais dos anos 90, altura em que 
estagiámos nesta editora, fazendo acertos e correções por sobreposição das imagens 
reveladas para posterior reprodução em chapa metálica, para impressão, era feita numa 
empresa sediada no Porto, que se denominava Microponto. Para a fase posterior do pro-
cesso de produção dos manuais - a impressão e o acabamento - a editora recorria aos 
serviços da Rocha Artes Gráficas, da Multitema e da Maiadouro.

Ao longo dos tempos, este acréscimo da produção de manuais escolares começou a criar 
vários tipos de problemas, não só a nível da sua construção pedagógica, curricular, científica e 
didática, mas também a nível da sua conceção, utilização, e mesmo, a estética do objeto. Sobre 
os problemas de conteúdos pedagógico-didáticos, o aumento da produção de livros acabou 
por não acompanhar a sua atualização legislativa, de acordo com a evolução programática dos 
conteúdos educativos. Em relação às questões estéticas que tivemos oportunidade de obser-
var ao longo dos últimos anos, faremos, mais adiante, uma abordagem minuciosa.

Entre as décadas de 80 e 90, foi visível a identificação das linhas concretas de orientação 
para a leitura das matérias apresentadas nos manuais escolares, através de índices ainda 
pouco elaborados, conforme os que estão apresentados nas figuras 3 e 4, cuja ausência de 
informação concreta acerca das fontes bibliográficas consultadas, punha em causa a viabi-
lidade e credibilidade curriculares dos conteúdos apresentados.

Figura 3 
English Funtastic, 8.º e 9.ºano, Margarida Vilela  
e Virgínia Barros, 1988. Porto Editora, p. 4.
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O mesmo se verificou em relação à escassez informativa da legendagem das imagens e 
respetivas explicações, como o demonstrado na figura 5. Em alguns casos, as explicações 
apresentadas nem sequer eram direcionadas concretamente para os alunos, uma situação 
que se foi alterando nas décadas seguintes.

De uma forma geral e no âmbito das problemáticas analisadas durante este estudo, mas 
numa vertente material do objeto, é possível observarem-se problemas a nível da quali-
dade da matéria-prima empregue. As imagens respeitantes às capas dos manuais das 
décadas de 80 até finais de 90, apresentam cartolinas demasiado finas, sem proteção que, 
por conseguinte, rasgavam facilmente, tal como representam as figuras 6, 7 e 8.

Figura 4 
"Pre Textos" 7.ºano, Álvaro Gomes, Manuela Russo, 
Mário Armelim e Olga Castro, 1982. Edições Asa. p. 4.
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Figura 6 
Português Oral e Escrito, 7.º ano,  
João Augusto F. Guerra e José Augusto  
S. Vieira, 1983. Porto Editora.

Figura 7 
Português Oral e Escrito, 9.º ano,  
João Augusto F. Guerra e José Augusto  
S. Vieira, 1983, Porto Editora.

Figura 8 
O Sabor do Texto 9, 9.º ano, Ana M. Maia, 
Auxília M. Ramos, M. José Azevedo  
e M. Manuela Pereira, 1989, Areal Editores.

Figura 5 
Seven/eight up,  7.º e 8.º anos, Carmo Cruz, 
1994. Areal Editores, p. 100 e 101.
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1 O mesmo acontecia com o papel utilizado nas páginas dos manuais escolares cuja fina 
gramagem, após a impressão, ficava transparente, permitindo uma espécie de leitura bila-
teral entre os lados das páginas, como é visível na figura 9.

Outro problema relevante encontrado em vários manuais escolares foi a falta de resolução 
nas imagens. Havia manuais que, devido a desacertos na sobreposição das películas na 
fase anterior à impressão, tinham de ser impressos na mesma, os erros eram assumidos 
em páginas integrais e grandes tiragens, como se pode observar na figura 10, em virtude do 
acréscimo nos custos de produção e na retoma de todo o processo. Esta situação ocorria 
por falta de exatidão nos processos de conceção dos livros. E, para não se interromper a 
sua impressão e retificar a situação, que encarecia em demasia o projeto, assumiam-se 
este tipo de erros.

Figura 9 
Seven/eight up, 7.º e 8.º anos, 
Carmo Cruz, 1994. Areal 
Editores, p. 23 e 24.

Figura 10 
Galaxy , 7.º ano, David Davis, 
Gilda Pimenta e Lise Santos, 
1984. Edições Asa, p. 16 e 17.
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Na época, a diversidade de formatos produzidos para manuais escolares foi outra caracte-
rística que sobressaiu durante esta análise. Este indicador dispersava visualmente o leitor, 
em relação ao tipo de produto pretendido dentro de uma coleção, anulando qualquer 
estratégia visual ou lógica editorial possível entre coleções e editoras, tal como é visível  
nas capas dos manuais de 7.º ano de escolaridade da disciplina de Inglês, representados 
nas figuras 11, 12 e 13 e na de Português figuras 14, 15 e 16:

Figura 11  
Seven up with your English, 7.º ano,  
J. Filipe Monteiro, Domingos Rodrigues  
e F. Daniel Moreira, 1987, Areal Editores.

Figura 14 
O Gosto das Palavras 7, 7.ºano, Artur 
Veríssimo, Ana Isabel Serpa, Henriqueta 
Sousa e Goretti Rodrigues, 1994,  
Areal Editores.

Figura 12 
English Funtastic, 7.º e 8.º anos, 
Margarida Vilela e Virgínia Barros, 1990, 
Porto Editora.

Figura 15 
Português Prosa e Poesia, 7.º ano,  
João Augusto da Fonseca Guerra  
e José Augusto da Silva Vieira, 1986, 
Porto Editora.

Figura 13 
Galaxy, 7.º ano, David Davis,  
Gilda Pimenta e Lise Santos, 1984, 
Edições Asa.

Figura 16 
Pre-Textos, 7.ºano, Álvaro Gomes, 
Manuela Russo, Mário  Armelim  
e Olga Castro, 1982,  
Edições Asa.
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1 Características como as referidas limitavam o trabalho dos designers na criação de linhas 
gráficas coerentes e sequenciais para organizar, visualmente, os manuais escolares dentro 
das coleções existentes, entre as várias disciplinas, ou para marcar a diferença entre edito-
ras. As diferenças entre os objetos eram tantas que o consumidor era obrigado a estar 
atento à leitura dos títulos das obras e perceber de que disciplina se tratava, relacionando 
conteúdos e verificando o respetivo ano letivo das obras. Este tipo de dificuldades inspira-
ram este trabalho de pesquisa e análise sobre a evolução interventiva do designer na  
construção estrutural dos manuais escolares, tendo em conta a forma como o aplica, cria e 
reconfigura, em termos gráficos, estes objetos que são produzidos segundo os princípios 
de design, na tentativa de combinar, no mesmo produto, o que é necessário para a eficácia 
das suas funcionalidades e a motivação do ensino-aprendizagem. Assim, foi possível cati-
var e orientar a utilização deste produto que, pela otimização do seu transporte e a sedução 
do leitor, acabou por conduzir ao aparecimento de novas normativas no setor editorial.

Em finais da década de noventa, a proliferação e informatização da indústria editorial 
intensificou a produção, de tal forma que promoveu o recurso a mão de obra externa 
especializada, nomeadamente a nível da paginação. No que diz respeito à impressão de 
manuais escolares, a Areal Editores trabalha, desde 2002, com o Bloco Gráfico da Porto 
Editora (infraestrutura gráfica industrial), tal como as outras marcas adquiridas pelo 
mesmo grupo, para a execução de algumas fases de conceção dos seus projetos, com o 
objetivo de reduzir e rentabilizar os custos de produção, prática que passou a ser habitual, 
na empresa.

É disto exemplo o caso particular da produção de literatura infanto-juvenil e dos manuais 
escolares para o primeiro ciclo do ensino básico, onde, por vezes, é necessário produzir 
moldes para aplicação de cortantes (moldes para páginas especiais onde o aluno possa 
fazer recortes ou dobragens), ou elaborar caixas em cartão e pastas especiais, por vezes 
até plastificadas, e que servem para guardar os projetos editoriais e oferecer aos professo-
res, durante as ações de formação e divulgação de produtos editoriais. Do mesmo modo,  
a ilustração, a tradução, a revisão linguística e a paginação (requerida muitas vezes, em  
função de um layout pré-estabelecido internamente pelo setor de design editorial da res-
petiva marca) são alguns dos serviços solicitados externamente.

A Areal Editores, ainda que pontualmente, é cliente do mercado asiático, principalmente no 
que diz respeito a produtos que requerem execução e aplicação de materiais específicos, 
com recurso a trabalho manual que, normalmente, é mais dispendioso no mercado  
ocidental.
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É o que acontece na produção de algumas coleções infantojuvenis, com encadernações 
plásticas de enchimento em espuma e com sons, ou com os livros que são impressos em 
cartolina e que contêm pop-windows 31, tal como o que está representado na figura 17, onde 
existem construções e janelas em cartão, de onde saltam figuras ou pequenos artefatos 
que interagem, quando o livro é manuseado, recursos cuja manufatura, naquele país orien-
tal, tem um custo muito inferior ao que é praticado no ocidente, para além da rapidez de 
execução e negociação via email. 

O desenvolvimento da indústria gráfica contagiou o setor de produção editorial, tendo impli-
cações a nível dos altos índices de poluição e toxicidade, entre outros aspetos implícitos na 
produção impressa. Estas alterações, associadas às mudanças legislativas impostas pelo 
Governo e à reformulação dos programas vigentes que integram os manuais escolares,  
precipitaram a deslocação das gráficas dos centros urbanos. Medidas que possibilitaram a 
reorganização de condições para a modernização da sua expansão e redimensionamento, 
não só em termos de instalações, mas também, no que se refere à aquisição de profissio-
nais especializados.

Figura 17 
Livro com pop-windows. O Oceano - Maravilhosas fotografias 3D como nunca viste! Autores: Matt Denny, Robert Tainsh e Simon 
Mugford. Priddybooks, Londres. Tradução: M. Emília Gonçalves, Areal Editores 2005, Porto. Impresso na Malásia.



68

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

1 Foram importados e adquiridos diferentes tipos de equipamentos multifuncionais mais 
potentes e de maior dimensão, o que permitiu um aumento substancial da produtividade e 
um maior investimento em termos de matéria-prima, cujos desperdícios eram vendidos 
para posterior reciclagem. 

A respeito do auge da indústria editorial em Portugal e as consequências que implicou, a 
nível cultural,

 Os anos 90 serão, sem dúvida, de grande esplendor para a indústria dos manuais escolares. 
Reforma, Ensino Obrigatório, num pais em que a cultura ainda não atingiu determinados níveis e 
principalmente determinadas classes sociais que agora ocupam uma escola incapaz de lhes res-
ponder adequadamente, vão remeter o manual escolar para uma espécie de ’salvador’, fazendo a 
ponte entre a cultura mais ’erudita’ e tantas tecnologias, que coexistem na escola paralela e pare-
cem entusiasmar muito mais os alunos. (Tormenta, 1999: 65 e 66)

Na fase em que o manual escolar foi objeto deste estudo, continuou a experimentar altera-
ções legislativas que comprometeram a evolução da definição do seu conceito, embora, 
mantendo o rigor científico e metodológico com que é fabricado, assegurando a sua  
vertente didático-pedagógica, no que diz respeito aos objetivos e políticas educativas que 
vão sendo adotadas. Mas, de um ponto de vista mais abrangente que o jurídico, há uma 
face neste objeto que é transversal e que está relacionada com a articulação da criatividade 
dos autores e os recursos técnicos editoriais com a perspetiva legal das metas curriculares 
adotadas.

As décadas de oitenta e noventa foram profundamente influenciadas por valores economi-
cistas e pela aproximação entre a escola e a vida ativa. O conhecimento tornou-se num 
instrumento imprescindível para o aumento da competitividade nacional e internacional. 
Consequentemente, as políticas educativas foram-se alterando com o intuito de melhorar 
a qualidade dos padrões de formação e a preparação da comunidade escolar para o mer-
cado de trabalho, proporcionando a implementação de valores, como o desenvolvimento 
do espírito crítico, a capacidade de análise e de síntese, o incentivo à pesquisa, o estímulo à 
responsabilidade e o sentido de cooperação, no ensino. Estes fatores associados à produ-
ção diversificada de manuais escolares implicaram a implementação e aperfeiçoamento  
de regras que definissem, viabilizassem e uniformizassem os processos de conceção e 
ensino-aprendizagem, no objeto - manual escolar.

Nos últimos anos da década de oitenta, a legislação em vigor foi retificada e definiu uma 
nova política, a nível nacional, para o manual escolar, criando comissões de apreciação 
para as diferentes disciplinas e respetivos anos escolares (Decreto-Lei n.º 57/58, 31 de 
janeiro de 1987).32 Fazendo uma breve retrospetiva da década de oitenta, já se falava numa 
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“nova política de manuais escolares.” Os períodos de vigência foram fixados para cinco 
anos; ponderou-se a possibilidade de utilizar instrumentos auxiliares dos manuais esco-
lares e; os preços eram fixados por despachos conjuntos dos ministros da Educação,  
Cultura, Indústria e Comércio.

Perante o ritmo evolutivo da produção editorial de manuais escolares e a revolução tecnoló-
gica, as escolas começaram a exigir novas e construtivas formas de ensino-aprendizagem, 
por parte dos professores e dos alunos. O ensino educativo passou a ser constituído pelo 
Ensino Básico (organizado em três ciclos sequenciais: o primeiro, com a durabilidade de quatro 
anos; o segundo, de dois anos e o terceiro, de três anos). O Ensino Secundário (que passou a 
integrar o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo anos de escolaridade) e, por último, 
o Ensino Superior. Houve alterações relativamente ao alargamento da escolaridade obrigató-
ria, sendo o décimo segundo ano de escolaridade integrado no Ensino Secundário. Surgiram 
novas oportunidades educativas para os adultos, a implementação do ensino tecnológico e a 
valorização do ensino à distância, através de recursos educativos em multimédia.

As reformulações e retificações legislativas, que foram executadas e implementadas a 
partir da década de oitenta, sofreram consecutivas alterações durante os anos noventa, 
época em que foi estabelecido um sistema de adoção, um período de vigência e um 
regime de controlo da qualidade dos manuais escolares, imposições que foram sendo 
sucessivamente alteradas, tal como o demonstra o artigo publicado em Diário da Repú-
blica, de 26 de novembro de 1990 - Decreto-Lei n.º 369/90, que revoga o Decreto-Lei 
vigente anteriormente.33 

Nos anos 90, novas retificações foram impostas no texto legal, destacando, a título de 
exemplo, a necessidade dos autores e das editoras preverem aspetos ligados com a pro-
dução, designadamente as tiragens e a “racionalizar o preço do manual escolar e a sua 
disponibilização no início do ano letivo”. (ibidem) Uma das vertentes em apreciação foi a 
reedição ou substituição do manual escolar. Relativamente aos preços, a sua fixação pro-
curava contemplar os interesses de utilizadores, de autores e de editores, valorizando a 
consulta das associações representativas do setor editorial, e continuando a caber aos 
ministros da tutela a fixação dos preços dos manuais escolares.

Neste âmbito legislativo, anos mais tarde, evocando o manual escolar como objeto central 
no ensino, e defendendo que este devia ter um preço fixo, a legislação foi aperfeiçoada e 
apresentada em Diário da República, a 21 de setembro de 1996, através do Decreto-Lei  
n.º 176.34 Nesta fase legislativa, ficou plenamente consignado o preço do livro, relacionan-
do-o com questões técnicas, como a sua reedição ou reimpressão.
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1 Ainda no âmbito das retificações legislativas que estabeleceram as diferenças entre os 
vários conceitos no contexto da política do manual escolar, algo mais foi acrescentado à 
definição de manual escolar:

 Dez anos mais tarde, o decreto-lei n.º 176/96, de 21 de setembro, ao estabelecer um distinção 
entre vários conceitos no âmbito da política do livro, redefine o de manual escolar como “O instru-
mento de trabalho individual, constituído por um livro em um ou mais volumes, que contribua para 
a aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento da capacidade e das atitudes definidas 
pelos objetivos dos programas curriculares em vigor para cada disciplina, contendo a informação 
básica necessária às exigências das rubricas programáticas. Supletivamente, o manual poderá 
conter elementos para o desenvolvimento de atividades de aplicação e avaliação da aprendiza-
gem efetuada.” (Carvalho, 2010: 89 - 90) 

As editoras produziram as suas obras consoante a legislação imposta e segundo algumas 
regras editoriais internas, que cada uma impunha de forma a otimizar o ciclo da sua produ-
ção, em função da maquinaria e matéria-prima adquiridas e disponibilizadas para utilização, 
sujeitando-se, como é óbvio, às imposições do editor e dos autores de cada obra. Uma 
situação que, a longo prazo, acabou por ir homogeneizando as características materiais e 
técnicas da produção do manual escolar entre editoras, influenciando a sua produção anual, 
mas prejudicando a qualidade e atualização dos seus conteúdos. De notar que

 Em Portugal, para muitas crianças o manual escolar é o único livro que leem. A quantidade de 
manuais escolares por disciplina disponibilizados, anualmente, pelos editores, as queixas de mui-
tos setores da sociedade sobre a sua qualidade e o resultado de alguns estudos sobre a correção 
científica dos conteúdos disciplinares, tiveram como consequência uma mudança radical nas leis 
relativas aos manuais escolares. A morosidade decorrente dos processos de avaliação de 1993 e 
1995, levou o governo a propor um outro tipo de controlo da qualidade científica e pedagógica dos 
manuais escolares, através de Lei n.º 47/2006 de 28 de Agosto. (Carvalho, 2010:92)

Mas, a produção legislativa referente ao manual escolar não se fica por aqui. Em 2006, um 
novo Decreto-Lei continuava a manter a preponderância do Estado na avaliação, certificação 
e adoção do manual escolar, compatibilizando e libertando a sua autonomia científico- 
pedagógica com regras de adoção formal dos manuais escolares. Dentro das mais  
importantes, destaque-se, como exemplo, o caso da lei responsabilizar os editores pela 
disponibilidade atempada de manuais escolares, no mercado.

Particularidades relevantes na produção dos manuais escolares foram aparecendo, tal 
como as novas retificações, nos artigos da legislação portuguesa, nomeadamente no 
Decreto - Lei n.º 47, de 28 de Agosto 2006.35

A massificação do ensino, associada às suas consequentes reformas, desencadeou novos 
rumos e abordagens às práticas pedagógicas docentes. Foi implementado o ensino através 
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das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pela informatização dos processos de 
aprendizagem, numa perspetiva de aquisição rápida e construtiva do saber. A utilização 
deste tipo de ferramentas pedagógicas e versáteis ativou a participação dos alunos no pro-
gresso tecnológico, proporcionando-lhes uma integração instantânea na nova sociedade da 
informação. O uso do computador, além de criar oportunidades profissionais aos alunos, 
possibilitou-lhes um ambiente de interatividade, que ampliou e dinamizou novas possibili-
dades de aprendizagem. Este veículo de comunicação multicultural potenciou a organização 
e construção do conhecimento de uma forma imaginativa, apoiando o pensamento na 
investigação, na pesquisa e exploração ativas: 

Na verdade,

 É no início dos anos 80 que, em Portugal, a utilização pedagógica do computador começou a ser 
considerada de forma organizada no ensino básico e secundário, através de vários projetos e pro-
gramas criados então pelo Ministério da Educação.

 A primeira grande iniciativa nacional de introdução das TIC nas escolas dá-se com o Projeto 
MINERVA - Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, Atualização, criado pelo 
Despacho n.º 206/85 de 31 de outubro, que vigorou no período compreendido entre 1985 e 1994, 
sob a tutela do Ministério da Educação, que promoveu e financiou o projeto. (…)

 Do Projeto MINERVA emanaram duas iniciativas de relevo, o Projeto IVA (Informática para a Vida 
Ativa) e o Projeto FORJA (Fornecimento de Equipamentos, Suportes Lógicos e Ações de Formação 
de Professores). O Projeto IVA vigorou durante os anos letivos de 1990/91 e 1991/92 e foi concebido 
para os jovens do 12.º ano que receberam formação ministrada de carácter técnico. (Pedro, 2011: 69) 

Ao implementar estas novas ferramentas no ensino, o desempenho docente requereu 
outro tipo necessidades: a criação de novos objetivos, metodologias e critérios de avaliação. 
Os professores tiveram que atualizar e adaptar as suas metodologias de ensino em função 
da inovação tecnológica, adquirindo competências informáticas para melhor preparar os 
alunos para a nova realidade social.

As TIC, no ensino, levaram as editoras a criar novas estratégias de investimento. Assim, sur-
giram novos e competitivos conceitos e produtos no mercado. As aplicações multimédia 
com sites e programas educativos, os jogos didáticos, os CD-ROM, os manuais interativos, 
entre outros produtos, foram configurados para facilitar o ensino-aprendizagem, em casa 
e na escola. A voracidade com que a evolução tecnológica proporcionou o aparecimento e a 
constante atualização destes produtos interativos fez surgir materiais de apoio à comuni-
dade escolar, cada vez mais elaborados. Foi o caso da plataforma de ensino interativo  
- Escola Virtual -,  e dos sites Sítio dos Miúdos e Educare, da Porto Editora, que foram elabo-
rados para diferentes níveis de escolaridade, contendo distintas ferramentas de trabalho  
e atividades. O quadro interativo - um equipamento com recursos informáticos inovadores 
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1 e aparentemente facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, na sala de aula -, foi 
promovido e implementado, em alguns estabelecimentos de ensino e centros de estudo, 
através de editoras escolares, primeiro, a Areal Editores e, depois, a Porto Editora.

É de realçar que

 O quadro interativo (QI), o computador, o projetor e a interatividade proporcionam uma nova 
interface comunicacional que invade o território educativo. A sala de aula convida à criatividade 
didática e à construção de ferramentas cognitivas que podem facilitar e estimular aprendiza-
gens. O professor e o aluno relacionam-se num ambiente mais tecnológico e propício a novas e 
diversificadas experiências de aprendizagens. Todavia, este ideal cruza-se com a lentidão no 
apetrechamento das escolas; com a resistência e falta de formação dos professores, e com 
alguma dificuldade das escolas em fazer a manutenção dos recursos. (Ferreira & Serra, 2009: 16)

E, mais recentemente, os ebooks e o projeto Portátil Magalhães, implementado em 2008 
para as crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Básico. Este projeto, inserido no programa 
e-escolinha , foi o resultado de um protocolo entre o Governo Português e a Intel Corporation 
(empresa multinacional americana, especialista em tecnologia de circuitos integrados) para 
a criação de um consórcio, cuja maioria dos capitais foi de empresas portuguesas.

A implementação de novas formas de ensino precipitou também o aparecimento do 
e-learning (Learning Management System), um sistema de inclusão digital de educação  
à distância, que consiste na comunicação e partilha de conteúdos estabelecida entre utili-
zadores, através de um computador. Um modelo inovador e democrático de ensino, 
desenvolvido através de sistemas de gestão e aprendizagem de aulas não presenciais, 
que permite o contacto virtual entre professor e alunos. Pode ser estabelecido em duas 
variantes: síncrono - em que ambos os intervenientes, professor e aluno, estão na aula ao 
mesmo tempo, através de chat ou skype; e assíncrono - quando é estabelecido de forma 
mais flexível, permitindo que o ritmo de aprendizagem se desenvolva em função da dispo-
nibilidade temporal de cada um dos intervenientes.

Verdadeiramente, agora

 O e-Learning apresenta-se como o agente revolucionário da formação. Todos conhecemos os 
sistemas de formação presenciais, centrados num formador que, numa sala de formação,  
interage com um grupo de formandos. A Internet veio colocar todos em contacto com todos, cen-
trando a formação no seu destinatário - o formando. (Sampaio, 2013: 23)

O manual escolar foi um veículo facilitador da organização do desempenho docente, ins-
trumento dinamizador e motivacional na aprendizagem dos alunos, um recurso quase 
exclusivo para as atividades escolares. No entanto, ao longo dos tempos, foi alterando o seu 
significado pela acumulação de novos conceitos e formas de ensino-aprendizagem.
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Ainda assim,
 Um manual escolar é uma obra didática concebida para a aprendizagem de conhecimentos cuja 
aquisição é prevista por um programa ou que apresenta o conteúdo de uma ou várias disciplinas de 
tal forma que uma população determinada possa assimilá-la.
 Até ao presente, os manuais têm permanecido os instrumentos de transmissão do saber mais atua-
lizados e, apesar dos rápidos progressos das tecnologias da informação, a sua função poderia ainda 
aumentar em virtude do desenvolvimento da aprendizagem independente. (Landsheere, 1994: 275)

A natureza complexa do objeto - manual escolar - provém da relação informacional entre 
os seus conteúdos, o perfil do seu leitor e a multiplicidade de objetivos inerentes à sua utili-
zação, o que implicou o aparecimento e aperfeiçoamento de sucessivas legislações,  
ao longo dos tempos. Em 2006, em virtude dos conteúdos disciplinares dos manuais 
escolares serem muitas vezes discutíveis, a definição de alguns critérios e normas de 
implementação para a sua elaboração foi repensada. A avaliação científico-pedagógica dos 
manuais escolares era premente, bem como a sua utilização:

 Paradoxalmente, continua-se mal informado acerca da forma como alunos e professores utilizam 
os manuais durante as atividades escolares e depois.
 A avaliação de determinadas partes ou de aspetos particulares de um manual escolar deveria 
começar durante a elaboração, prolongar-se por uma experimentação global, antes do lançamento 
do livro no mercado ou da distribuição nas escolas, e continuar durante a utilização. Distingue-se  
a avaliação feita por peritos - especialistas das disciplinas, inspetores do ensino, professores,  
investigadores - da avaliação feita por futuros utilizadores, e depois pelos utilizadores efetivos. 
(Landsheere, 1994: 280)

Então, a criação do programa de certificação para avaliação da eficácia dos manuais escola-
res é elaborada à semelhança do que é feito para qualquer outro produto educativo. Este 
processo certificativo depende do grau de adequação do produto às funções que é suposto 
desempenhar e segundo um determinado modelo pedagógico. A avaliação dos manuais 
escolares é desenvolvida e, tal como se faz até ao momento, por Comissões Científico-Pe-
dagógicas, formadas para a apreciação e avaliação da sua qualidade, sujeitando-os a vários 
níveis de alterações que, numa fase posterior, são comunicados às editoras para que estas 
procedam às modificações necessárias. Este processo avaliativo desenrola-se em duas 
fases: primeiramente, a avaliativa e certificativa do projeto, que se desenvolve de acordo 
com os critérios estipulados, representando a fase em que são tomadas as decisões sobre 
a certificação da qualidade científico-pedagógica dos manuais escolares. Numa segunda 
fase, os manuais escolares são avaliados e adotados, altura em que os docentes, dentro de 
um leque de manuais escolares previamente certificados, selecionam os que melhor se 
adequam ao projeto educativo da sua escola.

Hoje em dia, os critérios de avaliação dos manuais escolares são cada vez mais rigorosos e 
abrangentes. Além de contemplarem a avaliação da sua cientificidade, debruçam-se sobre 
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1 outras características que compõem este objeto, como a linguística (para a qual é feita uma 
revisão segundo o sistema internacional de normas de unidades de escrita) e a concetual 
(pensada em função do público-alvo, tendo em conta as características técnicas, físicas e 
estéticas do objeto). Ambas devem estar de acordo com o desenvolvimento das competên-
cias definidas no currículo nacional, não descurando fatores como os objetivos e conteúdos 
programáticos impostos, a qualidade didático-pedagógica do objeto relativamente ao seu 
método de organização, informação e comunicação de conteúdos e a possibilidade do 
manual escolar ser reutilizado e adaptado ao período de vigência previsto.

A respeito da sua qualidade técnica, fator relevante principalmente para o desenvolvimento 
deste trabalho, o manual escolar deverá ser avaliado de acordo com as características mate-
riais e formais que o constituem, através de uma análise à sua robustez, peso, tipografia, entre 
outras características relevantes que o compõem. A eficiência do seu desempenho refletir-
se-á na sua utilização e na motivação que a aplicação de determinados elementos provocará 
no objeto, podendo, inclusivamente, ser um forte contributo para melhorar os resultados no 
ensino-aprendizagem. Mas será necessário aprofundar a relação visual e a legibilidade na 
apresentação dos conteúdos das páginas dos manuais escolares, não só na ótica do aluno, 
mas também na do professor, principalmente no que diz respeito à hierarquia da informação, 
para além da já referida qualidade pedagógico-didática que estes apresentam.

Para a concretização desse tipo de processos de otimização e controle é necessário recorrer 
a entidades avaliadoras, que são constituídas fundamentalmente por instituições públicas 
do ensino superior, departamentos de formação de docentes, associações profissionais de 
professores e associações científicas. Todas estas entidades são contempladas pela lei, 
organizando as avaliações dos manuais por ano escolar, disciplina e área curricular,  
contando com o apoio de docentes investigadores integrados. A avaliação dos manuais 
escolares acontece anualmente, consoante o resultado da sua anterior apreciação, e para 
que este processo corra bem, é fundamental que haja coerência na apresentação entre  
textos e imagens para facilitar a abordagem e compreensão entre os assuntos que são para 
ler e os exercícios práticos (que devem ser vocacionados para a educação e mercado esco-
lares, de acordo com a faixa etária dos alunos a que se destinam), características que são 
valorizadas para a eficácia de um projeto e da sua utilização. A divulgação da lista de manuais 
certificados ou não-certificados é disponibilizada anualmente, pelo Ministério da Educação. 
Sobre este assunto, Justino Magalhães postula:

 Com efeito, seja pelo aparato burocrático em que mergulham no decurso dos processos de pro-
dução, legitimação, aprovação e lecionação, seja pela sua centralidade no interior da cultura e da 
ação escolares, uma das marcas sócio-culturais mais relevantes quando se analisam os manuais 
escolares é a explicitação de juízos sobre conteúdos, lugares, figuras ou personagens. Subjazem 
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aos manuais escolares lógicas de autoridade e de verdade que não são comuns a outros livros ou 
produtos culturais, mesmo no interior da cultura escolar. O manual escolar, mais que um meio de 
aculturação e de alteridade, é fator de afirmação e de dominação cultural. (2006: 10)

A lei que, em 2012, esteve em vigor para o manual escolar previa um alargamento de seis anos 
para o seu prazo de vigência. O objetivo do referido intervalo de tempo estava relacionado com 
as novas reformas educativas e com a tentativa de implementar o regime de empréstimo do 
manual escolar, numa perspetiva de possibilitar a estabilização dos livros, nas escolas, tendo 
em conta que a sua reutilização poderia de alguma forma reduzir os encargos anuais das 
famílias. Neste contexto e focando também a introdução das TIC no ensino, há um artigo, no 
site <<Educare.pt>>, da Porto Editora, cujo título é "Portugal isolado na política dos manuais 
escolares", que foca a realidade do manual escolar no século XXI, em contexto europeu, no 
âmbito de um estudo realizado pelo ORE, Observatório dos Recursos Educativos:

 O estudo realça, a propósito, que a introdução das tecnologias da informação e comunicação na 
vertente pedagógica, tal como dos ebooks, não pode ser esquecida. Com uma vigência de seis 
anos, Portugal arrisca a afastar-se mais de uma nova realidade e que pode mesmo discriminar 
ainda mais os alunos mais carenciados, por não terem acesso fácil aos novos instrumentos.  
(Carvalho & Fadigas, 2007: 2)

Foi na sequência da nova reforma que surgiu o tão controverso projeto - Banco do Livro 
Escolar -, distribuído por diferentes lojas em todo o país, com a particularidade de possibili-
tar a troca ou entrega gratuita de manuais escolares e do qual falaremos mais adiante, 
quando abordarmos a temática do livro como objeto cultural. O Banco do Livro Escolar tem 
sido acompanhado com alguma estranheza por parte das editoras que não apostam no 
projeto, preferindo aplicar inovadores e apelativos meios de produção para venderem ainda 
mais, investindo em novas ofertas para escolas e professores. Assim, utilizam inovadoras e 
invasivas técnicas de marketing que têm vindo a modificar a realidade do mercado escolar, 
pela invenção de processos de venda cada vez mais agressivos. Uma estratégia posta em 
prática para colmatar o tempo de vigência imposto por lei, que foi originando outro tipo de 
produtos e suportes materiais que, de certa forma, vieram complementar o manual esco-
lar. Por outro lado, Jorge Morais admite:

 É certo que pode até certo ponto, impedir a emergência ou o desenvolvimento de outras e híbridas 
formas de materialização do próprio suporte manual escolar o que, dada a forma como  
as tecnologias e comunicações evoluem, pode entender-se, como a APEL, que são diretrizes 
castradoras mas o que é certo é que, para já, esta lei parece apostada em estabilizar um certo 
número de coisas, diríamos até em demasia, ao conhecermos o que também define no seu  
Art. 4.º ponto 1, a vigência do manual para seis anos, em simultaneidade com os próprios progra-
mas, o que nunca aconteceu no período pós 25 de Abril. (2008: 71)
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1 Ainda em 2012, surgiu um novo Decreto-Lei onde, entre outras particularidades, se pode 
destacar a obrigatoriedade do nome da entidade acreditada responsável pela avaliação e 
certificação de cada manual escolar e o dever de esta ser mencionada com destaque, por 
exemplo, na capa ou contracapa. As referidas modificações legislativas impostas na cons-
trução do manual escolar surgiram no Decreto-Lei n.º 258-A de 5 de dezembro 2012 36,  
do mesmo ano e abrangiam maior rigor nos critérios de avaliação para a certificação de 
manuais escolares.

Em 2013, o cenário legislativo foi novamente alterado, implementando-se novas medidas, 
como as questões relativas ao empréstimo de manuais escolares e às metas curriculares 
impostas pelo novo Ministro da Educação, no Despacho n.º 95-A de 3 de janeiro 2013.37  
O rigor e os ensaios para agilizar procedimentos foi uma das preocupações deste novo 
despacho ministerial.

No ano de 2014, foi atualizado o modelo de adoções para manuais escolares e definido o 
regime dos seus respetivos preços, considerando os princípios da ação social escolar esta-
belecidos em relação a estes recursos didático-pedagógicos. Foi alargado para seis anos o 
seu período de vigência, criando a possibilidade de reutilizar e racionalizar o uso destes 
objetos no sentido de estabilizar a organização pedagógica nas escolas, Despacho n.º 5 de 
14 de janeiro 2014.38

Mais recentemente, em 2015, é aprovado o Despacho n.º 151 de 7 de janeiro 2015 39, que dá 
conta da criação de um grupo de trabalho para definir as Metas Curriculares e reajustar os 
Programas Curriculares para as disciplinas do Ensino Básico e Secundário. A disciplina de 
Inglês passou a estar incluída no Currículo Nacional do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Em 2016, na sequência de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado, por parte 
do PCP (Partido Comunista Português), o Governo confirmou que, a partir de setembro de 
2016, os manuais escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico serão gratuitos. De notar que:

 O Ministério da Educação confirmou nesta quarta-feira a distribuição gratuita de manuais escola-
res para os alunos do 1.º ano de escolaridade a partir do próximo ano lectivo, na sequência de uma 
proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) do PCP. A Confederação Nacional das Asso-
ciações de Pais (CONFAP) dá os parabéns a esta medida, mas alerta que as famílias têm outras 
necessidades.

 "O ano letivo 2016/2017 será o ano zero desta medida e abrangerá todos os alunos do 1.º ano do 1.º 
ciclo do ensino básico. Neste ano zero serão distribuídos gratuitamente os manuais escolares. Os 
restantes recursos didáticos não estão incluídos na medida nesta fase inicial. O custo de imple-
mentação desta medida no ano zero está estimado em cerca de três milhões de euros para o ano 
lectivo 2016/2017", adiantou à Lusa o Ministério da Educação (ME).
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 Em cima da mesa está a discussão de um modelo que pretende tornar gratuitos não só os 
manuais, mas todos os recursos didáticos, e para todos os anos da escolaridade obrigatória. (jor-
nal Público: 09.03.2016) 40 

Na sequência deste contexto legislativo, cabe-nos referir que o propósito desta dissertação 
não é analisar as questões técnico-jurídicas relativas ao manual escolar, mas enfatizar a 
importância de que o tema se reveste, ao merecer uma atenção legislativa sujeita a frequen-
tes remodelações que, por certo, irão encontrar novos desafios e um novo ambiente, face à 
evolução tecnológica e conjuntura social que, entretanto, já se começou a manifestar.*

* Remetemos para o Anexo 2, o essencial da legislação a que fizemos referência nestas últimas páginas e das 
quais, foram retiradas as citações em apreço - ANEXO: Textos legais utilizados para a elaboração do trabalho, 
vigentes entre 1980 e 2016.
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1 A era da globalização e da utilização da internet impôs profundas modificações nos  
processos de idealização e conceção dos produtos, incluindo dos manuais escolares, que 
passaram a estar sujeitos a sucessivas alterações, devido a constantes atualizações.  
Neste contexto, o design assumiu um papel preponderante, encontrando-se presente na 
maior parte dos objetos de uso diário e meios de comunicação, como Armando Vilas Boas 
considerou: "O design imaterializou-se” (2011: 26); e, referindo-se à profissão de designer, 
atestou: "O designer é hoje um profissional atento a todas as vertentes do nosso mundo 
visual, e é por conseguinte um designer visual e já não somente gráfico.” (ibidem) 

A conjuntura e a globalização precipitaram a multidisciplinaridade das funções do desig-
ner, tal como a utilização de novas ferramentas auxiliares no exercício da criação de  
processos em design. Este visionário ao serviço da sociedade passou a ocupar funções 
explícitas, relativamente à comunicação de informações, e implícitas, quando passa as 
mensagens através da modelação visual de grafismos, ainda que, de uma forma suben-
tendida, educando estética e culturalmente o observador e transportando para os objetos 
características multidisciplinares.

Este tema foi abordado no âmbito das Conferências Personal Views 2012, que decorreram 
em Matosinhos, onde se promoveu a partilha internacional de diferentes processos em 
design, testemunhados por profissionais nacionais e internacionais, sobre as quais o 
designer britânico e curador do evento, radicado em Portugal, Andrew Howard admitiu: "Sei 
que de certa forma parece estranho e melodramático falar sobre a crise e a transformação 
no design gráfico, mas é verdade que, nos últimos quinze anos esta profissão sofreu uma 
série de mudanças que foram o resultado das transformações tecnológicas.” 41 

E acrescentou que, o aparecimento de novas possibilidades visuais, por intermédio da 
aplicação de regras e convenções impostas pela utilização de novas ferramentas informa-
tizadas, deu origem a diferentes interrogações e pontos de vista.

A informatização dos sistemas de produção e informação alterou as formas de pensar o 
design e os conceitos sobre os quais o homem se regia, dando lugar a novas dinâmicas 
sociais suscetíveis ao apelo da imagem, ao consumismo e a uma forma mais agressiva de 
adquirir as coisas, tendo em vista o lucro e a satisfação imediatos. Uma nova forma de 
estar que alterou os hábitos de leitura e, consequentemente, o mercado editorial - uma 
temática contemporânea que foi alvo de reflexão por parte de alguns autores, pois  
"Ser leitor no século XXI exige do aluno motivação, vontade, esforço. A aprendizagem da 
leitura é para a vida inteira e vai muito para além da descodificação alfabética, prolonga-se 
por toda a escolarização.” (Martins & Sá, 2008: 245)
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Em pleno século XXI, as editoras enfrentam novos desafios face à globalização. A fusão de 
várias marcas foi a solução encontrada para fazer face à dificuldades generalizadas, inclusiva-
mente noutros setores. Ao longo da última década, grandes grupos empresariais/editoriais 
enfrentaram enormes desafios no mercado e, para sobreviverem à crise económica mundial 
instalada, adquiriram várias marcas, centralizando-as num só grupo económico, como no 
caso das editoras internacionais Penguin e Random House. Assim,

 Editoras dos grupos britânico Pearson e alemão Bertelsmann anunciaram joint venture com obje-
tivo de dividir custos e se adaptar às rápidas mudanças no mercado livreiro. O grupo editorial  
britânico Pearson firmou acordo para unir sua divisão de livros Penguin com a rival Random House, 
que pertence à Bertelsmann, gigante alemã do setor editorial. A Bertelsmann será dona de 53% da 
recém criada joint venture, a Pearson ficará com os restantes 47%. A união dará origem ao maior 
grupo editorial do mundo, a Penguin Random House, que terá em seu catálogo autores como Ken 
Follet, EL James e o vencedor do Prémio Nobel de Literatura 2012, Mo Yan. (Deutsche Welle, 2012)42

Este tipo de estratégia foi também adotado pelo maior grupo editorial português - Grupo 
Porto Editora - que, nos últimos anos, adquiriu também as marcas concorrentes Areal  
Editores, Lisboa Editora (atual Raiz Editora) e estendeu o seu catálogo editorial à área da 
literatura, criando divisões no Porto e em Lisboa. É responsável por chancelas como: Ideias 
de Ler e Albatroz, e adquiriu, desde 2010, a Assírio & Alvim, a Sextante, a Bertrand, o Círculo 
de Leitores e fundou duas editoras nos Palops, a Plural Angola e Plural Moçambique. Criou, 
ainda, a distribuidora Zuslog, reestruturou, robotizou e industrializou infraestruturas pró-
prias - Bloco Gráfico - e, mais recentemente, criou a maior e mais premiada livraria online 
do mundo - a Wook. Tal como demonstra a notícia: "Criada em 1999 ainda com o nome 
Webboom, a Wook, frisa, é a maior livraria online portuguesa: <<Tudo o que está editado nós 
temos disponível. Mesmo aquelas edições raras, que só encontrávamos nos alfarrabistas, 
tentamos encontrar através dos contactos.>>” (jornal Público: 02.05.2012) 43

Acerca a fusão editorial nacional e a expansão além fronteiras, Vasco Teixeira, administra-
dor do Grupo Porto Editora, numa entrevista concedida ao jornalista Luís Miguel Queirós em 
novembro de 2010, traçou algumas linhas do historial deste império:

 Decidimos diversificar para a literatura em 2006 e criamos uma divisão literária. A questão já 
estava em cima da mesa desde meados dos anos 90, mas fomos privilegiando o desenvolvi-
mento das novas tecnologias. Achamos que não íamos diversificar ao mesmo tempo em duas 
direções e optamos pelo multimédia. (…) Desde 2009 que temos estado empenhados no negócio 
da Bertrand, e há uma década que vimos crescendo consistentemente em África, em Angola e 
Moçambique. (jornal Público: 17.11.2010) 44

Foi a partir de 2008 que surgiu outro grande grupo editorial em Portugal - o Grupo Leya - 
atual concorrente da Porto Editora e o número dois no ranking editorial nacional. É detentora 
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1 das marcas Academia do Livro, Edições ASA (fundadas em 1951, pelo pedagogo Américo 
Areal, especializada em literatura, manuais escolares e livros de Ciências da Educação), BIS, 
Caderno, Caminho, Casa das Letras, D. Quixote, Estrela Polar, Gailivro, Livros d’ Hoje, Lua de 
Papel, Novagaia, Oficina do Livro, Quinta Essência, Sebenta, Teorema, Texto Editores, Ndjira 
(Angola) e Nzila (Moçambique) e está, desde setembro de 2009, a editar também no Brasil.  
A Leya, criada no início de 2008, pelo empresário Paes do Amaral, internacionalizou-se ao 
assinar contrato de compra e venda com o grupo Explorer Investments, que tinha adquirido, 
em 2006, o Grupo Oficina do Livro. Em comunicado, o grupo Leya explica que com esta 
operação reforça a sua "liderança em termos de volume de negócios” e consolida a estra-
tégia de "criar um grupo com dimensão internacional no campo da Língua Portuguesa.” (…) 
(Lusa, 13.05.2008) 45

A presença de ambos os grupos editoriais tornou-se muito forte no mercado nacional, 
sendo o resultado de uma aposta estratégica que se alastrou a outras áreas de negócio, 
solucionando alguns problemas no mercado livreiro, nomeadamente salvaguardando 
alguns postos de trabalho. O facto da produção editorial se ter concentrado em grandes 
grupos editoriais homogeneizou o ciclo produtivo dos livros, uniformizando processos e 
vulgarizando as características deste produto. Foi notória e gradual a sua similaridade em 
termos de configuração, pouco variando de formato, tipo de papel, tipografia, aplicação de 
imagens e ilustrações. Todos os manuais passaram, inclusivamente, a ser impressos a 
quatro cores, à exceção de algumas coleções.

A otimização da produção passou a ser feita em função do seu público-alvo, com o auxílio 
de designers, gestores e engenheiros. Estes profissionais trabalharam também a nível da 
rentabilização dos processos e custos produtivos dos livros, de acordo com as característi-
cas técnicas das máquinas onde estes eram impressos, não descurando a composição da 
matéria-prima empregue. Tal como acontece atualmente, o papel era encomendado em 
fábricas que o produziam propositadamente para cada tipo de produto, tendo em conta um 
determinado formato e a sua respetiva tiragem. As sobras eram vendidas "a peso de ouro” 
a retalhistas, porque o papel utilizado na impressão de manuais escolares costuma ser de 
muito boa qualidade, para além de ser produzido em grandes quantidades. Por isso, deve 
respeitar características muito específicas para proporcionar o bom desempenho das 
máquinas onde é utilizado, de acordo com as funcionalidades que são pretendidas para a 
utilização deste objeto. A gramagem do papel é uma das características que é importante 
ter em conta, assim como o índice de mão, uma das propriedades óticas, estruturais e de 
resistência mecânica que o papel possui, que se traduz pelo seu volume e está relacionada 
com a estrutura macroscópica das fibras que estão presentes na pasta de papel e que 
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integrarão a folha. Esta característica corresponde à qualidade sensorial que é percebida e é 
fundamental para a obtenção uma boa impressão e uma secagem rápida, não descurando 
a performance técnica desta matéria-prima relativamente às máquinas por onde passa e a 
contabilização do seu tempo de impressão. Igualmente importante é a sua rentabilização 
em termos de custos de produção, de acordo com a redução de gastos energéticos, des-
perdícios e mão de obra.

Nos grandes grupos editoriais portugueses, a recorrente normalização e uniformização dos 
processos de produção, nomeadamente para manuais escolares, conduziu ao fabrico de 
produtos com o mesmo tipo de características, empregando matéria primas similares: o tipo 
de papel, a gama de cores ou o tipo de impressão. A produção é pensada em função dos 
equipamentos adquiridos e dos enormes investimentos feitos, rentabilizando processos, 
máquinas e custos de produção. Modificações como estas destacaram-se na qualidade 
visual dos objetos, no design apresentado no layout das capas e miolo dos livros. E, funda-
mentalmente, no nome dos autores das obras, que fica interligado à imagem e ao peso 
económico das marcas editoriais que os representam, no mercado.

Quando algum projeto se transforma num sucesso editorial, há tendência para repetir os 
passos da sua conceção. O mesmo estudo gráfico é uniformizado, implementado e adap-
tado para todas as outras obras, respeitando uma determinada lógica, dentro de uma 
mesma coleção. E, se possível, mantendo a mesma estratégia de produção para tentar 
garantir previamente que o projeto seja bem sucedido, principalmente no caso de ser uma 
coleção em que as variantes se processem apenas em termos de títulos e conteúdos.  
É usual que o departamento de design editorial receba diretivas para aplicar o mesmo 
"molde”, em diferentes tipos de obras. Para isso, utiliza a mesma matriz para vários 
layouts, aplicando apenas ligeiras nuances cromáticas e tipográficas. A respeito deste 
assunto, "Persiste ainda muito no meio profissional o culto da "receita”: o desenvolvi-
mento de uma fórmula visual que dê resposta a todos os problemas. É prático, porque 
poupa o trabalho de adequar a solução ao problema: qualquer que seja o problema, a 
solução é sempre a mesma.” (Vilas Boas, 2011: 39)

Com o desenrolar dos tempos, a questão da aplicação das imagens nos manuais escolares 
tornou-se, também, um assunto preocupante devido à vulgarização da sua utilização, em 
virtude do abandono do formato analógico em prol do digital. As fotografias deixaram de 
ser feitas exclusivamente em função de cada projeto, passando a ser comum o recurso a 
bancos de imagem, o que facilitou e banalizou o recurso às mesmas imagens. O trabalho 
do fotógrafo passou a ser menos solicitado, retirando às obras o caráter autoral e alguma 
qualidade gráfica.
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1 As imagens passaram a ser digitalizadas, ou até compradas por download, através da 
internet, bastando aceder a qualquer banco de imagens - Photodisk, Shutterstock, Flirck -, 
a selecionar o que se pretende adquirir de imediato e a preços muito competitivos, o que 
baixou substancialmente a orçamentação para cada projeto. Esta forma de trabalhar é cada 
vez mais comum e, por vezes, provoca até algum desconforto, quando em diferentes mar-
cas editorias é visível a aplicação de uma mesma imagem, o que é notório em alguns 
manuais escolares.

O mesmo se passa com as ilustrações, pois muitos ilustradores são agenciados por 
empresas prestadoras de serviços, o que gera uma espécie de rotatividade cíclica entre os 
artistas nas diferentes obras e marcas editoriais. Durante uma determinada fase, um ilus-
trador pode trabalhar num projeto para uma disciplina específica, num determinado ano 
escolar, para uma marca editorial e, noutra altura, pode estar a fazer o mesmo tipo de tra-
balho para uma obra diferente e editora concorrente, prestando o mesmo tipo de serviços 
para marcas distintas e, por vezes, até dentro do mesmo grupo. Isto acontece em determi-
nados ciclos de estudo e para determinadas disciplinas. Há editores e designers que fazem, 
inclusivamente, uma associação visual de um determinado tipo de traço, com um certo 
ilustrador e um determinado tipo de obra, o que, a longo prazo, pode propiciar a falta de 
criatividade e de dinâmica nos grafismos apresentados nalguns manuais escolares, que 
deixam de ter novidade em termos de expressão visual.

Com os desenhos digitais a situação repete-se, embora estes ainda sejam as ferramen-
tas editoriais que mais escapam à uniformização e banalização. Apesar de tudo, também 
são facilmente comprados em bancos de desenho e a baixo custo, sendo a sua grande 
vantagem a possibilidade de posteriormente poderem ser manipulados e readaptados 
livremente, em função de cada projeto. Existe sempre a possibilidade de aproximar o 
traço, a tipografia, a cor e a escala de um desenho às características representativas do 
layout do objeto pretendido, inserindo-o, ajustando-o e reeditado-o, para cada tipo de 
obra. Eis algumas vantagens da revolução tecnológica aplicada aos processos de edição.

Os referidos fatores precipitaram o desenvolvimento de novos suportes de leitura e 
escrita. A migração do impresso (papel) para o digital (ecrã) começou a acontecer a uma 
velocidade estonteante, transformando o ensino e a aprendizagem no manual escolar e 
nas escolas. O desejo de ler ou de fazer um ebook é agora vulgar, existe um universo de 
possibilidades digitais crescente e menos estático. A hipótese de construir uma plata-
forma digital que integra o manual escolar interativo poderá possibilitar a abrangência, o 
dinamismo e a acessibilidade permanentemente atualizada e em tempo real deste objeto 
virtual. Esta nova ferramenta de trabalho poderá ser uma alternativa inovadora para a 
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execução de multitarefas simultâneas, dentro da comunidade escolar, facilitando e moti-
vando o ensino-aprendizagem em qualquer lugar. A possibilidade de comunicar em 
tempo real irá facilitar a permuta de diferentes materiais digitais entre vários utilizadores 
(professores, alunos, editoras e pais), dentro e fora da sala de aula, pela manipulação de 
qualquer tipo de equipamento informático. Trata-se de uma possibilidade para o futuro do 
ensino escolar, até em termos sustentáveis.

No que concerne ao estímulo no ensino-aprendizagem, o referido objeto virtual poderá ter 
vantagens a nível de consulta de diferentes bases de dados e informações, como dicioná-
rios, enciclopédias e bibliotecas digitais, para além de facilitar a partilha de conteúdos  
animados, promover o acesso e a aplicação de layouts possíveis de serem personalizados, 
incentivar a permuta de saberes, durante a elaboração dos trabalhos de casa online - viabili-
zando a sua execução e correção em tempo real, segundo a supervisão de um professor, 
através de um chat, email, ou por partilha em rede e em contacto permanente com toda a 
comunidade escolar. Tudo isto são hipóteses do que poderá acontecer na plataforma digital 
que está a ser estudada, cujo acesso futuramente passará por qualquer utilizador inscrito na 
comunidade escolar e com acesso à internet. Assim, o ensino-aprendizagem através do 
manual escolar poderá ser feito de uma forma mais colaborativa, entre gerações.

Nos próximos tempos, será difícil implementar e testar um projeto com estas características, 
não só pela rapidez de atualização tecnológica que requer, mas também pelo investimento 
constante em aplicações e respetiva manutenção das mesmas. A falta de poder de compra 
e a viabilidade de implementação deste tipo de infraestruturas (software e equipamento), no 
ramo do ensino, em Portugal, poderá ser também outro impedimento, uma vez que o nosso 
país vive na incerteza e mergulhado numa grave crise económica, política e social que afeta 
todos os setores e onde escrever sobre a temática da Educação implica, também, uma 
constante transformação e reposicionamento de ideias. A evolução dessas mudanças 
representa, igualmente, uma conjuntura frágil que é confrontada com uma permanente 
mutação. Um dos problemas que poderá ainda comprometer a implementação deste pro-
jeto é a resistência por parte das editoras, relativamente ao investimento económico que 
requer este tipo de solução e que poderá diminuir o mercado do livro impresso, implicando 
alterações radicais e perigosas a vários níveis, neste setor.

Presentemente, uma etapa se acrescenta à definição do objeto - livro e, em particular, do 
manual escolar -, expandindo ainda mais a sua história através da evolução de diferentes 
suportes, formas e códigos de comunicação. A sua definição ultrapassou as barreiras do 
suporte impresso pela possibilidade do digital, onde a permanente atualização de certa 
forma extingue a reedição, porque o suporte impresso fica rapidamente desatualizado, 
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1 uma vez que as suas atualizações só podem ser processadas de uma tiragem para a outra, 
o que implica demorar anos.

Pelos motivos apresentados, o manual escolar, durante toda a sua existência, foi sempre um 
produto permeável a transformações, o reflexo da história do ensino e da comunicação  
dentro da comunidade escolar e, em diferentes épocas, o reflexo da evolução dos processos 
de produção, informatização e industrialização em série que contaminaram o design apli-
cado a este objeto. Este produto que, por ser educativo, possui características e objetivos 
específicos nos campos científico e cultural, é detentor de uma vertente técnica e didática, 
que integra a história do livro e da leitura, sempre adaptada à sua realidade educativa. Na ver-
dade, “A abordagem serial do livro escolar visa tratá-lo enquanto produto cultural orientado 
para um sujeito leitor, em processo de formação e de crescimento, e cuja atividade de leitura 
deverá ser orientada e dirigida para determinados fins.” (Magalhães, 2006: 10)

A realidade educativa implementada nos últimos anos, ao objeto - manual escolar -, foi 
imposta pelo Ministério da Educação e da Ciência e está relacionada com a Revisão da 
Estrutura Curricular. Essas novas medidas viabilizaram de forma mais evidente e com maior 
exatidão a definição de objetivos para a avaliação, feitos através da execução e implemen-
tação de novas metas curriculares, em simultâneo com os programas vigentes para cada 
disciplina. Para isso, foi necessário definir os conhecimentos considerados importantes 
para os alunos e as capacidades que estes deviam desenvolver progressivamente nas 
diferentes matérias, consoante o respetivo ano escolar. Este processo desenrolou-se e foi 
sustentado por experiências e estudos científicos testados em estabelecimentos de 
ensino nacionais e internacionais de referência. Surgiram novas formas de avaliação que, 
para os professores, favoreceram a análise mais exata das necessidades de aprendizagem 
dos alunos.

Segundo o Ministério da Educação, as metas curriculares

 Serão, por isso, uma referência fundamental para o desenvolvimento das atividades letivas, um 
apoio à planificação e organização do trabalho, uma ajuda na escolha das estratégias e metodo-
logias a seguir pelo professor. (…) São ainda um referencial para a avaliação interna e externa, com 
especial relevância para as provas finais e exames elaborados pelo GAVE. (…) A partir do ano letivo 
2014/2015 serão um documento normativo de utilização obrigatória. (OEI, 18.03.2013)46

De realçar que,

 O Ministério da Educação e Ciência está empenhado nas novas metas curriculares e está ciente da 
sua importância, em articulação com a Revisão da Estrutura Curricular. Estas metas são uma peça 
importante na organização do ensino, na clarificação dos seus objetivos curriculares e na introdu-
ção de práticas mais exigentes e claras, que conduzam a uma melhor qualificação real dos jovens. 



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

85

O
 M

ANUAL ESCO
LAR –

 VEÍCULO
 D

E INFO
RM

AÇÃO

Esta equipa ministerial tem tido também a preocupação de abrir o debate nestas questões deter-
minantes para o futuro da educação. Os contributos críticos e sugestões dos professores, das 
sociedades científicas e de outras instituições são fundamentais para poderemos alcançar metas 
e objetivos gerais participados, que por isso contribuam para um sistema educativo mais eficiente, 
com o empenho dos professores, pais e de todos os atores do sistema educativo. (ibidem)

As alterações feitas no ensino foram imprimindo mudanças no manual escolar sob influên-
cia de um quadro histórico repleto de progressivos processos de produção, implicando, 
igualmente, a sua definição e que, ainda hoje, oscilam numa triangulação entre as vertentes 
económica, social e cultural. O manual escolar é, atualmente, um produto específico, deten-
tor de características acrescidas que se têm ramificado em dimensões e matérias distintas 
que abrangem os seus conteúdos, a sua estrutura, a orientação da sua leitura, a experiência 
da sua utilização e os fatores estéticos que o compõem, facilitadores da apreensão e com-
preensão das suas mensagens. 

Na verdade, como

 Principal meio de informação, conhecimento e legitimação da cultura escrita e da ação escolar, o 
manual, não obstante a sua função didático-pedagógica, apresenta uma evolução em boa parte 
análoga à história geral do livro, no que se refere à ordenação e ao significado como veículo do 
saber e do conhecimento, mas ajusta-se aos circunstancialismos e às prerrogativas das políticas 
da educação. (Magalhães, 2006: 7)

Estas alterações despertaram e aprimoraram a cultura visual no objeto editorial, que pas-
sou a ser considerado um objeto de design, uma resposta estetizada às exigências sociais  
e comerciais do leitor, potenciando e modificando as suas formas de ler e sedimentar 
conhecimentos, promovendo a aproximação do produto com o consumidor. Este tipo de 
abordagem foi cultivado pelas editoras que apostaram numa apresentação ainda mais 
apelativa dos seus produtos, investindo na imagem, na cor, na organização de conteúdos e 
no layout das páginas, recorrendo ao auxílio de profissionais do design.

A aplicação de alguns princípios de design no objeto editorial impresso ou digital foi primor-
dial para motivar o leitor, quando observa qualquer tipo de livro. Os pormenores, como os 
espaços deixados em branco, tornaram-se fatores relevantes para a organização estrutural 
de uma página, considerados facilitadores na compreensão dos seus conteúdos e funcio-
nando como uma espécie de pausa, um espaço onde o olhar pára e a leitura fica congelada 
- uma espécie de momento para a reflexão e compreensão de conteúdos e estratificação 
de ideias. Este tipo de alterações relacionadas com a consolidação do design na construção 
do objeto manual escolar e do seu desempenho no ensino-aprendizagem acabou por 
intensificar a sua participação no seio da comunidade escolar. A implementação de novas 
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1 qualidades formais, funcionais e estéticas ao objeto, acabaram por facilitar, também, o seu 
transporte e conservação, fornecendo uma resposta rápida e eficaz às crescentes solicita-
ções de uma sociedade em permanente evolução.

O design, ainda que indiretamente, passou a manipular orientações estéticas e certas 
dinâmicas relacionadas com as novas tendências a nível cromático, tipográfico e de certos 
grafismos empregues, inclusivamente nos layouts dos livros, promovendo mudanças cul-
turais na sociedade. Poderemos entender o papel interventivo do design na sociedade 
contemporânea, pela procura excessiva por parte de certas comunidades de um determi-
nado tipo de equipamento, produto ou marca. É importante realçar o caso da conceituada 
marca internacional de computadores, de equipamentos informáticos e programação  
- Apple -, que aliou, desde sempre, a técnica ao design dos seus aparelhos. É detentora de 
linhas arrojadas e ergonomicamente apelativas, muito elogiadas em todo o mundo, e 
surge normalmente associada a conceitos de funcionalidade, eficácia e alto desempenho, 
em qualquer um dos produtos que lança, transformando objetos de uso quotidiano em 
verdadeiras peças de arte.

Em relação à performance dos seus produtos, é inegável a harmoniosa fusão do software 
intuitivo que apresenta, com o seu aspeto visual, transmitindo uma ideia de qualidade e 
eficácia, aliada ao bom gosto da pessoa que o adquire e utiliza. Ao idealizar e concretizar 
os produtos, o designer passou a intensificar o cuidado de promover ligações emocionais 
com as pessoas. No caso específico do design de comunicação, clarificando a informação 
visual nos projetos de acordo com o seu tipo de suporte impresso ou digital, pela maneira 
como jogavam com as formas, compondo e articulando a informação por módulos, em 
superfícies estruturadas. Tudo isto de acordo com posicionamento e a manipulação de 
todo o tipo de elementos gráficos na construção deste objeto, conjugando cores, imagens 
e tipografias e, dessa forma, decifrando as possibilidades criativas possíveis para transmi-
tir a informação com auxílio do design e da polivalência com que este consegue gerar 
comunicação.

O livro é um objeto multifacetado em contínuo desenvolvimento, o que lhe permite uma 
constante atualização técnica e concetual, acrescida pela atuação de designers e profissio-
nais da área editorial. Este objeto transpira transformações culturais, sociais, económicas, 
técnicas, identitárias e comunicacionais, refletindo uma sociedade em constante ebulição, 
onde a atualização de processos e técnicas de edição e reprodução mudam constante-
mente, criando, inclusive, novos problemas, procedimentos técnicos e suas respetivas 
soluções, uma espécie de resiliência do produto.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

87

O
 M

ANUAL ESCO
LAR –

 VEÍCULO
 D

E INFO
RM

AÇÃO

Na atual era digital, com menos meios é possível editar mais livros e outros produtos edito-
riais com boa qualidade, principalmente através da internet, uma realidade que começa a pôr 
em causa a manutenção de postos de trabalho. É importante refletir sobre a migração dos 
suportes de leitura e de escrita e o impacto social e laboral que arrastam: "A imprensa escrita 
está desde há alguns anos a atravessar uma mudança estrutural profunda, à escala mundial, 
que se tem traduzido numa forte tendência de queda de receitas em resultado do efeito de 
substituição do papel pelo online.” (Jornal Diário de Noticias, 10.10.2012) 47

A crescente utilização da internet e dos novos media no ramo editorial, bem como a sua 
automatização, vieram desafiar o aparecimento de novas e distintas formas de comunica-
ção a nível visual, oral e escrito. Consequentemente, apareceram novas profissões, que  
possibilitaram transformações rápidas a vários níveis e nas mais diversas áreas. Rui Cana-
veira, especialista em questões relacionadas com a história e a evolução das artes gráficas 
em Portugal, considerou que a evolução tecnológica é uma ameaça permanente à sobrevi-
vência do livro impresso e partilhou as suas inquietações sobre a evolução e o futuro do livro:

 Estava inaugurada uma nova época e logo alguns opinaram que se iniciava ali o declínio do livro 
impresso sobre suporte de papel, tal como o conhecemos desde Gutenberg, à semelhança aliás 
do que outros já tinham dito quando surgiu a televisão e repetiram com o advento das emissões a 
cores. Antes destes, porém, já Walter Benjamin, em 1929, perante a profusão de anúncios lumino-
sos que cintilavam no breu das noites longas, nas ruas das principais cidades europeias, tinha 
arriscado de forma atrevida, uma profecia, felizmente ainda não cumprida. (1994: 197-198)

No que diz respeito ao manual escolar propriamente dito, é importante referir que a evolu-
ção de um conceito e de um produto é indissociável de um percurso científico, em diálogo 
com novas conceções pedagógicas que dependem, cada vez mais, do design editorial 
como parceiro e encontram nas mutações tecnológicas o seu motor.
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1 1.2.1.  O livro como objeto cultural

"A história do livro já não é simplesmente a província de bibliógrafos ou críticos literários, 
podendo ser vista como parte integrante da história da comunicação humana.” (Finkelstein 
& McCleery, 2002: 27).48 Por outro lado, a cultura abrange múltiplos significados que, ao incluir 
vários tipos de fatores, podem alterar a realidade, concedendo ao homem a capacidade de 
avaliar e distinguir diferentes situações e distintos fenómenos materiais e ideológicos capa-
zes de caracterizar outras comunidades em constante mutação. De onde se conclui que os 
vários significados do que representa cultura estão relacionados com valores morais e  
éticos, que orientam o comportamento de cada indivíduo, isoladamente ou em comunidade, 
auxiliando-o a adaptar-se à condição da sua própria existência.

A cultura manifesta-se, assim, de várias maneiras, sendo transportada através de diferen-
tes formas e suportes e, nesta investigação, através do manual escolar que funciona como 
catalizador do desenvolvimento, um elemento de integração na comunidade escolar e um 
fator de qualificação das populações. Este suporte físico ou digital, circunscrito material-
mente, estende-se numa complexidade de informações. É através dele que se exercita a 
prática cultural da leitura, na qual se decifra o mundo e interpreta o sentido das coisas em 
perspetivas distintas, relacionando a sua vertente ficcional e a realidade: "Hoje sabemos 
que a leitura frequente é o melhor instrumento para o domínio da linguagem e o que vem 
com ele: a riqueza do léxico, a facilidade de expressão, o poder de argumentação, a liber-
dade de pensamento, a capacidade de (se) explicar e de compreender.” (Zaid, 2008: 11)

A dimensão cultural do manual escolar é vasta e depende de diversos fatores, nomeada-
mente das políticas de educação vigentes, da evolução demográfica da população estudantil 
e da capacidade de produção e difusão editorial. Há várias décadas que este objeto é o centro 
do processo pedagógico de escolarização, razão pela qual, de forma implícita ou explícita, 
transporta informação que é sempre influenciada por alterações sociais, políticas, económi-
cas e culturais, tudo fatores que, de uma maneira geral, influenciam todo o seu processo 
construtivo, inclusivamente em termos de design: "Enquanto objeto epistêmico, cultural e 
pedagógico, o livro escolar tem um percurso e um tempo histórico próprios, cujo significado, 
sentido e evolução, representação e apropriação se documentam, compreendem, explicam e 
narram no quadro da história cultural.” (Magalhães, 2006: 14)

O livro é igualmente um auxiliar no domínio da linguagem, favorecendo o conhecimento, que 
é fundamental no processo e desenvolvimento intelectual de cada indivíduo, mais concreta-
mente em relação ao manual escolar, atravessando diferentes matérias e metodologias de 
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ensino e contribuindo, dessa forma, para a eficácia do ensino-aprendizagem. Tal como a 
linguagem é a base das aprendizagens que cada indivíduo vai fazendo ao longo da vida, o 
livro representa a união de elementos de diferentes áreas culturais, que proporcionam ao 
leitor as condições cognitivas e matérias necessárias para que este possa projetar as expe-
riências adquiridas no exercício de leitura.

Este objeto transversal ao longo das épocas e civilizações representa também um depó-
sito de memórias, um transmissor do conhecimento e um motor dinamizador de novas 
experiências e relações interpessoais que foram determinantes para a evolução humana.  
O leitor, através deste objeto, consegue ir buscar reminiscências de situações vividas numa 
determinada fase da vida que não caem no esquecimento. Estar com um livro é como o 
estar só e, ao mesmo tempo, acompanhado. A leitura é uma prática cultural, pelo que 
"Qualquer livro impresso, é de facto, o resultado de um conjunto complexo de processos 
sociais e tecnológicos, mas também o ponto de partida para algo. Em primeiro lugar, um 
grande número de pessoas, máquinas e materiais que trabalham em conjunto para que 
este objeto exista integralmente.” (Finkelstein & McCleery, 2002: 60) 49

Com o aumento da produção de livros, o alfabetismo expandiu-se e vulgarizou o ato de ler, 
uma atividade que, ainda hoje, preserva o património cultural de qualquer país e que é um 
dos objetivos primordiais da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura) que, desde os anos quarenta do século passado, época em que foi 
criada, se preocupa com a redução da taxa de analfabetismo em todo o mundo, investindo, 
para isso, na formação de professores e criando, inclusivamente, escolas para refugiados.  
A facilidade em adquirir e consultar livros tornou-se um gesto comum, proporcionando 
mais conhecimento: "A cada vez maior disponibilidade do material impresso tornou o 
conhecimento cada vez mais acessível.” (Pollard, 1992: 60)

Quando lemos um livro, somos invadidos por diferentes manifestações culturais que cons-
tituem uma sociedade e que podem ser traduzidas pelo conhecimento de crenças, arte, 
moral, leis, costumes, música, entre outros, hábitos e aptidões que o homem vai adquirindo 
gradualmente como membro de uma comunidade. 

Na verdade,

 Quando analisamos o que se passa quando se leem textos nas aulas encontramos, tipicamente, 
um amplo número de sujeitos a interagir verbalmente a propósito de um texto; nesta medida, a 
leitura escolar tem, desde logo, uma dimensão social que dela é constitutiva e que decorre, radi-
calmente, da sua natureza "pedagógica”. No limite, mesmo numa aula de leitura que assuma a 
forma de "comentário de texto” realizado pelo/a professor/a, ainda aí se poderá falar do sentido 
como produção e produto de uma relação social. (Vieira de Castro & Dionísio, 2003: 1)
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1 Contemporaneamente, a massificação da informação e a forma como a leitura se processa 
tendem a promover o desenvolvimento de uma cultura globalizada e sem grandes contras-
tes: "Agora há também uma preocupação de que a natureza da leitura pode consolidar o 
desenvolvimento da homogeneização da cultura global.” (Finkelstein & McCleery, 2005: 118) 50

O incremento tecnológico proporcionou inovadoras e acessíveis formas de produzir, repro-
duzir e imprimir mensagens pelo acesso à digitalização e difusão de conteúdos, no meio 
editorial. Fatores como estes promoveram alterações sócio-económicas relevantes no 
acesso à cultura, motivando o aparecimento de novas classes nas sociedades avançadas. 
Esta situação alterou os padrões de consumo e facilitou o acesso e a aquisição de livros.  
O resultado da produção editorial feita através das novas tecnologias traduziu-se pela 
homogeneização do produto e a facilidade, a rapidez e a eficácia com que se tornou possí-
vel produzi-lo em grandes quantidades, em diferentes formatos, empregando materiais 
distintos e implementando-o em vários tipos de suportes, através de diversos meios de 
divulgação:

 É preciso reconhecer que a importância da leitura e da escrita foi também reforçada pela revolução 
informática. O consumo de imagens, nomeadamente através da televisão, não há dúvida que faz 
diminuir, proporcionalmente, uma certa leitura, a da literatura e dos jornais. Mas a parte da leitura e 
da escrita na vida profissional aumentou com a sua banalização em toda uma série de profissões 
que utilizam a informática. A mudança de suporte, o ecrã e o teclado substituindo o papel e o lápis, 
só fez aumentar a eficácia de armazenagem, de arquivo, de manipulação e de comunicação da 
informação. (Morais, 1997: 22)

Num contexto de democracia, o direito de aceder à cultura, individual ou coletivamente, foi 
uma forma de dignificação social, política e do próprio ser. A formação pública anulou as 
desigualdades sociais, a partir da introdução de novos valores e formas de vida entre os 
cidadãos, com modelos inovadores de produção económica. O redimensionamento da 
política cultural e económica surgiu como uma nova perspetiva de avaliação da ação cultural 
pública. O acesso de todos os cidadãos à escola e consequente massificação do ensino 
transformaram a estrutura basilar da economia, proporcionando a ordem social e cultural 
na sociedade. 

Na realidade,

 Foi verdadeiramente no século XIX, com a revolução industrial e o acesso das massas à vida 
pública e cívica, que tornou a escola um dos pilares da economia, da organização social e da cul-
tura. A escola até então extremamente restrita, visava mais a cultivar o espírito (no sentido de 
mobilar a mente dos pertencentes às minorias privilegiadas com um recheio tradicional de fraca 
aplicabilidade prática) do que a servir o mundo do trabalho e a contribuir para que o homem se 
elevasse a como que dono e senhor da natureza. (Alves, 1998: 182)
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Por outro lado, o ensino da escrita proliferou como ferramenta de aprendizagem e veículo 
de comunicação do saber, representando um importante indicador cultural: “O ensino da 
escrita tem sido ao longo dos tempos uma das principais tarefas que a sociedade atribuiu à 
escola e também, frequentemente, um indicador de eficácia da escola no cumprimento 
desse objetivo.” (Duarte & Figueiredo, 2011: 77)

Na cadeia de difusão do conhecimento, o professor, quando ensina a escrever, deve perce-
ber se o aluno está a fazer progressos. Para isso, recorre ao manual escolar. Este objeto 
sempre foi alvo de uma forte intervenção por parte do Estado, o que não acontece noutros 
países europeus. Este pormenor que, à partida, parecia dignificador da qualidade do manual 
escolar que estimulou a confiança no setor editorial português, na realidade e em termos 
práticos, pode ter sido prejudicial. Não esquecer que

 (…) Portugal é um dos países europeus onde o Estado tem uma maior intervenção no mercado do 
livro escolar, tendo, por meio da tutela, "um ímpeto regulador maior do que o que existe nos outros 
países europeus na definição das características dos recursos educativos". (…) No conjunto dos  
países observados, Portugal é o único onde existe regulação por parte do Estado quanto aos aspec-
tos físicos dos manuais escolares. Aliás, a qualidade material, como a robustez e o peso, constitui 
um critério de avaliação do processo de certificação. Portugal também é o único, da amostra, que 
tem um sistema de certificação prévia dos manuais escolares. (Carvalho & Fadigas, 2007: 13) 51

Para além da maior intervenção estatal do manual escolar no mercado e da sua certificação, 
há que ter em conta, relativamente ao seu carácter geral, "O novo enquadramento legal dos 
manuais escolares que foi efetuado para, entre outros objetivos, aproximar Portugal  
da Europa neste domínio acabou assim por, paradoxalmente, o afastar ainda mais." (ibidem) 
Do mesmo modo, Carvalho e Fadigas debruçam-se sobre o resto da Europa:

 Quanto aos restantes países neste estudo considerados, nenhum certifica manuais escolares - 
bem como outros recursos didático-pedagógicos -, como também nenhum deles estabelece, 
mesmo que em regime de convenção, preços máximos dos manuais escolares - assim como de 
outros recursos didático-pedagógicos. (ibidem)

Acresce ainda que "O conjunto dos parâmetros estudados pode permitir a constatação de 
haver, em Portugal, uma falta objetiva de confiança na idoneidade das competências dos 
professores relativamente à análise e avaliação dos manuais escolares." (ibidem) E, no que 
diz respeito ao carácter específico do manual escolar,

 O alargamento do período de adoção dos manuais escolares no atual momento da história do 
livro - independentemente das considerações sobre o seu alcance social - parece ser discutível 
se tomar em linha de conta a revolução sem precedentes em curso, a qual se exprime, entre 
outros aspetos, pela emergência incessante de novos recursos digitais e multimédia, à qual se 
junta o ritmo historicamente inédito de produção de conhecimentos e de ocorrência de aconteci-
mentos que servem de referências em diversas disciplinas. (ibidem)
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1 Só em Portugal existe a adoção de um sistema de certificação científico-pedagógica prévia 
dos manuais escolares, e os seus preços, que são controlados a todos os níveis de ensino, 
denotam "A inexistência de uma política efetiva e consequente de gratuitidade dos manuais 
escolares."(ibidem), que renasceu em 2016, com a aplicação da lei que permitiu que os 
manuais escolares do 1.º Ciclo passassem a ser gratuitos.

Após a leitura dos parâmetros apresentados foi possível verificar que as características 
impostas para a definição e composição dos recursos educativos se mantêm sob a tutela do 
Estado, há várias décadas, e que têm sido traduzidas por legislação específica. Recente-
mente, é também imposta uma criteriosa forma de avaliação e certificação extensiva a 
outros recursos didático-pedagógicos, incluindo a avaliação dos próprios docentes.

A importância do manual escolar como instrumento diário de trabalho para o desenvolvi-
mento de futuros cidadãos prevaleceu como método de ensino-aprendizagem em  
contexto escolar, embora ultimamente a transmissão do saber se tenha vindo a modificar, 
devido ao aparecimento de inovadoras ferramentas tecnológicas que estimularam e alarga-
ram as capacidades de reflexão, oralidade e escrita, dentro da comunidade escolar.  
Essas novas possibilidades têm vindo a modificar e reconfigurar os sistemas de informação 
e comunicação na sociedade e, consequentemente, a influenciar o sistema de ensino: 
"Qualquer tecnologia gera novas pressões e necessidades na sociedade que a engendrou. 
As novas necessidades e as novas respostas tecnológicas emergem da nossa adoção de 
tecnologias já existentes, num processo interminável.” (McLuhan, 2008: 190)

As áreas da indústria, da economia e da cultura foram dominadas pelo acentuado desenvol-
vimento tecnológico, acabando por contaminar o ensino-aprendizagem que, até ao início do 
milénio, se centrava no objeto - manual escolar impresso. Gradualmente, este conceito foi 
mudando e amplificou-se através das diferentes ferramentas “auxiliares do ensino”, 
incluindo as digitais. Direcionado para diferentes suportes mais apelativos e dinâmicos,  
inundou o mercado nacional, embora de uma forma instável, devido à ausência de conheci-
mentos acerca das regras didático-pedagógicas. Esta questão recorrente foi abordada por 
Vasco Teixeira, responsável do Grupo Porto Editora:

 A gestão política dos conteúdos educativos é muito preocupante, porque há uma contradição 
total entre o discurso e a prática. A legislação é razoavelmente liberal e, nos últimos anos, todo o 
discurso político tem sido de apoio à indústria de conteúdos. No entanto, a prática do Ministério  
da Educação tem sido o oposto disto, tem cedido à tentação de se tornar ele próprio produtor e 
gestor de conteúdos educativos. (jornal Público: 17.11.2010) 52

Atualmente, o crescimento económico está implícito nas mais diversas áreas, nomeada-
mente na editorial, onde tem exercido influências na conceção de vários tipos de produtos, 
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otimizando a sua produção até na aquisição de matéria-prima e maquinaria especializada.  
A exploração de diferentes formatos, distintas paletas cromáticas, entre outras possibilida-
des relacionadas com os suportes - impresso ou digital - influenciaram as constantes 
mutações sociais e tecnológicas, afetando a adaptabilidade aos processos de produção e 
leitura dos livros. Assim, o livro foi envolvido noutros domínios da atividade humana que cria-
ram novas possibilidades de aprendizagem da leitura, da escrita e da oralidade.

A industrialização dinamizou a economia no setor editorial, nomeadamente o escolar, 
fazendo disparar a produção em massa que exerceu influências a outros níveis, como o 
social, o cultural e o criativo: "(…) num sentido mais estrito, a cultura do objeto impresso 
pode, também, ser entendida como o conjunto dos novos gestos segregados por uma 
nova forma de produzir textos escritos e imagens.” (Chartier, 1998: 10) Ao longo do tempo, 
além do domínio da cultura tecnológica, a diminuição da iliteracia tornou-se igualmente 
importante e determinante para a integração social de cada indivíduo, na sua comunidade. 
A disseminação da informação gerou mais conhecimentos e promoveu a comunicação, 
criando a necessidade da utilização de novas terminologias associadas à manipulação de 
diferentes tipos de equipamentos e suportes para o livro.

Contemporaneamente, perante uma variedade de possibilidades, e tendo em conta a 
rapidez com que se processa a comunicação, as dificuldades de expressão escrita multi-
plicaram-se, principalmente entre as camadas jovens, cujo discurso passou a ser feito 
através da abreviatura de palavras. No caso concreto da escrita, além do suporte de papel 
utilizado nas aulas, o telemóvel e o computador passaram a ser as alternativas mais  
céleres para estabelecer a comunicação, o suporte onde, habitualmente, os jovens escre-
vem mensagens, omitindo letras e substituindo palavras e caracteres por ícones. Esta 
realidade propiciou o aparecimento de novas linguagens e tipos de comunicação. As men-
sagens escritas passaram a ser mais curtas e animadas, transmitindo a informação de 
uma forma mais enfática.

Na sociedade atual, o excessivo consumo de imagens e a multiplicação de canais de infor-
mação e de troca são também fatores de inserção. O significado de iliteracia estendeu-se, 
por isso, também à cultura imagética e à utilização de pictogramas em substituição das 
próprias palavras. Esta nova forma de comunicação acabou por se traduzir, ao mesmo 
tempo, num obstáculo à integração social, uma vez que é susceptível de criar lacunas de 
aprendizagem, nomeadamente a nível da escrita, e que se podem traduzir no insucesso 
escolar e, consequentemente, em desigualdades sociais que, em Portugal, foram mais 
notórias na década de oitenta. 
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1 Recentemente, surgiram estudos que defendem o oposto:

 De acordo com um estudo recente divulgado ontem pelo Centre National de la Recherche 
Scientifique francês, as populares SMS não têm influência no nível de ortografia dos jovens. Durante 
muito tempo, temeu-se que o tipo de ortografia utilizada pelos adolescentes nas curtas 
mensagens curtas que trocam entre si nos telemóveis, com inúmeras abreviaturas e poucas 
preocupações com a correção ortográfica e sintática, acabasse por prejudicar a sua forma de 
escrita em ambientes mais formais, nomeadamente na escola.Este estudo agora divulgado, 
realizado por investigadores do Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CNRS/
Université de Poitiers/Université François-Rabelais Tours) e que analisou 4524 SMS produzidos 
durante um ano por 19 jovens adolescentes franceses, de 12 anos, veio demonstrar que é o nível 
ortográfico de cada criança que determina a forma das mensagens que envia, e não o contrário. 
(Pinheiro, 2014)

Onde se concluiu que,

 Ao fim de um ano, os investigadores concluíram que não existe «qualquer ligação entre o nível de 
ortografia tradicional e as SMS enviadas», exceto o facto de que aqueles que adaptam mais a sua 
escrita ao tipo de linguagem usada nos dispositivos móveis são os que têm um nível mais elevado 
de ortografia tradicional. Assim, conclui o estudo, as SMS não são uma ameaça para o nível de 
ortografia da escola, mas sim uma boa e suplementar oportunidade de treinar a escrita. (ibidem)

A realidade social contemporânea valoriza de maneira diferente o conhecimento, a ciência 
e, até, as inovações tecnológicas que adquiriram um papel social preponderante, condu-
zindo a uma aprendizagem feita de uma forma mais abrangente, incluindo a televisão, os 
centros de informação, os vídeos e as plataformas virtuais e, desta forma, ampliando cada 
vez mais os espaços de aprendizagem.

O conceito de ensino-aprendizagem pela partilha de saberes entre pessoas tem vindo a 
desaparecer gradualmente, ficando cada vez mais individualizado e despersonalizado, tal 
como aconteceu, quando surgiu a telescola, que foi implementada em Portugal, na RTP - 
Porto, por volta de 1964. Essa bem sucedida e inovadora forma de aprender foi integrada no 
sistema de ensino durante quase 40 anos. A programação das aulas era elaborada em 
estúdio e acompanhada pelos alunos, via televisão ou em postos de receção, através  
de monitores. Este projeto proporcionava aos alunos o cumprimento da escolaridade obri-
gatória, por abranger zonas do país rurais e até remotas, incluindo as que estavam geogra-
ficamente isoladas e as suburbanas, onde as escolas ficavam superlotadas. Vários foram 
os autores que referiram este projeto de ensino à distância: "Vão decorridos 40 anos e os 
mais jovens, decerto, não terão a mais remota lembrança de um sistema de Ensino à dis-
tância, que teve o seu início por volta de 1964, e veio a ficar referenciado como Telescola." 
(Nunes, 2003: 69)
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Nos anos 80, a vulgarização da utilização e aquisição de câmaras de vídeo levou a que a 
Telescola deixasse de ser transmitida em direto, pela televisão. Os conteúdos das aulas 
passaram a ser gravados e, posteriormente, apresentados através de cassetes de vídeo. 
Mais tarde, na década de noventa, a possibilidade de recorrer às novas tecnologias e à mul-
timédia permitiu que o ensino à distância se transformasse num complemento do ensino 
regular, uma modalidade alternativa à educação escolar dirigida à população estudantil.

As revoluções tecnológica e científica repercutiram-se em termos sociais, pelo facto de 
terem centralizado o processo produtivo nas áreas do conhecimento e da educação. 
Segundo uma visão capitalista de globalização, ambas foram impulsionadoras, transfor-
madoras e produtoras de desenvolvimento económico. Com o desenrolar dos tempos, 
influenciaram a aquisição de bens de consumo, modificaram os processos de produção, 
aumentaram o potencial científico e tecnológico, o lucro e a competitividade, num  
mercado concorrencial. Foi evidente a relação que se estabeleceu entre a educação e 
desempenho económico, a realidade do objeto como mediador e transmissor do conhe-
cimento e o seu valor económico no mercado.

A diversidade cultural alcançou novas expressões e abraçou várias áreas, exercendo reno-
vadas influências. Num contexto económico, a relação que o livro passou a estabelecer 
como objeto cultural e produto de consumo ainda se sujeita a diferentes mutações, 
nomeadamente pela questão do livro não ser considerado um produto igual aos outros, 
devido à sua vertente eminentemente cultural, o que gera dificuldades às editoras, impe-
dindo-as de se afirmarem e serem consideradas uma indústria, mesmo que a sua escala 
seja promissora.

Com o decorrer dos tempos, o crescimento cultural estendeu-se a vários grupos sociais, 
facilitando o acesso e a aquisição destes bens e, consequentemente, o aumento da sua 
produção. A massificação do ensino acelerou e aumentou as grandes tiragens de manuais 
escolares, impondo um ritmo de ensino de tal forma acelerado que acabou por criar lacu-
nas na aprendizagem, nomeadamente a nível da Língua Portuguesa, tal como Isabel Duarte 
e Olívia Figueiredo acentuaram, começando por evocar a escola de elites:

 Num contexto de escola de elites, a disciplina de língua materna foi conseguindo dar uma res-
posta ao que dela se esperava, dadas as características da maioria dos alunos que a frequentava, 
oriunda de meios em que as práticas de literacia favoreciam o natural desenvolvimento das com-
petências associadas ao uso escrito da língua. Com o advento da escola de massas, a consecução 
de tal objetivo tornou-se mais difícil, sendo hoje reconhecido que grande parte dos alunos, em 
qualquer nível de escolaridade, revela dificuldades de escrita e que muitos desses alunos, no 
momento da sua inserção na vida ativa, continuam a revelar fragilidades neste domínio. (2011: 77)
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1 É importante relembrar que foi em finais do século XIX que o sistema político-económico 
se implementou na maior parte das sociedades ocidentais, o denominado capitalismo que, 
ainda hoje, impera e é fruto de um ideia generalizada de que o crescimento económico é 
que incentivou o desenvolvimento social, a vários níveis, mesmo que, simultaneamente, 
promova um abismo crescente entre ricos e pobres. O capitalismo é um fenómeno carac-
terizado por valores que provêm do sistema económico e das suas relações com o poder 
político, em que os meios de produção e distribuição são propriedade privada e com fins 
lucrativos para quem investe nas empresas.

A vertente económica do objeto escolar impresso foi o elemento central de um novo padrão 
de desenvolvimento. A sua materialidade, aliada à forma de transmissão de conteúdos, 
definiram a sua dupla natureza económica e cultural. Gradualmente, esta realidade por 
imposição económica e social foi-se generalizando a todo o mercado editorial. A maior 
parte do livros foram encarados como mercadoria fácil de ser reproduzida, distinguindo-se, 
não só pelo seu conteúdo - obra intelectual/texto de autor -, como também pelo seu 
suporte material - símbolo comercial.

Este ponto de vista material do objeto - livro - consolidou-se através do seu aspeto exte-
rior como objeto impresso, que é manuseado pelo leitor que aí deixa marcas e sinais das 
suas leituras. A acessibilidade constante, através do tato e da leitura, transformou-o num 
mediador do conhecimento, reservando-lhe um significado de algo que vai para além do 
seu conteúdo e da sua materialidade, e que, com o passar do tempo, cria um vínculo entre o 
leitor e a leitura. 

Assim,
 O termo "economia cultural' é muito útil para a compreensão das mudanças que ocorreram na 
economia através da importância crucial que é atribuída à linguagem, representação e significado 
(para a cultura), para entender o comportamento da vida económica e a construção de uma identi-
dade económica. (Cooper & Press, 2009: 30) 53 

As mutações económicas influenciaram a sociedade em termos de valores pessoais, alte-
rando também a linguagem e a representação simbólica do objeto livro, que se traduziu, 
culturalmente, através da identidade gráfica da marca que o produz, uma forma dos seus 
clientes e leitores o identificarem. Há um excedente na oferta de produtos, por isso, e no caso 
da indústria editorial escolar, existem vários manuais escolares de diferentes editoras, para 
cada disciplina e ano escolar. Por vezes, até existe mais do que um projeto por marca edito-
rial para cada uma das disciplinas homologadas, cujos conteúdos programáticos  
curriculares têm uma durabilidade legislativa de seis anos. Esta situação tem provocado a 
estagnação da informação perante a oferta existente, devido ao facto dos manuais 
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escolares se apresentarem em suporte impresso, o que dificulta a sua atualização em ree-
dições, que só acontece mediante o número de vendas por tiragem de exemplares, o que 
correspondente a milhares de unidades que nem sempre se vendem com rapidez.

Porém, a atualização de conteúdos não é tão rápida quanto a sua mutação e tem sido  
colmatada pela compilação de auxiliares interativos que as editoras disponibilizam à comu-
nidade escolar, em CD-ROM e nos seus sites institucionais. Mas, tudo isto não passa de 
informação estática, cuja atualização também não é frequente, o que, na prática, resulta 
numa estratégia de divulgação de produtos editoriais e seus respetivos complementos.  
A forma mais eficaz de resolver este problema da atualização de conteúdos informativos, 
nos manuais escolares, num contexto evolutivo rápido, seria colocá-los online, ligados em 
rede, para serem sujeitos a atualizações quase automáticas, ou seja, implementando uma 
estrutura prévia de supervisionamento e triagem da informação sustentada por profissio-
nais especializados nas áreas científicas de cada obra, que estivessem permanentemente 
ligada às suas respetivas editoras e ao Ministério da Educação. A falta de coerência entre a 
velocidade de produção dos manuais escolares e a atualização das matérias que os consti-
tuem, de acordo com os conteúdos programáticos vigentes, foi abordada por diferentes 
autores: "Vivemos numa cultura do imediato onde se valoriza o que é efémero e recente, 
onde se cultivam necessidades existentes, mas também se inventam outras novas.  
Criam-se produtos que sucumbem por questões de moda, que se tornam progressiva-
mente, mais débeis e mais efémeros, ainda que preservem as suas qualidades funcionais.” 
(Correia, 2004: 180)

Quando se fala no livro como objeto cultural, não se pode deixar de referir o papel interven-
tivo do design, também ele uma forma de inclusão social, que concretiza e destaca a beleza 
e utilidade nos objetos, intervindo ao serviço da sociedade e oferecendo conforto e segu-
rança às pessoas, ao funcionar como uma estratégia de auxílio à resolução de alguns  
problemas e necessidades sociais imediatas. O design pode ser, igualmente, uma conse-
quência do consumismo exacerbado que origina novas oportunidades criativas que o  
colocam ao serviço da crise, criando, por vezes, a ilusão de que tudo é uma oportunidade de 
negócio, o que nem sempre é verdade, pois, a longo prazo, nem tudo é verdadeiramente 
funcional e necessário. Estas são as vicissitudes de uma sociedade capitalista, que propor-
ciona a vantagem de se fazerem negócios lucrativos, por vezes inúteis:

 Nos dias de hoje, o facto de produzirmos mais e depressa não significa que vamos ao encontro das 
necessidades reais das pessoas. Pelo contrario, ofuscados pela obtenção do lucro, esquecemos as 
verdadeiras necessidades. A velocidade é inimiga dos mais carenciados, porque estes não conse-
guem acompanhar o efeito do ritmo desta produção desmedida. (Peralta, 2004: 176)
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1 Apesar do capitalismo ter vindo mascarar certas necessidades reais das populações, tam-
bém criou soluções eficazes para a resolução de alguns problemas que o próprio sistema 
gerou. No caso específico dos manuais escolares, como forma de combater a despesa 
anual excessiva que os alunos e suas respetivas famílias têm vindo a fazer ao longo dos 
anos, à semelhança do que se faz, há algum tempo, noutros países europeus, embora de 
uma forma restrita, entre comunidades de redes sociais e em pequena escala. Situações 
como a descrita impulsionaram serviços como o Textbook Rental, uma iniciativa da empresa 
americana Amazon loja online, que lançou um serviço de aluguer e venda de livros didáticos, 
em segunda mão. A notícia desta iniciativa correu mundo, através dos jornais, no passado 
mês de agosto de 2012. Este serviço disponibilizou várias opções de envio e modalidades de 
pagamento, permitindo aos estudantes economizar e ter acesso a uma vasta panóplia de 
livros didáticos, como Ripley MacDonald, diretor do projeto, ressaltou:

 A empresa de compras online Amazon lançou hoje um novo serviço de aluguer de livros,  
o Textbook Rental, através do qual os estudantes terão acesso a milhares de livros, conseguindo 
poupar até 70 por cento do seu preço. Os clientes deste novo serviço podem ainda beneficiar  
de várias opções de envio e de diferentes modalidades de pagamento, informa a Amazon.  
(jornal I, 08.08.2012) 54

E acrescentou ainda: “A escola é cara e os estudantes estão à procura de formas de poupar. 
Esta é uma grande oportunidade, uma vez que agora é mais difícil obter manuais no formato 
desejado e a preços acessíveis”. (ibidem)

Em Portugal, com o panorama da crise económica e o desemprego crescentes, foi inevitável 
o aparecimento de alternativas que contrariassem o capitalismo e o acréscimo no orça-
mento familiar, principalmente na compra de manuais escolares. Uma das iniciativas criadas 
partiu de estudantes e encarregados de educação de algumas escolas que, à semelhança 
do que já tinha sido feito noutros países, passaram a trocar e a vender os manuais escolares 
na rua, em frente às suas escolas, no início de cada ano letivo.

A outra, que maiores proporções tem vindo a adquirir nos últimos tempos, é a do Banco do 
Livro Escolar, um projeto que nasceu no Norte - zona geográfica do país que sempre  
teve menos poder de compra - e, mais precisamente, no Porto, pela mão do engenheiro e 
explicador de matemática, Henrique Trigueiros Cunha. Este projeto solidário foi fortemente 
impulsionado através da rede social Facebook e estendeu-se, rapidamente, por todo o país, 
funcionando, inclusivamente, nos arquipélagos da Madeira e Açores. As suas lojas, onde se 
fazem as trocas de manuais escolares para reutilização, são cedidas, ainda que temporaria-
mente para o efeito, e estão localizadas estrategicamente para facilitar o acesso e a permuta 
de manuais escolares a custo zero, podendo essa troca ser, ou não, combinada através da 
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internet. Nestes locais, encontra-se todo o tipo de manuais escolares que os voluntários 
organizam e agrupam por lotes, disciplina, ano escolar e editora (tendo em conta, o seu ano 
de edição). Desta forma, à medida que os livros vão chegando (várias vezes ao dia) são orga-
nizados para serem disponibilizados.

As iniciativas meritórias descritas têm auxiliado as escolas e os centros de estudo. O envio 
frequente de caixotes com livros para instituições de caridade e cadeias tem facilitado a per-
muta para a reutilização de manuais escolares, contrariando mais um dos impedimentos 
impostos por uma sociedade capitalista - a privação da consciência para a cidadania.  
Os alunos podem, agora, desde pequenos, consciencializar-se socialmente, sendo mais 
cuidadosos com os bens comunitários, e dando, desta forma, o seu contributo social e 
ambiental para o futuro. Assim, é possível fazer chegar a educação e a escolaridade obriga-
tória a todos os cidadãos.

Nos últimos dois anos, o volume de negócios no ramo editorial escolar diminuiu bastante, 
fruto do alargamento do prazo de vigência dos programas curriculares, que passou a ter a 
durabilidade de seis anos. Esta situação permitiu a reutilização dos livros, até dentro das  
próprias famílias e entre irmãos, prejudicando o setor, embora as editoras continuem a ren-
tabilizar o seu investimento. Durante a vigência de Isabel Pires de Lima, ex-Ministra da  
Cultura, foi traçado um perfil das empresas do setor editorial, em Portugal, que abordou as 
suas respetivas áreas de investimento. Tal como avançou José Soares Neves, do Observató-
rio das Atividades Culturais, "O volume de negócios do setor livreiro português foi de  
361 milhões de euros em 2010 e, apesar da quebra nos últimos anos, continua a ser 'uma 
indústria cultural' de grande relevância.” (jornal Público: 07.11.2012) 55

Este investigador frisou, ainda, que se editam "por dia em Portugal mais de 40 títulos  
- tendo em conta os números de Depósito Legal atribuídos -, um valor elevado num setor 
que não está regulado: ’Edita quem quer’." (ibidem) No seu estudo, Soares Neves concluiu 
que o setor livreiro "precisa de um sistema de informação fiável, pelo qual os agentes se 
possam orientar para tomarem decisões, porque há muitas lacunas e discrepâncias nas 
estatísticas." (ibidem) A partir deste contexto, pode concluir-se que, apesar das dificuldades 
económicas e das alterações legislativas dificultarem o negócio do livro e do manual escolar, 
a facilidade com que se edita mantém vivo o tecido empresarial deste negócio em Portugal, 
principalmente após a sua entrada na Comunidade Económica Europeia, que nos proporcio-
nou a mobilidade e o acesso necessários para amplificar a utilização das telecomunicações, 
progressos que facultaram o livre acesso à cultura, uma condição que deveria ser funda-
mental para o exercício da cidadania, para a construção de uma sociedade democrática que 
visa a superação das desigualdades sociais.
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1 O acesso à educação escolar foi facilitado, possibilitando a criação de condições para os  
alunos desenvolverem as suas capacidades. Na escola, os jovens aprendem novas formas 
de atuar para ficarem aptos para uma participação social, política e cultural ativa, auxiliados 
pelo manual escolar, a base de sustentação cultural, na sociedade. Este cenário foi igual-
mente o resultado de um processo em design, cuja vertente social é influenciada pela forma 
como o designer pensa o objeto - livro -, em função das necessidades do seu público-alvo 
e, neste caso concreto da comunidade escolar. Segundo as palavras de Tormenta,  
"O manual é um vetor ideológico e cultural, instrumento pedagógico que abrange diferentes 
aspetos linguísticos, científicos, visuais e didáticos.” (1999: 7) A dimensão deste objeto  
amplificou-se e transformou-o numa espécie de representante cultural das várias comuni-
dades, funcionando como uma espécie de bandeira e simbolizando a identidade nacional de 
cada país.
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1.2.2.  O livro como produto de consumo
Um produto de consumo está normalmente associado a um cenário de competitividade, 
inserido numa sociedade democrática e capitalista que, para além de o produzir, também o 
consome e utiliza de diversas formas. A crescente capacidade e poder de compra que as 
diferentes classes sociais foram adquirindo, permitiu-lhes um maior acesso à cultura. Por-
tanto, “A partir dos finais do século XX, as classes trabalhadoras começaram a sua modesta 
participação no consumo.” (Cooper & Press 2009: 28) 56 

A fusão da vertente cultural do livro com o valor económico deste objeto, no mercado,  
tornou o ato de o comprar numa atitude social de consumo para satisfazer certos desejos 
e necessidades no seio das comunidades, à semelhança do que acontece perante a  
aquisição de outro tipo de produtos. Assim, “Num aspeto mais profundo e significativo,  
o consumo é um processo que dá significado ao produto. O termo cultura de consumo 
indica que consumir é um interesse primordial da vida social na atualidade e faz parte dos 
nossos valores culturais.” (ibidem: 26) 57

A facilidade de aquisição de objetos culturais cada vez mais específicos, como o livro impresso, 
resultou da sua produção em massa que o equiparou a outros bens de consumo essenciais. 
Esta realidade surgiu na sequência da informatização industrial das diferentes etapas da sua 
produção, incluindo o processo em design. Foi a massificação da produção do manual escolar 
que precipitou o alargamento do tempo de escolaridade obrigatória, transformando o setor 
da Educação num negócio e, consequentemente, este tipo de objetos num bem de consumo, 
uma fonte de lucro e um estímulo à competitividade editorial, nomeadamente em Portugal, 
uma vez que "O surgimento anual de centenas de novos manuais escolares, cuja novidade é a 
mera sedução pela decoração, pois não há mudança de programas, nem descobertas cientí-
ficas, anualmente, traduz-se em aumento de preço e, frequentemente, não acrescenta nada 
à sua função a não ser poluição visual. (Carvalho, 2010: 92)

A exploração da faceta cultural e comercial no trabalho dos designers distinguiu os produ-
tos e as marcas existentes no mercado. A especificidade de cada produto passou a ser 
estudada em função dos seus conteúdos e do público-alvo a que se destina, incorporando 
uma componente visual mais apelativa e convincente para um acréscimo do seu consumo.

O manual escolar, embora ainda mantenha a sua vertente eminentemente cultural, está 
inserido numa sociedade consumista que tende a valorizar mais os seus aspetos econó-
micos a nível de mercado e a misturá-los com outros bens de consumo, o que vulgarizou a 
venda deste tipo de objetos em supermercados, promovendo uma ligação cada vez mais 
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1 próxima entre a sua utilidade e a economia, já que
 As funções pedagógicas e culturais que os manuais realizam não são, por outro lado, dissociáveis 
da sua natureza de “bem de consumo”; algumas das opções tomadas por autores e editores, as 
múltiplas estratégias de sedução que são desenvolvidas, não podem ser desarticuladas das 
características do “mercado” em que têm que concorrer, radicando mais em preocupações 
comerciais do que pedagógicas, e das características do(s) público(s) alvo. (Castro,1998: 190)

A vulgarização e o consumo de vários tipos de produtos estendeu-se às diferentes áreas 
da própria cultura, ainda que

 (…) na moldura sociológica atual, a promoção da cultura fica restrita a uma lógica de mercado.  
Não basta "comprar". É também necessário saber o que fazer com os bens (neste caso, culturais) 
que se consomem. Até porque o contágio nocivo do termo promoção, associado a toda uma 
gama de descontos, saldos e feiras, com os media a cobrirem a celebração pelas minorias ideoló-
gicas dos grandes acontecimentos oferecidos às maiorias sociológicas, só pode ter um desfecho: 
a desvalorização do sujeito. (Barroso, 2012: 221)

Perante este quadro social capitalista, a expansão cultural foi-se associando ao valor  
económico dos objetos, incluindo o livro, facultando-lhe a capacidade de mergulhar no 
mercado ao intervir na maior parte dos campos de negócio. A economia adquiriu uma 
importância primordial na produção de todo o tipo de bens e serviços, assim como nas 
transformações técnicas e evolutivas das formas de comunicação que intensificaram a 
mobilidade humana, mudanças que contribuíram para o progresso e para a difusão cultural.

A vertente económica associada aos produtos de consumo privilegiou a sua funcionalidade 
e, fundamentalmente, o seu poder de persuasão através da projeção estética - variável que 
permanece latente, ainda hoje, nos manuais escolares. Este pormenor é economicamente 
relevante, independentemente da sua qualidade a nível de conteúdos textuais e imagéti-
cos, incluindo o seu tratamento estético, a organização hierárquica das informações nas 
páginas, os autores, as editoras e o seu respetivo mercado. Estes elementos tornaram-se 
fulcrais para a sedução e valorização do objeto, em termos comercias.

Num projeto editorial, os conteúdos costumam ser homologados, não tendo, por isso, 
grande valor comercial, se não estiverem associados a um determinado perfil de autor(es), 
cujo nome esteja ligado a matérias cientificamente credíveis e que já tenham adquirido um 
determinado estatuto. Na verdade, os autores são normalmente reconhecidos pelo seu 
valor científico, credibilidade ou sucesso obtido através de publicações e trabalhos, ou ainda, 
de um conjunto de estratégias de marketing promocional praticadas pela editora que os 
representa. Esse valor adquirido pode ser ainda complementado com a qualidade das 
estratégias de gestão do design aplicadas ao objeto livro e expostas pela sua imagem grá-
fica, associando patrocínios que potenciem o seu sucesso editorial. São benefícios e efeitos 
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colaterais da cultura de consumo em que vivemos, um reflexo da crescente utilização das 
novas tecnologias, inclusive nas relações interpessoais e experiências requeridas pelo  
consumidor. De notar que “De setor marginal, o “cultural” transformou-se num setor  
considerável do mundo mercantil e, de facto, o que regista o crescimento mais elevado.” 
(Lipovetsky & Serroy, 2010: 135)

Contemporaneamente, a mentalidade consumista contaminou a população mundial, revo-
lucionando os seus valores. O lado estratégico de persuasão para o investimento passou a 
incidir, sobretudo, na valorização estética dos produtos. Esta tendência generalizou-se, 
diminuindo o valor científico dos autores e dos conteúdos das obras em proveito das ven-
das só para aumentar cotações e nomes no mercado. À semelhança do que acontece com 
outros objetos, a venda de produtos culturais passou a estar sustentada em boas estraté-
gias promocionais e dependente do poder económico das firmas que os representam, 
fatores que ofuscam grande parte das outras qualidades que os constituem.

Atualmente, no que se refere ao produto manual escolar, este quadro é recorrente, funcio-
nando em virtude do capitalismo e do recurso à aplicação do design nos processos de 
construção do livro, direcionando as funções que lhe são atribuídas. Neste caso, privile-
giando o leitor e apoiando-se numa boa estratégia de marketing que inclui a importância da 
marca editorial que o representa. O facto de um autor estar ancorado a uma marca editorial 
poderosa, com bom crivo no mercado, dá-lhe a credibilidade necessária para que a sua 
obra seja bem sucedida, sem sequer necessitar de patrocínios.

A implementação da informatização, nas etapas de produção e comercialização do livro, 
agilizaram e processaram a sua acessibilidade, gestão, massificação, promoção e distribui-
ção no mercado. Citando Henri-Jean Martin, Furtado conclui: “O livro pode assim ter um 
comportamento económico substancialmente semelhante ao de outras mercadorias e, 
sobretudo, tornar-se apropriável e, em seguida, suscetível de ser trocado ou vendido.” 
(Furtado, 1995: 68) Prosseguindo: “(…) o livro tornou-se um produto de massas, mas a rea-
lidade demonstra que, ao fim e ao cabo, “a editora realiza a maior parte da sua faturação 
graças a leitores com gostos e interesses consolidados”, não podendo por isso deixar de 
ser um produto orientado (…).” (ibidem: 69)

A industrialização e o desenvolvimento económico do setor editorial propiciaram esta nova 
visão do livro como um produto comum, principalmente o manual escolar, cuja produção 
em massa é sempre sujeita às exigências de um número crescente de professores e alu-
nos, orientada em função de normativas técnicas e legislação governamental em constante 
mutação, embora se tenham introduzido novos parâmetros e matérias, como as metas de 
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1 aprendizagem propostas para os programas vigentes implementados e estabelecidos em 
função do que o Estado e as Comissões de Avaliação de Manuais Escolares consideraram 
ser os pontos essenciais para a eficácia do ensino-aprendizagem. Assim, "As principais 
críticas direcionadas ao setor do livro escolar - excesso de manuais, fraca qualidade e pre-
ços elevados - têm sido feitas com enorme superficialidade, quando não revelando um 
surpreendente desconhecimento da matéria. Pior, só mesmo quando surgem sob a capa 
da demagogia política e do populismo." (APEL, 2005: 1)

Atualmente, o trabalho desenvolvido pelos designers para a elaboração de grande parte 
dos objetos de consumo representa, acima de tudo, o seu valor económico. O resultado 
provém da reunião de vários parâmetros que os definem e destacam durante uma avalia-
ção e que também são úteis para otimizar a sua produção e respetivas funcionalidades, de 
acordo com o público a que se destinam. Todos os processos estudados englobam as 
características necessárias para persuadir o consumidor. Muitas vezes, basta um visual 
apelativo e distinto para que o objeto obtenha uma posição atrativa, sólida e com valor no 
mercado.

O manual escolar implicou sempre investimentos avultados de mais para o seu curto ciclo 
de vida, quer para as famílias que o adquirem, quer para quem os produz e divulga, os edi-
tores. Perante a atual conjuntura económica, este cenário é incomportável, o que precipitou 
a prática de novas medidas governamentais e do Ministério da Educação e Ciência, que 
visam a reutilização deste objeto, de uns anos para os outros, minimizando os seus custos, 
e evitando a poluição atmosférica. As recentes medidas não têm sido muito apreciadas 
pelas editoras, devido ao prolongamento do tempo de vigência dos conteúdos programá-
ticos que vigoram atualmente nos manuais escolares, que têm a duração de seis anos, o 
que prejudica o negócio. Neste contexto, a APEL, numa publicação editada pela Comissão 
do Livro Escolar, desmistificou a ideia da grandiosidade do mercado e do negócio da edição 
escolar nacional e comparou-o com o de outros países europeus, destacando, em termos 
numéricos, a sua dimensão e a diminuta concorrência, o que dificulta a sua entrada no  
mercado internacional.

E destaca:

 Um dos mitos que se construiu nos últimos anos é o de a edição escolar constituir um grande 
negócio ou um «negócio de milhões». A realidade está longe de corresponder a esse cenário. (…) 
Este mercado encontra-se repartido por pouco mais de meia dúzia de editoras nacionais - Asa, 
Areal Editores, Didática Editora, Lisboa Editora, Plátano Editora, Porto Editora e Texto Editores - 
que, quando comparadas com as suas congéneres europeias, não ultrapassam a realidade de 
pequenas empresas. (2005: 2)
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Esclarecendo, ainda,

 Para melhor compreensão, tome-se como exemplo as faturações de três grandes grupos  
internacionais que, nos últimos anos, têm realizado importantes investimentos no nosso país: a 
Santillana (Grupo Prisa), que tem uma faturação global anual de 357.363.000 € e cuja quota de 
mercado em Portugal já ultrapassa os 10%; a Oxford University Press, com uma faturação  
de 533.745.552 €, detém cerca de 2% do mercado nacional; e a Pearson Education, que integra o 
maior grupo editorial do mundo e apresenta uma faturação de 3.435.804.702 €, tem uma quota 
de 2% apenas no que diz respeito à disciplina de Inglês (com a marca Longman) e prepara-se para 
expandir o seu trabalho para as outras áreas disciplinares.(ibidem: 3)

De salientar que a comunidade escolar, em Portugal, embora expandida aos PALOP (Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa) está ainda circunscrita a um pequeno mercado, o 
que não acontece noutros países. O leque de editoras portuguesas é ainda reduzido, face à 
extensão territorial e às infraestruturas existentes. Consequentemente, o seu volume de 
negócios é menor, tornando-se inevitável o seu esmagamento perante a concorrência 
internacional, se o governo não intervir. Os PALOP têm vindo a assumir compromissos e  
parcerias de cooperação para o desenvolvimento dos seus países e organizações a  
nível internacional, em diferentes áreas, nomeadamente a da cultura, a da educação, a da 
economia, a da diplomacia e a da preservação da língua portuguesa. Esta conjuntura poderá 
dificultar a garantia de sobrevivência dos laços culturais e linguísticos que ainda unem  
Portugal às suas ex-províncias ultramarinas, apesar dos grandes grupos económicos e, 
neste caso concreto, editoriais, como a Porto Editora e a Leya, se terem já expandido para 
Angola e Moçambique. No caso da Leya, para o Brasil. Será necessário rever este cenário, pois 
a longo prazo, as multinacionais, através de estratégias, investimentos e interesses políticos, 
irão apoderar-se deste mercado.

A evolução industrial fechou portas à empregabilidade a nível de trabalho físico, mas abriu 
novas perspetivas à utilização do conhecimento para o consumo, com o aparecimento 
quase imediato de respostas inovadoras. Na ótica de McLuhan, este quadro conduziu a 
vários tipos de problemas culturais:

 O mesmo processo de automatização responsável pela atual retirada de mão de obra na indústria 
leva a que o conhecimento se esteja a tornar o principal artigo de produção e de consumo.  
Daí ser absurdo o alarmismo perante a questão do desemprego. A aprendizagem paga está já a 
converter-se na principal ocupação e numa nova fonte de riqueza na nossa sociedade.  
Na aprendizagem reside o novo papel do homens no seio da sociedade, enquanto a velha ideia 
mecanicista do emprego’ - ou seja, de tarefas fragmentadas e lugares especializados para os 
'trabalhadores’ - vai perdendo sentido numa sociedade automatizada. (2008: 353)

Hoje em dia, a quantidade de produtos de consumo existente é vasta e sofre mutações 
permanentes, razão pela qual as ferramentas tecnológicas e as novidades que o design 
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1 acrescenta às suas características faz a diferença, inclusive a nível de mercado, facilitando a 
sua modificação e agregando uma imagem socialmente forte aos objetos. O seu sucesso 
pode atingir uma projeção mundial, através de parcerias e alianças estratégicas que lhe 
proporcionem experiência e conhecimentos de mercado que lhes permitam afastar-se  
do seu ambiente local e os façam penetrar a nível global.Kathryn Best, citando Stefano  
Marzano, precisa:

 A sociedade, os consumidores e os produtos estão todos a mudar radicalmente e com eles a 
natureza e o alcance do design. Estamos a mudar de uma orientação local para uma global, de 
comportamentos do consumidor previsíveis a imprevisíveis, e de produtos altamente tangíveis e 
até pesados para outros que são minúsculos e pouco mais que informação embalada. O advento 
da digitalização afeta o design de todos os produtos e serviços, sejam eles digitais ou não… 
Enquanto que a globalização permitida pelas novas tecnologias digitais move-se na direção da 
apreciação pela diversidade cultural, não é acabar com a necessidade de produtos e serviços que 
é visto como tendo significado local. (2009: 168)

As crescentes preocupações estética e simbólica pelos objetos tornou o processo em 
design o fulcro de produção de bens e serviços para consumo. Este processo de gestão, 
que acompanha toda a construção dos objetos, desde a criação da sua ideia concetual, 
passando pela sua apresentação estética, até à sua comercialização para utilização, tem 
demonstrado que o design implica outras facetas impulsionadoras para o desenvolvi-
mento económico dos mercados e que está aliada à inovação e à diferenciação entre os 
produtos e as suas respetivas marcas. Fatores como estes influenciam a própria cultura de 
um país. Na perspetiva de Press & Cooper,

 O design é atualmente reconhecido como um ingrediente vital em dois fatores, que para a maior 
parte das atividades mais importantes organizações e negócios são a: inovação e a identidade.  
As empresas reconhecem que, quer no ambiente competitivo nacional, quer o global devem ino-
var, desenvolver produtos e serviços novos e melhores e, distinguindo os seus negócios dos da 
concorrência, cativando e fidelizando os seus clientes. O design e os designers são reconhecidos 
pela criatividade inovadora que implementam nas organizações. (2009: 40) 58

No contexto editorial escolar português, o lado aplicativo dos princípios de design tem  
ajudado a responder às especificidades que este produto requer para funcionar com obje-
tividade, organizando, simultaneamente, a sua estrutura produtiva para evitar encarecê-lo. 
Assim, a rápida inserção e adaptação do manual escolar ao mercado é garantida através de 
estudos a vários níveis, num ritmo estonteante, que a sociedade de consumo global exige, 
nos dias de hoje.
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1.2.3.  O livro: o resultado  
de um processo em design

A implementação do design em Portugal foi tardia, tal como a sua integração nos programas 
curriculares, principalmente nas Universidades. Na verdade, “A inclusão oficial na Universi-
dade das Escolas de Belas-Artes de Lisboa e do Porto ocorreu, apenas, em 1992 e 1994, 
respetivamente.” (Almeida, 2009: 59). Esta disciplina era ensinada no nível técnico-profissio-
nal, por isso, demorou a ser lecionada em escolas específicas. Só após a Revolução dos 
Cravos é que o design foi integrado no ensino, embora o seu plano de estudos, as institui-
ções onde era ministrado e a sua respetiva inclusão nas universidades tenha demorado 
décadas até obter um reconhecimento oficial.

Inicialmente, os seus métodos de ensino eram praticados entre duas vertentes que se divi-
diam: a técnica, que estava preparada para servir a sociedade de consumo, e a científica, que 
se baseava na abordagem de conceitos relacionados com o design, detendo um carácter 
mais reflexivo sobre a própria disciplina, a sua história e as diferentes teorias nacionais e 
internacionais que daí provinham. 

Porém,

 Neste contexto de cepticismo do Estado e das universidades, a legitimação e a integração dos 
cursos de design acabou por se fazer entre dois conceitos de ensino superior: o de pendor utilitá-
rio, onde os programas dos cursos de design reorientavam o conhecimento e a experimentação 
para uma prática dirigida ao consumo (cujo exemplo único foi o ensino privado ministrado pelo 
IADE); o outro, de pendor científico, baseado na produção de conhecimento dirigido à discussão e 
análise dos fenómenos que estruturaram a prática e o ensino do design de acordo com os quais 
os cursos homónimos das Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa e do Porto se constituí-
ram como os primeiros casos. (ibidem: 60)

Foi numa época que ainda vivenciámos, no início da licenciatura em Design de Comunica-
ção, na ESAD (Escola Superior de Arte e Design, Matosinhos), uma instituição cujo ensino do 
design, à semelhança do que ainda hoje acontece, tinha uma forte componente prática, 
com disciplinas basilares que se articulavam entre si, adaptando-se à utilização das novas 
tecnologias, com o objetivo de preparar melhor os alunos para o mercado de trabalho. 
Estas componentes de ensino foram decisivas para promover a aceitação de profissionais 
do design, na indústria portuguesa, fomentando a otimização e a rentabilização da produ-
ção de diferentes tipos de objetos, na concretização de projetos cada vez mais elaborados.
Em relação às potencialidades do design na gestão e produção das empresas, Kathryn 
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 Existe uma crescente consciencialização entre as organizações de que o design é um meio de 
valor para atingir objetivos estratégicos. Existe também um crescente desejo de compreender as 
ferramentas do design (os métodos e as formas de pensar que o processo de design tem) e o 
planeamento e implementação de design que efetivamente a gestão do design pode trazer. 
(2009: 12)

O design foi-se tornando um fator de destaque para a implementação da imagem, da 
qualidade das marcas e dos seus respetivos produtos, no mercado de consumo, criando, 
inclusivamente, laços de fidelização com os seus clientes. Para tal, “O Design deve interes-
sar-se em identificar relações de uso, psicológicas e simbólicas, mais afetivas, capazes de 
facilitar vínculos mais completos entre as pessoas e os objetos.” (Correia, 2004: 201)

Conclusão: para editar um livro em pleno século XXI, mesmo em formato impresso, é  
indispensável fazer uma reflexão prévia acerca de todas as etapas que envolvem a sua pro-
dução, bem como as funções dos intervenientes envolvidos e os custos para otimizar o 
ciclo de vida deste produto, sem descurar as características da matéria prima escolhida 
para o efeito. Com a evolução tecnológica, esta filosofia de produção instalou-se, impulsio-
nando, também, as relações multiculturais que promoveram a abertura de mercados além 
fronteiras, tendo em conta a importância e a aceitação da intervenção do designer como 
consultor de todo o processo de construção de qualquer objeto, considerando igualmente 
a sua sustentabilidade.

Nas editoras, a participação dos designers passou a ser mais solicitada. O seu envolvimento 
em grande parte das etapas produtivas do livro levou-os a estudar as metodologias proje-
tuais mais adequadas para a rentabilização dos processos, tendo em conta a redução do 
número de peças que compõem cada objeto, de forma a poder aumentar as suas funcio-
nalidades e diminuir as suas fases de manufatura, uma vez que “Design é o sinónimo de 
planear, de selecionar arquétipos de pensamento, de melhoramento técnico funcional,  
de linguagens e de relações entre modelos. Tem uma relação muito própria com o mate-
riais, porque estes originam objetos definidores de novos tipos de relações: amáveis,  
afetuosas, agradáveis e imprescindíveis.” (ibidem: 183)

A eficácia das diferentes fases de um processo em design é fundamental para a constru-
ção de qualquer produto, mas está dependente de vários fatores, nomeadamente das 
técnicas de construção utilizadas, das tecnologias industriais de produção, das questões 
económicas, comerciais, sociais, culturais, éticas, ambientais e de sustentabilidade que, 
para produzirem resultados concretos, devem ser direcionadas para um determinado 
perfil de consumidor.
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Estes fatores surgem ciclicamente e introduzem constantemente questões relacionadas 
com a criatividade dos designers e a fusão entre as características, técnicas e informações que 
compõem o produto, ou a sua matéria prima, numa complexidade de interligações entre 
todas as fases que definem o processo em design. Segundo Vilas Boas: “O processo de 
design é uma construção cultural inteligente, que deve ser bem assimilada, mas sendo usado 
não como um espartilho operativo mas sim como um meio de estruturação mental. As capa-
cidades projetuais do design são inquestionáveis e revestem-se de uma importância cada vez 
mais premente, porque nos permitem lidar com uma grande variedade de situações.” (2011: 8)

No desenvolvimento do trabalho do designer, todos os pormenores e condicionantes são 
relevantes. Ele deve procurar inspiração no maior número possível de identificadores cultu-
rais, como costumes, objetos, terminologias, cores, sabores e outros pormenores que,  
misturados com a sua experiência e imaginação, resultem de forma brilhante a nível estético, 
ergonómico e funcional. Ao fim e ao cabo, “É a cultura que dá significado aos produtos, pro-
movendo rotinas onde estes são utilizados, refletindo os valores que são reflexo na sua 
forma e função.” (Press & Cooper, 2009: 12) 59 A junção dos referidos detalhes com os dife-
rentes materiais e tecnologias empregues na construção dos objetos fomenta soluções 
mais adequadas às necessidades das comunidades e dá significado aos objetos e aos 
ambientes onde eles se inserem. O consumidor aproveita, assim, da melhor maneira, os 
materiais, a forma como os adquire e as suas respetivas funcionalidades.

O reflexo da gestão de um processo em design traduz estratégias de produção em bons 
resultados e valoriza a eficácia da relação entre o cliente e o produto. Este processo com-
plexo abraça inúmeras vertentes e áreas de trabalho, que devem ser bem coordenadas, 
passando pela gestão e implementação de princípios de design, no ciclo de vida dos produ-
tos. Estes princípios traduzem-se em elementos que passam a ser o centro da criação, da 
apresentação e da comercialização de bens e serviços para consumo, potenciando a expe-
riência humana quotidiana, uma consequência da crescente preocupação funcional, estética 
e simbólica que a sociedade contemporânea atribui aos objetos. Afinal, “Design é o processo 
pelo qual um produto é codificado com significando simbólico, tanto por meio de design de 
produto e design de publicidade. Esta codificação visa indicar uma leitura preferida do pro-
duto.” (ibidem: 30) 60

Debruçando-se sobre os níveis de integração do design em cada organização, Kathryn 
Best, citando Sean Blair, anuncia:

 O design tem um papel a três níveis em cada organização: estratégico, tático e operacional.  
Ao nível estratégico, as políticas, missão e agendas globais são definidas - e é a estas agendas 
que o design tem de se ligar. No nível tático, as equipas, os processos e os sistemas de negócio ou 
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1 funções específicas assumem o principal papel. Ao nível operacional, o design manifesta-se nos 
produtos e nas experiências físicas e tangíveis - a implementação de projetos e processos que o 
cliente pode efetivamente “trocar”. (2009: 17)

Ainda neste contexto, a mesma autora explicou o desempenho e a versatilidade que os 
gestores devem ter perante um processo em design, referindo Mike Crump, o design 
manager da companhia de aviação British Airways: 

 Os gestores têm de frequentemente transcender os seus papéis e se adaptar a diferentes situa-
ções. O líder de design cria a visão de como o design pode ser usado dentro da organização, 
[capacidade de ganhando manobra], vendendo essa visão aos protagonistas do negócio e aos 
decisores. O gestor de design assegura que os processos de design, os procedimentos e as fun-
ções internas estão a adicionar valor à organização, através de uma equipa de design definida ou 
de um recurso interno com atitude de design que trabalha em e para unidades de negócio e pro-
jetos. O designer ajuda a soltar o potencial de uma proposta, entrega a solução, o briefing, a tempo 
e dentro do orçamento, para satisfazer as necessidades do cliente. (ibidem)

Com o tempo, a gestão de processos em design passou a incluir a própria identidade nas 
marcas e produtos, através da apresentação de elementos culturais (imagens, grafismos e 
outros elementos alusivos à sua identidade), referentes à sua área geográfica de origem, 
sem excluir o cunho do designer criador. E, perseguindo sempre a ideia da otimização do 
fabrico e da posterior adaptação dos objetos a novos horizontes culturais, particularmente 
através da sua apresentação noutros mercados, estabelece diferentes ligações, ainda que 
camufladas. 

Press & Cooper destacaram as questões-chaves para os designers:

 As questões-chave para os designers são as de entender a contribuição que eles dão e a capaci-
dade de descodificar os atributos de uma imagem. A mesma atenção prestada a ambas as  
questões é importante no que diz respeito à marca. A marca é tão importante para uma empresa 
como a inovação. Na última parte do século XX, a escolha do consumidor do mundo moderno, foi 
um fator primordial para o sucesso comercial dos negócios. Em vez de competirem, as empresas 
devem ir para além do fabrico e vender a comodidade da marca. Isto envolve o desenvolvimento 
da imagem de marca, encorajando a sua lealdade, e desenvolvendo uma marca integrada no 
mercado. (2009: 48) 61

As estratégias empresariais aplicadas à rentabilização dos processos de produção  
e implementação de produtos, no mercado, fomentaram um conceito que se tornou 
importante para fazer prosperar as empresas - o design management -, que surgiu pela 
aplicação de ferramentas e métodos identificativos de oportunidades, através do design. 
Em Portugal, a escassa sensibilidade estética e funcional de alguns gestores, associada à 
falta de financiamento para determinados projetos, fez com que esta filosofia industrial 
tivesse pouca recetividade.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

111

O
 M

ANUAL ESCO
LAR –

 VEÍCULO
 D

E INFO
RM

AÇÃO

Mas, este cenário foi-se alterando, embora, durante anos tenha sido uma preocupação 
para o pedagogo João Branco, docente em universidades nacionais e internacionais, uma 
personalidade que desempenhou cargos importantes na indústria portuguesa. Era 
doutorado em estratégias de Gestão e Marketing no Design, que tentou implementar no 
nosso país, a partir da década de noventa, altura em nos lecionou a disciplina de Gestão e 
Marketing, na ESAD (Escola Superior de Arte e Design em Matosinhos). João Branco 
investigou a importância do design no ciclo produtivo dos objetos, orientando os estudantes 
e os futuros designers para a compreensão do mercado e das audiências nacionais e 
internacionais, segundo a vertente criativa do design. Dessa forma, considerou ser possível 
promover soluções viáveis em diferentes tipos de negócios, inclusive pela ação do 
marketing, no auxílio da identificação e antecipação de oportunidades de negócio que 
deixassem os clientes satisfeitos.

Encontramos, numa das sebentas que o próprio elaborou para dar apoio às suas aulas, a 
definição de design e do seu papel interventivo na indústria. Assuntos que o conduziram  
a uma reflexão sobre a gestão do design português e a sua interdisciplinaridade, onde 
esclareceu que

 Ao entendermos o design como uma atividade de resolução de problemas, técnica de incorpora-
ção do estético, de significado nos produtos/serviços e nas imagens, de caráter sistémico e  
de coordenação, concluiremos que deverá ter um posicionamento, uma estrutura e um nível de 
intervenção empresariais que têm de ser discutidos e refletidos.

 A conceção expressa do que é o design remete-nos para uma outra, de “design management”, 
que engloba o que chamaremos de design global, ou seja, a gestão otimizada e coerente numa 
empresa de todas as prestações dos diversos domínios de atividade do design, - produto, 
ambientes e de comunicação. Este conceito enquadra o exercício desta atividade pela utilização 
de uma metodologia preferencial, a gestão projetual interdisciplinar no que concerne à investiga-
ção e desenvolvimento dos produtos.” (1994: 2-3)

Para este pedagogo, a função gestora do design na indústria devia ser estratégica na inda-
gação e reunião das capacidades e dos elementos necessários para se efetuar uma boa 
gestão das equipas criativas, liderando os designers de forma a facilitar todos os processos 
produtivos dos objetos, sempre com um espírito colaborativo e como objetivo, uma apre-
sentação e comunicação eficazes. Para João Branco, esta forma de coordenar, direta ou 
indiretamente, os vários departamentos numa empresa podia promover a interação entre 
funções distintas, valorizando, de uma maneira inovadora, os seus respetivos produtos e a 
readaptação constante dos seus processos de produção. Para ele, esta era uma forma de 
possibilitar a criação e a tipificação de modelos de gestão interdisciplinares, com aplicação 
prática e eficiente em vários projetos.
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1 A configuração desta atuação do design nas empresas portuguesas gerou novas possibili-
dades, sendo alvo de reflexão para este estudioso que, a propósito, ponderou: “Parece-nos 
que em Portugal, o futuro passará por uma arrumação do design dentro das empresas, 
numa relação direta e personalizada com as administrações.” (ibidem: 6 -7) E, acreditando 
que o design pode auxiliar a descobrir e a resolver problemas a vários níveis nas indústrias, 
ao fomentar métodos de trabalho e reduzir custos de produção, propôs: “Teremos de ten-
tar dessacralizar o design enquanto conceito e torná-lo alicerce estruturante e instrumento 
operacional ao alcance das nossas empresas.” (ibidem: 7)

Ao longo do tempo, a aplicação de estratégias empresariais, no âmbito da gestão de pro-
cessos em design no fabrico de produtos, foi contaminando a indústria livreira. Sublinhando 
a importância dos desafios organizativos a que certas empresas foram sujeitas, principal-
mente depois da Segunda Guerra Mundial, Furtado destacou a falta de recursos provocada 
pela guerra e a maneira como estes impulsionaram o pensamento estratégico e as novas 
ideias que conduziram a outros desafios em gestão estratégica empresarial, para a orien-
tação de decisões e a sua adaptação ao mercado do pós-guerra, definindo ações para 
obter resultados. 

Relativamente, à expansão da capacidade empresarial e à maneira como foi delegada para 
segundo plano a competitividade, o mesmo ressalvou:

 De qualquer modo, a função da estratégia como um modo de tentar controlar as forças de mercado 
e de influenciar o ambiente competitivo surge a partir da segunda metade do século XIX, no âmbito 
do que poderíamos chamar a época dos precursores (estudos sobre a organização económica e a 
burocracia) e face a determinadas realidades: nos Estados Unidos da América, a construção das 
redes ferroviárias levou, pela primeira vez, ao desenvolvimento de mercados de massas. (2008: 21)

Foi nos Estados Unidos da América, em finais do século XIX, que surgiram escolas especiali-
zadas na formação de profissionais na área de gestão empresarial, que fomentaram o  
aparecimento das primeiras teorias sobre planeamento estratégico e a criação de estruturas 
de gestão. Perante este enquadramento, acrescido da evolução industrial e das descober-
tas, o aparecimento de regras de orientação empresarial foi inevitável. Assim, e evocando as 
palavras de Alfred Chandler (professor de Administração e História Económica, na Escola de 
Negócios de Harvard, mentor de uma teoria sobre a estrutura organizacional das empresas 
e a forma como estas correspondem a um esquema de organização potenciador de siner-
gias), Furtado concluiu: “As décadas de 1960 e 1970 podem ser consideradas como a <<idade 
de ouro>> da estratégia empresarial, em particular do que virá a ficar conhecido como a teoria 
do planeamento estratégico. Os alicerces da gestão estratégica como área própria podem 
ser reportados à obra que Chandler publicou em 1962.” (ibidem: 25)
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Por seu lado, Chandler definiu as fases que considerou fundamentais para otimizar uma 
estrutura organizacional de empresas. Sendo a primeira referente à acumulação de  
recursos, a segunda ligada à racionalização do uso desses recursos, a terceira relativa ao 
desenvolvimento desse crescimento e a quarta correspondente à racionalização da utiliza-
ção dos recursos em expansão. Este professor destacou a importância dos conceitos para 
uma boa gestão estrutural e estratégica das empresas, a curto e a longo prazo, realçando a 
questão da coordenação da gestão entre empresas, independentemente do ramo que 
representam e da sua escala, partindo de estratégias abrangentes e da necessidade de 
criar diferentes modelos de ação para prevenir o futuro. Dessa forma, pensou que seria 
possível garantir variadas estruturas de direção e uma melhor concentração para a concre-
tização dos objetivos estabelecidos, um ponto de partida para a diversificação e a conceção 
de produtos, encarando vários tipos de mercados e criando alternativas para combater a 
concorrência em qualquer tipo de setor.

Furtado concluiu:

 Em síntese, os contributos de Chandler para a gestão estratégica serão, desde logo, a ideia central 
de separar a direção em duas áreas claramente distintas, operações e estratégia: a direção opera-
tiva abarca as atividades diárias, a curto prazo e relativamente rotineiras que constituem parte dos 
esforços de gestão da empresa, enquanto a direção estratégica tem por objetivo a gestão a longo 
prazo. Esta perspetiva irá levar ao reconhecimento da estratégia empresarial como uma área defi-
nida e independente, tendo representado o início da sua profissionalização. (ibidem: 26)

Ainda a propósito da estrutura como variável estratégica, este estudioso acrescentou:

 Por fim, a identificação da estrutura como variável estratégica fundamental: a congruência entre a 
estratégia e a estrutura faz parte de um aspeto mais geral da estratégia empresarial, que tem de 
se apoiar em todos os componentes relacionados com a atividade interna da empresa.  
(ibidem: 27)

O estudo acerca da evolução e posicionamento dos produtos no mercado, utilizando técni-
cas de venda, foi elaborado mediante a aplicação de estratégias de gestão e organização 
industrial, na tentativa de se perceber e rentabilizar o ciclo produtivo das empresas e das 
suas ações de marketing, segundo a concretização de estudos de mercado. Esta foi uma 
forma de descobrir como seduzir o consumidor, oferecendo-lhe um leque de produtos 
especializados que reúnam as condições necessárias e espectáveis. Mas, entretanto, outros 
modelos de ação surgiram. Foi o caso do Modelo das Cinco Forças, de Michael Porter. A este 
respeito, Furtado comenta: “Trata-se de um framework para a análise do desenvolvimento 
da indústria e da estratégia empresarial, que pretende determinar a intensidade competitiva, 
avaliando a atratividade de um determinado setor.” (ibidem: 59)
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1 Outra estratégia aplicada foi a análise SWOT, constituída por diagnósticos internos relativos 
aos aspetos que distinguem cada produto dentro da sua empresa e, em relação à concorrên-
cia, produzidos em função de decisões bem pensadas para garantir um bom desempenho 
empresarial, e diagnósticos externos, vocacionados para as perspetivas evolutivas de cada 
produto, no seu respetivo mercado de atuação:

 De um modo simples, a análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico estratégico que permite a 
identificação, por parte de uma organização ou de outras entidades (uma empresa, um país, um 
setor de atividade, etc.), de forma integrada, dos principais aspetos que caracterizam a sua posi-
ção estratégica num determinado momento, tanto a nível interno quanto externo. (ibidem: 33)

Esta ferramenta de avaliação, ainda hoje aplicável, contém, como parâmetros internos - 
forças e fraquezas - e, externos - ameaças e oportunidades. É oriunda de um tratado sobre 
táticas militares, intitulado: A Arte da Guerra, que foi escrito por Sun Tzu, um chinês que 
ganhou notoriedade, entre os séculos XIX e XX. Foi durante essa época que a análise SWOT 
foi adotada no mundo ocidental, influenciando culturas e políticas, o que permitiu um pla-
neamento atempado para controlar e organizar organismos em função dos resultados 
obtidos e dos objetivos perspetivados. Um tipo de estratégia que facilitou a identificação 
das vantagens e desvantagens existentes nas empresas, recorrendo a estudos de  
mercado, como os que ainda hoje são solicitados ao setor de marketing das firmas, para 
comprovarem os fatores que fazem a diferença em cada negócio.

É um género de avaliação que, quando foi implementada, estava mais direcionada para a 
área financeira das empresas, sem negligenciar o setor de compras, relativo aos fornece-
dores, ao custo das embalagens, à qualidade das matérias-primas e à gestão de stocks, 
mas que, recentemente, abrange as várias áreas e setores empresariais: a qualidade, o 
design, a comunicação, os pontos de venda, a estrutura de distribuição, o grau de motivação 
e as vendas, tentando sempre perceber o tipo de recetividade e rentabilidade dos produtos 
e respetivas marcas, indicadores fundamentais para este tipo de diagnóstico. Com o evoluir 
dos tempos, a análise SWOT passou a contemplar, também, os setores de recursos huma-
nos, onde se definem funções e atribuem postos de trabalho, e a área de produção, cujos 
objetivos são definidos para estipular prazos a cumprir, para avaliar as instalações e os 
equipamentos utilizados em função da escala e do tipo de clientes de cada empresa.

Apesar da evolução dos tempos, sobretudo no setor editorial, as ferramentas e métodos que 
integram a análise SWOT, ainda não foram devidamente atualizados, embora sejam permeá-
veis a processos geridos segundo um ótica estética e funcional, orientada por princípios de 
design. Por experiência própria no ramo, podemos afirmar que este tipo de estratégia de 
análise se instalou, pois ainda é através dela que, todos os anos, os profissionais deste setor 
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são avaliados. A sua utilização como metodologia avaliativa mantém-se como referência nos 
diferentes setores empresariais, estando ancorada em opiniões de autores especialistas no 
assunto, nomeadamente Kathryn Best

 A análise SWOT é usada para identificar os Pontos Fortes, as Fraquezas, as Oportunidades e as 
Ameaças de uma organização em particular ou de uma oportunidade de mercado. Ao identificar 
estes fatores que podem, e têm, um impacto na organização, seja pelo exterior ou pelo interior, 
uma resposta apropriada pode ser desenvolvida. (Best, 2009: 30) 

O desenvolvimento do setor editorial tem vindo a apoiar-se nestas ferramentas de gestão 
para otimizar a implementação das suas técnicas e processos de produção. Assim, con-
seguiu abrir horizontes em relação às hipóteses de trabalho dos seus colaboradores, 
desenvolvendo novas e informatizadas soluções de intervenção rápida que atuam no 
desenrolar do próprio ciclo produtivo do livro. A industrialização facilitou a reprodutibili-
dade, proporcionando o crescimento de leitores e, consequentemente, de ideologias, pelo 
uso de elementos estruturais trabalhados, previamente, por designers capazes de surtir 
influências políticas, culturais e, até, mudanças de mentalidade.

A intervenção de profissionais qualificados, nomeadamente na área do design, é indispen-
sável para a produção integral de um projeto editorial bem sucedido. A preparação  
e a capacidade que estes têm de planear todas as fases de produção, apoiando-se e 
manuseando programas informáticos, simplifica a conceção dos objetos, influenciando a 
precisão e a coerência dos resultados obtidos. Mas é preciso não descurar os valores 
sociais, culturais e económicos da comunidade para a qual se está a projetar, porque a 
conjugação desses valores deve ser tão importante como a familiarização que o designer 
deve ter com todas as técnicas e etapas que compõem a produção do livro.

A especialização técnica e a sensibilidade estética do designer devem incluir uma metodo-
logia de trabalho com pesquisas elaboradas mediante a compilação e a interpretação de 
informações associadas ao projeto e às fases que propiciam a sua intervenção formal, na 
criação do livro, protagonizando a sua função. São fases que envolvem uma análise cuidada 
de conteúdos e grafismos trabalhados e geridos ao mesmo tempo, nas diferentes etapas 
do processo criativo e construtivo do livro, em conjunto com uma equipa de colaboradores 
especializados. Essas pesquisas abrangem a análise do original do livro que sensibilizará o 
designer para as ideias do autor e as regras do editor. Só depois é que o designer poderá 
solicitar a ilustração, escolher as imagens e proceder à estruturação do estudo gráfico  
- layout - e orientar o trabalho de paginação, verificando alguns detalhes gráficos de 
impressão. Para uma gestão eficaz destes projetos é necessário reunir as condições e as 
opiniões dos vários profissionais envolvidos, tal como referiu a mesma autora, citando Dick 
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1 Petersen:

 A boa comunicação em gestão de projeto tem quatro características: assegurar que todas as  
partes percebem o problema e estão inteiramente ao corrente; assegurar que todas as partes 
compreendem todas as partes e que todos falam a mesma língua; assegurar que todas as partes 
estão sempre bem informadas e que partilham os problemas e as soluções; e encorajar todas as 
partes partilhar experiências e conhecimento, especialmente de detalhes e conhecimento de 
procedimentos. (2009: 150)

Entretanto, o conhecimento e o manuseamento intuitivo das novas tecnologias geraram  
a versatilidade no desempenho dos diferentes processos de trabalho, proporcionando a 
execução de vários tipos de maquetes de um mesmo projeto e suas respetivas correções, 
incluindo a hipótese de as refazer, atualizar e alterar, a qualquer momento. A modernização 
das soluções de trabalho permitiu a produção de qualquer tipo de objeto e, consequente-
mente, uma diversidade de resultados criativos que vão sendo aperfeiçoados a vários 
níveis, até se tornarem viáveis na construção dos mais diversos produtos.

A crescente articulação entre as diferentes tarefas e áreas de trabalho, associadas à esté-
tica e à funcionalidade que o design incute nos seus processos de gestão, como, por 
exemplo, a pesquisa e a execução cuidada na construção de objetos, foi identificada pelo 
filósofo Vilém Flusser: “O design representa o ponto onde convergem grandes ideias que, 
derivando da arte, da ciência e da economia, se enriqueceram e se sobrepuseram de forma 
criativa umas às outras.” (2010:12) Esta visão atual, que funde o design com as outras áreas, 
foi dominada pelo uso e a adaptação constante às novas tecnologias. E foi igualmente alvo 
de reflexão para autores e designers cuja missão é desenvolver inovadoras estratégias de 
navegação e criação dentro da sua própria cultura, servindo e comunicando, eficazmente, 
para um público heterogéneo. 

Com isto, a especificidade e originalidade das ferramentas criadas na construção dos obje-
tos evoluiu. Há quem imagine que,

 No futuro, provavelmente haverá mais designers que produzirão o seu próprio software e modifica-
rão o existente. A presente geração de designers emergentes cresceu a trabalhar quase em  
exclusivo com computadores e sente-se à vontade a adaptar e criar software. Ao mesmo tempo, à 
medida que as limitações dos pacotes de software e a homogeneidade dos seus produtos finais 
se tornam cada vez mais evidentes, um número crescente de designers quererá recuperar o con-
trolo das suas ferramentas como forma de reintroduzir individualidade e textura ao seu trabalho. 
(Twemlow, 2007: 122-123)

A fusão tecnológica com a prática do design aumentou substancialmente a capacidade téc-
nica de produção nas editoras, transformando-as em indústrias. Foi então que surgiram as 
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modernas, rápidas e económicas formas de editar, facilmente manipuláveis e adaptáveis a 
diferentes orçamentos e formatos, mesmo para quem não possuí muitos conhecimentos 
informáticos.

A respeito das novas formas de edição, Ellen Lupton, especialista de referência na área de 
autoria e edição digital, entendeu que o processo em design é uma mistura do trabalho cria-
tivo com a produção do objeto-livro em si. As obras da autora focam o papel interventivo do 
designer na análise e construção gráfica deste produto, defendendo que deve ser pensado 
com base nas vivências do designer com o próprio objeto, considerando as correntes estéti-
cas envolventes e as suas funcionalidades, e atendendo a sua inevitável interação com o  
leitor. Lupton destacou, ainda, a relação de interdependência entre o design e os processos 
de produção do livro, questionando as características que estes objetos devem ter para 
resultar, e descrevendo a perspetiva do designer, quando imagina o projeto de um livro.
Sobre o assunto, a mesma autora interrogou-se:

 O design do teu livro é interdependente da forma como ele será produzido fisicamente. Do tama-
nho que as suas páginas vão ter, e quantas terá? Para que efeito será? Quantas cópias serão 
precisas? Todas estas decisões afetarão a sua aparência e a sensação que o livro irá transmitir, 
bem como, o seu custo de produção. (2008: 10) 62

A intervenção do design, associada à informática, revolucionou e facilitou a edição e a 
impressão de diferentes formatos, originando modelos de negócio como o Print-on-
demand, que surgiu após o aparecimento da impressão digital, possibilitando a formatação 
de diferentes tipos de documentos digitais em livros impressos. O acesso a esta aplicação 
rápida e pré-paga é feito através da internet, possibilitando ao utilizador a adaptação e 
manipulação de vários tipos de documentos convertidos em formato PDF (Portable  
Document Format). Este formato de arquivo é constituído por textos, gráficos ou imagens, 
em distintas resoluções, e foi desenvolvido pela Adobe Systems, nos anos noventa, para a 
apresentação de documentos, independentemente dos programas e do sistema operativo 
em que eram construídos, para poderem ser manipuláveis para impressão e readaptação a 
diferentes configurações de páginas - layouts.

A Amazon tem um serviço friendly deste género que é fácil de utilizar e muito intuitivo, o 
denominado <www.lulu.com>, cuja página principal surge na figura 18 da página que se 
segue, explicando como se constrói um livro digital a partir de um ficheiro configurado para 
impressão. Outro exemplo de como as formas de edição evoluíram e foram simplificadas, 
até para quem quer publicar e vender um livro em formato digital sem saber usar adequa-
damente as ferramentas profissionais existentes é o do serviço <blog.byeink>, que está 
alojado na internet figura 19.
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1 Figura 18 
<lulu.com> Serviço de 
auto-publicação da 
Amazon.

Figura 19 
<http://blog.byeink.com> 
Blog com serviço de 
auto-publicação.
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Este serviço também contém um serviço de auto-publicação de ebooks, o Happy Book, 
onde é possível observar a existência de um atalho que faz a ligação direta por link (hiper-
ligação) à ferramenta Byeink tool. É igualmente fácil de perceber, através dos ícones  
apresentados e sem ser necessário fazer uma leitura atenta do blog, o tipo de extensões 
de ficheiros que esta ferramenta comporta, o que demonstra a sua universalidade.

Na figura 20, é possível observar a imagem do site disponível na internet, onde essa ferra-
menta está inserida. O local onde se processa o serviço de auto-publicação de ebooks, 
que explica o seu funcionamento em quatro passos simples.

Figura 20 
<http://www.byeink.com> Serviço de auto-publicação.
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1 Na figura 21, o primeiro passo é referente à catalogação do ebook e à introdução de dados e 
informações sobre a publicação (título, autores, sinopse, ISBN - International Standard 
Book Number, sistema que, em Portugal, e é supervisionado pela APEL, responsável  
pela atribuição de números de identificação às publicações não periódicas, editadas em 
Portugal e nos PALOP), entre outras informações que são inseridas na obra e que podem 
ser editadas, corrigidas e facilmente publicadas de novo.

Na figura 22, pode observar-se o segundo passo que é relativo à edição de conteúdos de 
texto, imagem, som e vídeo, na obra. Nesta fase, é necessário fazer o envio dos originais em 
formato word, pdf ou InDesign à equipa do serviço Byeink, via email com o conteúdo do livro 
que se pretende editar.

Figura 21 
1.º Dados e 
catalogação do 
ebook.

Figura 22 
2.º Edição dos 
conteúdos no 
ebook.
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A figura 23 corresponde ao passo em que são criados os ficheiros para edição e publicação 
do ebook e controla o seu prazo de entrega e distribuição. Nesta altura do processo, a 
equipa do Byeink faz a revisão e a validação do documento, criando ficheiros com exten-
sões de arquivo .epub e .mobi, com todos os metadados, as tabelas de conteúdos e o  
respetivo código representativo da sua prova de estado, para fazer a revisão de possíveis 
erros.

Por último, o quatro passo, apresentado na figura 24, representa a fase de opções para o 
pagamento e a distribuição da publicação, demonstrando que basta abrir gratuitamente 
uma conta em Paypal (sistema que permite a transferência de dinheiro usando um ende-
reço de email) e renová-la anualmente.

Figura 23 
3.º Gerar os 
ficheiros do 

ebook.

Figura 24  
4.º Pagamento, 

publicação e 
distribuição do 

ebook.
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1 O referido modelo de negócio, forma sustentável de substituir ou suprimir operações nos 
processos de arte finalista e impressão no ciclo produtivo do livro, estabeleceu-se no setor 
editorial. Em Portugal, este formato de publicação é praticado pela Leya através do Escrytos, 
e na Porto Editora, pelo Coolbooks, embora ainda não se aplique em manuais escolares. 
Neste âmbito, o projeto português Várzea da Rainha Impressores, dirigido pela editora  
Zita Seabra, foi um sucesso e teve as editoras académicas como principal cliente da solu-
ção, reproduzindo cadernos, sebentas e manuais editados de forma mais rentável, para 
otimizar custos de impressão e cópia, fora das grandes tiragens, facilitando o seu acesso 
em termos de rapidez e economia aos estudantes. O Print-on-demand foi um avanço no 
mundo da edição, nomeadamente para o acesso e obtenção de edições de obras antigas, 
funcionando como uma livraria de fundos, o que, em Portugal, não existe, como afirma 
Vasco Teixeira:

 Não há fundos nem vai haver. Isso passou para o“online”. Em Inglaterra, e pode ser que nós tam-
bém lá cheguemos, há muitos livros descatalogados que estão a ser reintroduzidos no mercado, 
mas numa base de “print on demand”. Livros que esgotaram, que não seria rentável reimprimir, 
mas que foram digitalizados e colocados em livrarias virtuais, como a Amazon. A editora imprime 
para o cliente. O custo de produção por exemplar é um bocado mais caro, mas não há stocks.  
Até se tentou fazer uma grande livraria de fundos em Lisboa - a Byblos, de Américo Areal -, mas 
não durou muito. (jornal Público: 17.11.2010) 63

O editor citado destacou várias iniciativas implementadas no setor do livro, nomeadamente 
as internacionais, deixando um alerta para as novas perspetivas do mercado de consumo 
editorial e para rentabilização da sua produção e descrevendo as soluções encontradas, 
principalmente na execução de reimpressões e armazenamento de livros, segundo as  
tecnologias da Era Digital. Do mesmo modo, vários autores referiram essas mudanças: 
"Hoje em dia, a página de apresentação corporativa das editoras na internet, os blogs e os 
fóruns são ferramentas usuais, portanto devem definir adequadamente a segmentação do 
seu público-alvo, o tipo de conteúdos expostos, a forma de interação que promovem com 
os usuários, o tipo de filiação que estabelecem com os seguidores e a interação a nível 
social que incentivam através dos conteúdos expostos." (Cf. Vicente, et alii: 2012) 64

Consequentemente, e no âmbito do referido contexto editorial, a informatização dos siste-
mas de produção e o design evidenciaram a evolução técnica e a metodologia processual 
criativa na produção do manual escolar, incluindo na validação da cientificidade dos seus 
conteúdos. A possibilidade de construir e reconstruir graficamente um layout, independen-
temente do seu formato ser impresso ou digital, auxiliou os designers na adaptação e 
reconfiguração de soluções para o estímulo e a motivação da leitura e apreensão de conhe-
cimentos. A aceitação visual do layout nos manuais escolares, integrando os programas 
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curriculares homologados pelo Ministério da Educação e Ensino, tornou-se uma condição 
essencial para seduzir a comunidade escolar pelo ensino-aprendizagem das matérias bem 
apresentadas e estruturadas.

De onde se conclui que, uma boa gestão e aplicação dos princípios de design num projeto 
editorial auxilia o designer a ajustá-lo às necessidades da comunidade escolar, integrando-se 
no planeamento sócio-educacional da população estudantil. As normativas governamentais 
devem acompanhar o manual escolar, desde a sua idealização, passando pelo desenvolvi-
mento, a conceção, a configuração e a especificação de cada projeto, sempre com o objetivo 
de fabricar um produto funcional. Todos estes parâmetros devem ser pensados por desig-
ners, partindo de atividades estratégicas técnicas e criativas que, por vezes, são orientadas 
com uma única intenção ou necessidade que é solucionar um problema em termos de maté-
ria prima, de formato, de finalidade ou de comunicação.

Os projetos editoriais tal como qualquer outro, são o resultado de um conjunto de ações,  
através das quais o designer regista e explícita o que pretende comunicar. Este processo mul-
tidisciplinar consiste na associação de ideias e conteúdos que são pensados de forma simples 
e funcional para impulsionar a criação de várias hipóteses. As referidas ações são elaboradas 
com o auxílio de ferramentas manipuladas simultaneamente para viabilizar a obtenção de 
soluções inovadoras, passíveis de serem adaptadas de diferentes formas ao mesmo produto, 
e que são direcionadas para um público específico. A eficácia do seu resultado facilita a  
comunicação, cujo papel é preponderante na construção dos manuais escolares, onde  
a transmissão de conhecimentos deve ser feita de forma simplificada, atrativa e concreta.

O designer desenvolve suportes que conjuguem, num objeto único, os conteúdos e o design, 
conciliando as suas estratégias de atuação com as normativas existentes, e procurando  
soluções identificativas que relacionem, conjuntamente, os objetivos propostos e as necessi-
dades do leitor. Assim, e no caso do design editorial escolar, ele desenvolve exercícios de 
mapeamento e hierarquia de objetivos para a aprendizagem, através de um layout, que é 
estudado para fazer emergir as informações que o leitor deve reter, conduzindo subtilmente 
a sua leitura, através das páginas.

A adaptação dos conteúdos programáticos homologados pelo Ministério da Educação e 
Ensino e os propostos pelos autores de cada projeto são essenciais para auxiliar o designer a 
antecipar propostas e soluções que surgem mediante um raciocínio inserido num processo 
em design. Dessa forma, concretizam ideias que respondem às carências da comunidade 
escolar, inovando metodologias que promovam resultados para os problemas e necessida-
des, que poderão surgir durante a leitura dos manuais escolares.
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1 A partir de ano de 2013, as regras impostas pelo Ministério da Educação e Ensino sugeriram 
que, na concretização de um projeto editorial escolar, era importante evidenciar as  
“Metas de Aprendizagem”, em cada um dos programas homologados e, simultaneamente, 
identificar os hábitos e as características da comunidade escolar. Essas regras deveriam 
respeitar as estratégias de preços da concorrência, as responsabilidades sociais e ambien-
tais e os pontos de venda dos produtos, uma forma de garantir a execução de projetos 
escolares bem sucedidos. Assim,

 O projeto Metas de Aprendizagem insere-se na Estratégia Global de Desenvolvimento do Currí-
culo Nacional que visa assegurar uma educação de qualidade e melhores resultados escolares 
nos diferentes níveis educativos. Concretiza-se no estabelecimento de parâmetros que definem 
de forma precisa e escalonada as metas de aprendizagem para cada ciclo, o seu desenvolvimento 
e progressão por ano de escolaridade, para cada área de conteúdo, disciplina e área disciplinar. 
Corresponde a resultados da investigação nacional e internacional sobre padrões de eficácia no 
desenvolvimento curricular, que recomendam este tipo de abordagem. (Alçada, 2013: 1)

No âmbito editorial escolar, a especificidade deste tipo de produtos obriga editores e 
designers a perspetivar o seu mercado de atuação e público-alvo, para responder legal  
e eficazmente aos objetivos que se pretendem atingir no ensino, em função das políticas e 
normas de qualidade, estabelecidas segundo os procedimentos e as linhas orientadoras 
do design aplicáveis a outros bens e serviços. Estes parâmetros dirigem e inspiram o tra-
balho do designer para a obtenção de soluções gráficas específicas, na concretização de 
produtos especializados, que devem ser submetidos à boa gestão de um processo em 
design, sob a influência convincente do tecido empresarial produtor. Tudo isto implica 
pensar na adaptação estética, funcional e sustentável do objeto que se vai produzir, e no 
tipo de recetor que o vai adquirir, otimizando a matéria prima construtiva, a mão de obra e 
os equipamentos disponíveis para o produzir.

A linha de atuação do designer parte de um trabalho de análise, construção e reestrutura-
ção visual de conteúdos e elementos que compõem este objeto de consumo. Essas fases 
abrangem inúmeras facetas compositivas, nomeadamente as características do seu 
suporte material, que o tornam num objeto de design que obedece a princípios estéticos 
aliados a uma identidade visual, respeitando uma lógica editorial, onde se impõem as tipifi-
cações que são necessárias para contornar obstáculos, durante a sua execução, inclusive, 
destacando o seu significado como veículo transmissor de conhecimentos, propulsor de 
relações sociais e gerador de sentimentos.

A dimensão do livro, incluindo os seus conteúdos, dá-lhe a capacidade de estimular a imagi-
nação durante a leitura: “De facto, um dos atrativos maiores do livro reside no seu carácter de 
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totalidade que é Obra, que é saber absoluto e que como tal, incluí em si mesma a presença, 
de qualquer coisa imediatamente acessível por estar virtualmente presente, qualquer coisa 
que a leitura anima e que, incessantemente, se movimenta no interior do livro, qualquer  
coisa que começa por ser a presença de um significante e de um significado e que, depois, 
sendo forma, faz parte de um sistema de relações sempre presente: livro - totalidade, livro 
- presente, livro - memória.” (Anselmo, 1991: 7)

Mas, além de autor da construção gráfica do objeto-livro, o designer pode igualmente 
assumir um papel de autoria ou coautoria, no controle dos conteúdos da obra, aliando o 
conceito ao raciocínio técnico e funcional do objeto, num processo em design. A intervenção 
deste profissional reflete-se na estratificação das fases de criação do projeto, em função 
da documentação disponível, registando e preservando as informações de texto e imagem 
que lhe são úteis. Um processo que se desenrola mediante a análise do tipo de linguagem 
visual que é elaborada racionalmente e de acordo com a recolha informativa fornecida no 
original. O designer descortina, assim, a grelha estrutural da obra, no interior de uma massa 
informativa que vai organizando hierarquicamente, segundo as diretivas do autor (que até 
pode ser ele mesmo) e a imposição dos conteúdos, aplicando os princípios de design e 
manipulando ferramentas informáticas que são otimizadas em função de regras editoriais 
impostas para uma boa performance das máquinas adquiridas, rentabilizando a produção 
do setor.

Quando o designer controla o processo de fabrico dos produtos, tem mais facilidade em ter 
novas ideias para criar outros produtos, adaptando-os a outras realidades económicas, e 
proporcionando a resiliência dos seus padrões de qualidade e o impacto do objeto conce-
bido. O resultado da fusão de uma boa gestão do processo em design apoiado em novas 
tecnologias é abordado por Correia: “O Design, perante a dádiva de materiais e tecnologias, 
tem o imperativo de conceber uma resposta às necessidades humanas, tanto ao nível indi-
vidual como ao nível do grupo, dando significado aos objetos e ambientes para assim criar 
uma certa sensação de finalidade, retirando o melhor proveito dos materiais, das formas e 
das funções.” (2004: 185)

A multiplicidade dos processos de gestão em design demonstrou que é possível associar 
decisões racionais, conscientes e técnicas, e que estas podem ser analisadas e misturadas 
com decisões subconscientes, embora não possam ser resolvidas de imediato, porque 
dependem da experiência e da criatividade do designer. A automatização dos processos de 
produção editorial veio facilitar a comunicação e a receção de conteúdos, mantendo-se em 
permanente evolução, inclusivamente em termos de suporte para apresentação da 
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1 informação. A construção dos projetos escolares evoluiu bastante, não só em termos estéti-
cos, mas também na adequação a diferentes suportes, o que proporcionou bons resultados 
de leitura e um ensino-aprendizagem mais adequado à apreensão e assimilação de conheci-
mentos, de acordo com a faixa etária e o nível intelectual da comunidade escolar.

O design funciona como um mediador do conhecimento, influenciando o progresso social 
através da linguagem gráfica, podendo, inclusivamente, dar origem a problemas pelas 
soluções gráficas de comunicação apresentadas, ou a deficiente adoção e utilização dos 
princípios estéticos, funcionais e conceptuais do design, que devem ser resolvidos de forma 
harmoniosa, durante a gestão dos processos de produção. O papel social que o design foi 
adquirindo tem sido preponderante nas estratégias de gestão do ciclo produtivo nas 
empresas, influenciando a evolução e o desenvolvimento dos produtos, bem como a sua 
integração cultural em diferentes sociedades, apurando o seu nível estético numa perspe-
tiva de mercado global. Consequentemente, os designers aplicaram as múltiplas possibili-
dades que resultaram dos avanços tecnológicos para enriquecerem o processo em design, 
analisando as estratégias de abordagem e a articulação das problemáticas concetuais e 
práticas com as diferentes ferramentas disponíveis, resolvendo as dificuldades de comuni-
cação visual, e criando o impacto necessário para persuadir os clientes.
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1.2.4.  O livro como identidade visual,  
segundo uma lógica editorial

0 desenvolvimento e a multiplicação das marcas foi uma consequência da industrialização, 
principalmente após a Segunda Revolução Industrial, altura em que a eletricidade apareceu 
como impulsionadora da produção em série, promovendo a macro distribuição dos produtos 
e o aumento das redes de transporte e meios de comunicação. Com o progresso tecnológico, 
o consumo aumentou desmesuradamente, estimulando a globalização e o incremento da 
produção a baixo custo, com um grau de eficiência crescente e facilidade na sua distribuição. 
Estas vantagens, combinadas com a acessibilidade de bens e serviços, consoante as neces-
sidades de diferentes perfis de consumidores, adaptadas aos hábitos de consumo de cada 
país, foram beneficiadas pela implementação de processos de gestão e organização estraté-
gica que associam os princípios de design ao ciclo produtivo dos objetos. De realçar que:  
“A customização de produtos e serviços é uma forma valiosa para alcançar vantagem com-
petitiva através do design, porque ele cria ofertas ’únicas’ aos consumidores.” (Best, 2009: 118)

Consequentemente, os gestores de empresas, independentemente da sua dimensão, reco-
nheceram o design como uma ferramenta indispensável na gestão e otimização produtiva da 
indústria, transformando, inovando, adaptando, distinguindo e traduzindo as marcas globais 
em produtos e serviços localizados e evidenciados por pormenores culturalmente relevantes. 
Este tipo de contributos aproximaram emocionalmente os clientes das empresas, que  
conquistaram o sucesso pela sua satisfação, fator diferenciador entre as marcas. O design 
aplicado à gestão e melhoramento da imagem nos serviços e produtos das marcas foi-se 
destacando, assim como o trabalho desenvolvido pelos designers, que identificou novas 
oportunidades reveladoras de valor acrescido e diferenciador entre as marcas, o que susceti-
bilizou os empresários que perspetivaram a obtenção de melhores resultados, prevenindo a 
resolução de problemas futuros. 

A intervenção do design na indústria potenciou a produção de objetos inovadores e especiali-
zados. Kathryn Best, citando John Heap, chama a atenção para a existência de duas formas de 
interpretar a aplicação do design, na indústria:

 A sensibilidade ao design tem sido citada com frequência como um atributo importante para os 
gestores. O problema é que há duas interpretações do termo. Uma forma de sensibilidade refere-se 
ao facto de os gestores deverem ter a capacidade de julgar temas sobre estética e outros relaciona-
dos com design de forma a poderem avaliar o “bem” de um serviço para o mercado pretendido.  
A outra forma é ter em conta a natureza de inovação e da atividade do design e o seu papel em con-
tribuir para a eficácia organizativa. Ambas as formas de sensibilidade são necessárias se os gestores 
quiserem fazer um uso efetivo da inovação e do design. (2009: 96)
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1 Atualmente, a diferenciação e a divulgação entre as marcas é um fator decisivo para a sua 
visibilidade no mercado, inclusivamente, pela aplicação de estratégias de competitividade 
entre as empresas, “A palavra-chave é "diferenciação". A marca tem por função diferenciar 
os produtos da empresa ou os seus serviços, dos das empresas com que compete.  
A estratégia passa por fazer 'cortes' de mercado, ou seja, por segmentar. Idealmente, cada 
novo corte (segmentação) deveria originar uma marca nova, é a lógica target e do posicio-
namento, isto é, a perceção comparativa de concorrentes que desejam demarcar-se e 
diferenciar-se.” (Costa, 2011: 133) O mesmo autor especifica: “O Ocidente funciona segundo 
o modelo de apropriação do produto. Daí que a sua identidade seja envolvida por elementos 
psicológicos e emocionais de valor, ou seja, imateriais. Os critérios de avaliação da marca 
são a diferenciação e a sua pertinência ou credibilidade.” (ibidem)

O desenvolvimento de estratégias de gestão para a implementação, expansão e sobrevi-
vência das marcas fixou-se em processos de design pensados especificamente para  
promover a sua globalização, utilizando a publicidade como um dos veículos de divulgação 
e apresentação. Mas, ao longo do tempo, as estratégias evoluíram através de diferentes 
meios e suportes de comunicação, atingindo dimensões alargadas que, em alguns casos, 
transformaram essas marcas em grandes grupos económicos, com ramificações em dife-
rentes locais do mundo. Neste contexto, o desempenho estrutural e organizativo que o 
design transportou para a estruturação das marcas circunscreveu, igualmente, as áreas da 
comunicação e apresentação estética dos seus produtos e serviços, aplicados também a 
outros níveis, com o intuito de dinamizar grande parte da produção industrial, construindo 
imagens de marca fortes e credíveis, até porque

 O design é uma função, um recurso e uma forma de pensar dentro da organização e algo que 
pode ser ativo no pensamento estratégico, no desenvolvimento de processos e, crucialmente, na 
implementação de projetos, sistemas e serviços: na forma como uma organização se relaciona 
com os protagonistas do negócio. (Best, 2009: 16)

De notar que "Dentro de uma organização, a gestão de design está presente na comunica-
ção da marca, no design de produto e/ou de serviços, nos edifícios da empresa e nos 
ambientes de lojas, nos sítios na Internet e nas campanhas publicitárias de cada empresa." 
(ibidem)

O trabalho do designer é essencial para o desenvolvimento dos processos de gestão e pro-
dução empresarial, porque a notoriedade das marcas depende da exploração criativa das 
suas histórias, do meio e da cultura, onde as suas indústrias estão inseridas. Mas, estes pro-
fissionais influenciam, do mesmo modo, a própria imagem das marcas, não só pelo o seu 
crivo pessoal, como pelo seu percurso curricular e profissional. Por essa razão, é comum que 
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os contratos de determinados designers para trabalhar a imagem de marcas conceituadas 
aconteça em regime de exclusividade. 

Na verdade,
 A novidade da apresentação visual dos livros pretendia torná-los mais apetecíveis e atraentes, 
especialmente quando a sua matriz venal carecia de uma aquisição continuada, por compra direta 
ou por assinatura. Estratégia de instauração de um modelo de reconhecimento visual que de  
imediato permitia uma identificação da editora e da coleção de que um volume específico era ori-
ginário, a associação de uma cor a cada série não deve ser interpretada como uma característica 
menor ou epifenomenica dos dois projetos. (Medeiros, 2010: 156)

A representação da identidade das marcas no produto - livro foi-se tornando relevante 
para o mercado editorial. Este objeto passou a ser um veículo de divulgação com capaci-
dade para estabelecer uma associação visual entre os vários elementos formais e  
compositivos do objeto, obedecendo a uma lógica editorial. A sua apresentação passou a 
surgir de variadíssimas formas, através de símbolos, de cores e do próprio material 
empregue na sua conceção, bem como outros meios capazes de representar, visual-
mente, uma marca. Para além disso,

 A estética dos produtos, o design da publicidade e o design gráfico, a criação de marcas, a arquite-
tura e a moda converteram-se em meios para comunicar (sinais) qualidades especiais, mitos e 
fazer outras associações. A cores, por exemplo, utilizam-se como um sinal: vermelho está asso-
ciado com o perigo. (…) As marcas desenvolvem fortes associações com as qualidades especiais 
ou mitos pelos quais os produtos ou serviços são conhecidos aplicados à comercialização e con-
vertidos em sinais. (Press & Cooper, 2009: 29) 65

Os detalhes identificativos das marcas podem ser explorados através dos seus produtos, 
agregando características que compreendem, desde as mensagens que estes devem 
comunicar, à associação dos diferentes valores simbólicos que a representam. Relativa-
mente às suas possibilidades de representação, o território é vasto e, por isso, é necessário 
distingui-las e delimitá-las, de forma a fazer uma boa gestão da sua imagem identitária, 
até porque

 O termo «identidade» tem um significado cultural e estratégico que faz que cada empresa seja 
diferente das outras, única e irrepetível isso trata-se sobretudo de uma questão de gestão da 
empresa, à semelhança da administração, da organização, da produção, das relações com o  
pessoal, etc. Contudo, a identidade é invisível e muito menos variável que esses outros aspetos 
das organizações, mas ao mesmo tempo mais substancial. Para usar uma analogia, pensemos 
na identidade de um indivíduo (palavra indivíduo vem de «indivisível», ser total). Na sua identidade 
biológica no seu ADN, nos seus cromossomas - está todo o potencial do seu futuro desenvolvi-
mento na vida. Este potencial cristalizará e será realizado ao longo da sua existência através do 
contacto com os outros, da sua inserção na sociedade, da sua participação na cultura e no meio 
em que vive. (Costa, 2011: 87)
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1 Para o autor, a identidade de uma marca gira em torno de um símbolo visual que pode ser 
comparável ao ADN humano, um fator invisível que a pode tornar única, distinguindo-a das 
outras; um signo que pode ser construído a partir de um trabalho de interpretação pessoal 
e profissional, por parte de um designer, cujo desempenho deverá facilitar a representação 
da marca. Esse trabalho deve, também, aplicar uma linguagem universal, acessível à inter-
pretação de qualquer pessoa, abrangendo todas as faixas etárias e transportando o seu 
significado até para públicos com diferentes perfis, necessidades e culturas, gerando 
empatia.

Após a imposição de uma marca no mercado, é necessário divulgá-la. A tendência é para a 
aplicar em diferentes suportes, o chamado merchandising. Esta ferramenta de marketing 
surge integrada num conjunto de técnicas, cujo objetivo é destacar os produtos nos pontos 
de venda, pela sua informação e apresentação. Ela aciona a visibilidade e a circulação da 
marca, no mercado, considerando que varia e se adapta, consoante as tendências estéticas 
e a época em causa.

As componentes da marca anunciam, desta forma, a sua identidade:

 0 princípio fundamental é o da diferenciação (identidade). Tanto o nome verbal como os signos 
visuais devem possuir um elevado grau de diferenciação em relação aos seus concorrentes. 
Quanto mais uma identidade visual possuir esse valor distintivo e exclusivo, mais depressa dá nas 
vistas e é retido na memória. Diferenciação e capacidade de recordação são os princípios essen-
ciais de um bom design de identidade. (Costa, 2011: 89) 

Na sequência da diferenciação (identidade), há ainda que ter em conta que (…) "não se pode 
desenhar um sistema identitário de costas voltadas para o público-alvo, nem devem 
esquecer-se as leis da teoria psicológica da perceção e a ciência da informação." (ibidem)

O atual mercado de oferta de produtos é enorme, portanto, as estratégias de aproximação 
que as marcas desenvolvem para se integrarem no dia-a-dia dos seus clientes e respon-
derem, de forma adequada, às suas necessidades cada vez mais especificas, requer outro 
tipo de exigências e responsabilidades. É, por isso, fundamental que o designer conheça 
bem a empresa ou instituição para a qual trabalha, inteirando-se de todos os seus planos 
estratégicos, a curto e a longo prazo, e interpretando corretamente a sua missão, para ten-
tar antever a resolução dos problemas que vão surgindo. Ele deve estar atento aos valores 
e ao tipo de cultura praticados pela marca para desenvolver uma gestão atenta, em função 
das oscilações do mercado e das suas variantes estéticas. Por vezes, estas condicionantes 
podem conduzir à reestruturação empresarial para proporcionar a proximidade necessária 
para cativar um cliente habitual, ou sensibilizar um futuro cliente. Alterações como estas 
podem incluir mudanças na própria cultura da empresa.
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A modernização e a imposição de alguns princípios de design versáteis alastram a  várias 
áreas, fomentando o progresso, a capacidade técnica e a evolução estética dos produtos e 
dos modelos de gestão, no setor editorial português. Embora esta indústria ainda funcione 
sob influência de um espírito bastante conservador, devido à fragilidade económica e cultu-
ral que o país enfrenta e, que obriga os gestores a impor  procedimentos de rentabilização 
nos processos de produção das suas empresas é, uma salvaguarda para conseguirem 
garantir as vendas.

Com a implementação dos meios informáticos aliados aos princípios de design, o ramo 
editorial desenvolveu-se rapidamente, contaminando todo o ciclo produtivo dos livros.  
O seu desempenho revolucionou diferentes estratégias de gestão empresarial, implemen-
tando a rapidez, a eficácia e a inovação dos serviços, e assumindo um papel facilitador no 
desenvolvimento prático de diferentes tipos de tarefas, incluindo as criativas, que possibili-
taram e viabilizaram soluções que transmitissem diferentes valores culturais, através da 
identidade corporativa das marcas. 

Até porque

 Uma identidade corporativa expressa os valores em que uma organização acredita e apoia, e 
estes valores serão sublinhados na marca da empresa e na sua declaração de missão. Os mes-
mos valores serão também traduzidos em vários objetivos de negócios e planos estratégicos 
através de um número de departamentos dentro da organização e, finalmente, serão manifesta-
dos nos ambientes, na comunicação, nos produtos e nos serviços da organização. Os valores da 
organização refletir-se-ão nos seus clientes: as pessoas que usam, compram, partilham ou 
experimentam aquela marca. (Best, 2009: 28)

A aplicação de princípios de design na gestão da identidade das marcas dinamizou a cons-
trução da sua imagem global, no mercado, fornecendo-lhes a credibilidade necessária  
para impor a sua apresentação, inclusive através de um simples símbolo - logotipo - um 
poderoso identificador de tudo o que lhe possa estar associado, incluindo a sua própria 
identidade e que se pode transformar num estilo para quem adquire os seus produtos, de 
acordo com o seu valor de mercado, as suas crenças e os ambientes que representa, e 
integrada no estilo de vida do seu respetivo consumidor. “Contudo, o significado de uma 
marca não está contido no logótipo da organização, nem nos seus produtos ou serviços, 
mas no poder da imagem da marca formada na mente do consumidor.” (ibidem: 100)

Para a imagem de uma marca ser bem construída e vingar no mercado, basta um ícone, uma 
imagem estilizada, um desenho, uma letra, ou a fusão das várias possibilidades, sem muitos 
artefactos. Os referidos elementos implicam, quase sempre, e tal como os citamos anterior-
mente, a representação, ainda que indireta, de uma série de propriedades que caracterizam a 
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1 marca. Neste sentido, o trabalho do designer deve promover o impacto visual necessário para 
distinguir as marcas umas das outras. De notar que, para “Além de expressar os valores de 
marca da organização, o design pode simultaneamente ser usado para ultrapassar barreiras 
culturais e sociais e aumentar a sensibilidade para assuntos mais vastos.” (Best, 2009: 102)

Este tipo trabalho abrange o destaque da imagem das marcas e determinadas qualidades 
dos seus produtos, promovendo uma boa gestão da organização da sua produção e a  
correspondência a um determinado tipo de valores culturais, que geram a confiança do 
consumidor.

E, Best assegurou.

 A promessa da marca é a garantia dos valores e das crenças e da qualidade e nível de confiança 
que o cliente coloca na organização. Do ponto de vista da organização, a marca é a face da com-
panhia e representa o seu propósito, valores e crenças. Essencialmente, a marca diz às pessoas, 
interna e externamente, o que é a organização. Numa organização de marca líder, o gestor de 
marca tem frequentemente responsabilidades de gestor de design. Ele tem de ser experiente a 
formar relações com equipas externas de design e assegurar que essas equipas estão a traduzir 
os valores de marca em produtos, serviços e experiências desejáveis e viáveis. Os gestores de 
marca estão igualmente numa posição de identificar como o design pode ajudar os objetivos 
estratégicos da organização e assim assegurar que a imagem da marca reflete o que a organi-
zação é. (ibidem)

A dimensão da expressão gráfica das marcas e dos seus respetivos produtos surge  
normalmente associada a uma lógica empresarial. Na ótica de Joan Costa, a sua represen-
tação é feita, numa fase inicial, pelas palavras e os conceitos que lhe dão significado;  
só depois surge a relação entre as formas geométricas e icónicas que a representam:  
“As marcas e os logos dos produtos expressam-se graficamente de duas grandes for-
mas alternativas: como uma forma linguística ou legível (logótipos da Xerox ou da IBM) ou 
como uma forma icónica (símbolos da Nike e da Playboy). A primeira deriva da tipografia 
gutenberguiana e designa-se <<logótipo>>, termo que conjuga <<logos>> (conceito-pala-
vra de base) e <<tipo>>, no sentido de unidade tipográfica que reproduz a forma das letras 
do alfabeto. (…) A segunda opção deriva do mundo das formas (icónicas, geométricas ou 
abstratas) e tem o nome de <<símbolo>>, porque substitui a palavra.” (2011: 131)

Em plena era da globalização, os vários ramos do negócio editorial têm tido uma visibilidade 
crescente, que derivou do estímulo que o design lhes incutiu. Por esse motivo, a lógica das 
marcas nacionais mudou, ainda que de forma restrita, dada a pequena dimensão do seu 
mercado, cujos principais líderes editoriais nacionais estão circunscritos a dois grandes 
grupos, a Porto Editora e a Leya. Segundo o testemunho do diretor da Porto Editora,  
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Vasco Teixeira,

 Isto nasceu de um grupo de professores - acho que eram 19 - que decidiu montar uma editora.  
O meu pai era um dos mais novos e foi designado para a dirigir. Acumulava a gestão da empresa 
com as funções de professor universitário de Química. A editora depois foi crescendo muito, mas 
o ADN na educação, na referência, nos dicionários, vem desde a fundação. O primeiro contrato 
para dicionários é dos anos 40, e a “História da Literatura Portuguesa”, de Óscar Lopes e António 
José Saraiva, sai, salvo erro, em 1954. Eu e o meu irmão José António viemos trabalhar para a 
empresa em 1980. A minha mãe já tinha vindo no início dos anos 50. E quando o meu pai faleceu, 
em 1987, continuamos com a editora. (…) A minha irmã Graciete só veio nos anos 90. Estava em 
Bruxelas, nos serviços de língua portuguesa da Comunidade, e tinha sido leitora nas universidades 
de Poitiers e Estrasburgo. É uma pessoa da área das línguas e do ensino e ficou responsável pelo 
setor das obras de referência. (jornal Público: 17.11.2010) 66

Sobre a Leya, o segundo maior grupo editorial português que agregou várias marcas, sabe-
mos que foi fundado por Pais do Amaral, e que se destacou no mercado pela dinamização 
de produtos educativos, na área de multimédia. Acerca da Leya, Vasco Teixeira, líder da  
concorrência, acrescenta:

 O engenheiro Pais do Amaral teve o azar de entrar num negócio que vai mudar muito nos próximos 
anos, com o digital, e numa altura em que o mundo também enfrenta problemas complicados.  
Ele entrou nisto em 2007, pouco depois de sair da Media Capital, e logo em 2008 começou a crise, 
que se agudizou em 2009. E em 2010 veio a crise portuguesa. A internacional já está a acabar e 
agora vem a nossa e vamos ver o que o futuro nos reserva. A Leya teve azar. Era como comprar 
ações em 2007 e 2008: hoje valeriam metade. Com a crise mundial, o número de potenciais com-
pradores da Leya também se reduziu muito. (ibidem)

Contemporaneamente, os referidos grupos editoriais têm o monopólio de outras marcas 
nacionais e internacionais que foram adquirindo e, apesar das tradições relativas a uma boa 
qualidade no mercado, ambos dependem da força da imagem das suas marcas, da quali-
dade dos seus produtos, da demonstração dos valores que defendem e das estratégias de 
marketing e publicidade bem estruturadas que, à partida ,apresentam. O impacto visual que 
geram é fruto da idealização promissora de uma equipa de designers, que adaptam os 
produtos ao seu público-alvo e às suas respetivas embalagens e merchandising. Mas há 
outros detalhes igualmente relevantes para promover o seu impacto visual: é o caso do 
cunho do designer criador do logotipo da marca, que, de uma forma consciente ou incons-
ciente, lhe incorpora detalhes identificativos do seu processo criativo e forma de trabalhar.

Os crivos pessoais e técnicos do designer refletem-se posteriormente, em todo o design 
identitário das marcas, e são extensíveis a outros produtos editoriais mutáveis, consoante 
o seu respetivo suporte. Pormenores como o uso de uma cor específica, de uma imagem 
feita propositadamente para um determinado efeito, de um grafismo, ou um ícone com 
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1 conotações culturais e históricas que remetem para a sua origem, incluindo a construção 
ou aplicação propositada de uma fonte tipográfica, são características gráficas identificati-
vas das marcas e dos seus respetivos designers, no mercado.

Em relação às marcas editoriais estudadas para este trabalho - Porto Editora, Edições Asa e 
Areal Editores -, a visibilidade dos seus logotipos sobressaiu a partir dos anos 80. Na tabela da 
figura 25, está representada a sua evolução gráfica, e é curioso observar que, numa fase tem-
poral anterior à contemplada na tabela, a seguir à análise de alguns manuais escolares, os 
logotipos destas marcas muitas vezes não apareciam nas capas dos livros. Ou por inexistên-
cia do símbolo, ou porque, na época em causa, ainda não havia o culto das marcas e, por isso, 
os editores não valorizavam os logotipos. A qualidade dos produtos e dos seus conteúdos era 
mais importante, por conseguinte, se os editores apresentassem a marca, referenciavam-na 
de forma subtil, através da palavra escrita na ficha técnica, no interior do livro.

A primeira marca apresentada é a da Porto Editora, que surgiu em 1944, e através da qual foi 
possível perceber que, durante anos, esta marca foi representada pelo ícone de um livro 
estilizado, associada a tipografia com o nome da marca escrito por extenso. E que, a partir 
do ano 2010, a sua imagem identitária passou a apresentar a estilização das iniciais com o 
seu nome, mantendo a predominância cromática do azul, que foi variando de tom ao longo 
das mutações gráficas deste logotipo, mas que, integrado na cultura histórica desta 
empresa, é cada vez mais um elemento que a representa.

EVOLUÇÃO DOS LOGOTIPOS DE TRÊS EDITORAS ESCOLARES PORTUGUESAS

Porto 
Editora

…  anos 80 …  anos 90 …  2000 …  2010 …  2011

Edições 
Asa

…  anos 80 …  anos 90 …  2000 …  2004 …  2010

Areal  
Editores

…  anos 80 …  anos 90 …  2000 …  2010 …  2011

Figura 25 
Evolução dos logotipos das três editoras escolares portuguesas em estudo.
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Na referida tabela, a segunda marca editorial representada corresponde às Edições Asa, que 
surgiram nos anos 50, e se destacaram pela notória frequência com que a sua imagem  
corporativa foi sendo alterada. Podemos considerá-la, por isso, a pioneira no processo de 
"redesign" editorial, em Portugal, devido ao notório e atualizado melhoramento da sua apa-
rência visual, onde se observa que, ao longo dos anos, houve uma frequente aplicação das 
novas tendências estéticas no tratamento imagético do logotipo, o que promoveu diferentes 
e inovadoras abordagens visuais, assim como formas de gestão estratégica e de marketing.

Esta marca recorreu a trabalho externo, desenvolvido em parceria com gabinetes de design 
especializados e com crivo reconhecido no mercado, uma estratégia para tentar garantir 
bons resultados nas vendas e, consequentemente, adquirir uma posição de destaque mais 
assídua, no mercado editorial português. O recurso a este tipo de estratégias tornou-se 
frequente, até noutros ramos e negócios, com vista ao reposicionamento pela atualização 
gráfica e assídua da imagem das marcas, dinamizando o mercado e, em especial, o setor 
editorial. Com o decurso dos tempos, também a Porto Editora e a Areal Editores foram 
mudando as soluções visuais apresentadas para cativarem o interesse dos consumidores.

Agora, a identidade das marcas editoriais tem uma presença evidente nos manuais esco-
lares e desenvolve o conhecimento de uma linguagem visual nas crianças, educando-as 
esteticamente através do livro, pela materialização da marca no objeto - manual escolar -, 
onde o designer deve ter o cuidado de estruturar o layout das páginas, agregando  
elementos gráficos e culturais representativos da editora. Por vezes, esses elementos 
transformam-se num identificador que estabelece a ligação visual entre um determinado 
livro ou outros produtos criados pela mesma marca e a coleção onde este está inserido, 
segundo o mesmo segmento gráfico, com o objetivo de facilitar o seu rápido reconheci-
mento, dentro de uma lógica editorial implícita, cativante e com traços de uma linguagem 
visual universal.

No que diz respeito à evolução gráfica do logotipo das Edições Asa, apresentado na mesma 
tabela da figura 25, é possível verificar que não se fixou em nenhuma cor em especial, mas 
na associação de várias famílias tipográficas misturadas com ícones representativos do 
objeto-livro. Porém, a partir do ano 2000, abandonou esses grafismos, fixando-se na tipo-
grafia representativa do seu nome.

Na imagem gráfica da marca Areal Editores, um segmento editorial que nasceu das Edições 
Asa e deslocou consigo alguns profissionais experientes, dando origem a uma jovem  
editora, a aplicação da cor vermelha foi sempre uma constante, embora com ligeiras altera-
ções no tom, devido às mutações nas percentagens da sua composição cromática e a 
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1 escolha do vermelho em diferentes paletas de cores e suporte para impressão. Esta marca 
continua a destacar-se visualmente da concorrência pela densidade do vermelho utilizado, 
que invade diretamente o campo visual do observador, através dos seus produtos, uma 
estratégia cromática impactante que a Leya também adotou.

As suas alterações, a nível gráfico, embora tímidas, têm vindo a refrescar a sua imagem 
corporativa, ainda que de forma muito ligeira. É notória a aplicação de diferentes tipografias 
e escalas, bem como a introdução de formas geométricas a circunscrever o seu símbolo, 
anulando a rigidez geométrica dos seus ângulos, imposta pelo ícone original, desde os 
anos 80. Não deixa de ser curioso que, nesta marca, tenha sempre sido mantida uma forte 
alusão icónica ao livro e ao movimento de o folhear, no seu logotipo, quando este negócio 
contempla igualmente, desde o início, a importação e venda de brinquedos, entre outros 
materiais didáticos e que, durante as fases mais difíceis da marca, foram uma importante 
fonte de receitas.

A construção bem estruturada da imagem de uma marca implica que o designer estude as 
várias possibilidades de fusão entre os elementos que a representam, considerando o seu 
significado, através de pormenores icónicos, cromáticos, tipográficos e outros detalhes que a 
identifiquem e que sejam facilmente transferidos e adaptados a cada um dos seus produtos.

No setor editorial, à semelhança de outras áreas, este trabalho desenrola-se de acordo 
com o conhecimento histórico e técnico que o designer vai adquirindo, à medida que entra 
em contacto com os processos, as estratégias e os espaços que envolvem a produção dos 
livros:

 Numa empresa de design líder, o gestor de design é responsável pelas decisões e responsabili-
dades relacionadas com o design, trabalhando em conjunto com comunicações de marketing, 
investigação, desenvolvimento e produção. Elas asseguram que as equipas internas de design e 
as consultoras externas estão a usar os valores da marca para construir uma linguagem de design 
que seja traduzida de forma consistente entre os produtos e serviços, a publicidade e os media e 
as lojas e escritórios que representam a marca.” (Best, 2009: 102)

No que refere à representação de uma marca editorial, principalmente a nível do manual 
escolar, ela pode igualmente ser desenvolvida através do layout que é construído para cada 
uma das suas coleções. É importante referir que essa linha gráfica deve obedecer a um pla-
no de gestão estratégica, segundo uma lógica organizacional de conteúdos orientados por 
regras impostas pelos autores e os ilustradores das obras, em sincronia com o trabalho 
criativo do designer e a manipulação adequada dos princípios de design, que são poste-
riormente aplicados, através de elementos identificadores válidos, para o reconhecimento 
visual de cada obra e sua respetiva marca editorial. 
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A realidade do manual escolar e de outros livros tornou-se cada vez mais a representação de 
uma marca, obedecendo a uma lógica editorial que a conduz à vulgarização e que, à seme-
lhança de outros produtos de consumo, a faz surgir nas prateleiras dos supermercados.  
Esta estratégia editorial transmite a ideia errada de que educar passa, agora também, pela 
imposição das marcas. Esta é a realidade num contexto capitalista, em que a captação da 
atenção do jovem leitor ou consumidor é feita, geralmente, numa vertente visual, através dos 
elementos gráficos usados nas capas e na publicidade dos manuais escolares, que são 
estudados intencionalmente para captar a atenção do público em função da idade, pelo 
emprego de determinadas cores que despertem o interesse pela consulta dos seus conteú-
dos e a sua aquisição.

Este tipo de abordagem é pensada com o intuito de destacar, apresentar e estimular de forma 
apelativa e marcante a marca editorial, seduzindo o consumidor pela aplicação das novas ten-
dências de comunicação gráfica, pelo uso de determinadas cores, tipografias e imagens ou de 
linguagem, pela aplicação de determinados vocábulos, nomeadamente nos títulos das obras, 
fatores que devem ser considerados, quando se pretende impôr a identidade de uma marca, 
no mercado. No caso editorial, essa capacidade de persuasão é adquirida, ao longo do tempo, 
pela manipulação e convivência com o que este tipo de objetos representa, pelo seu reconhe-
cimento diário por parte de alunos, professores e encarregados de educação.

Podemos concluir que o trabalho desenvolvido pelos designers não está unicamente asso-
ciado à utilização de um conjunto de padrões gerados para que a identidade visual de  
uma marca se destaque no mercado. A sua atividade diversifica-se através da adequação, 
aplicação e redimensionamento proporcional do logotipo, em diferentes tipos de suportes 
materiais, que vão desde o simples cartão de visita, ao brinde, aos desdobráveis, aos carta-
zes, aos uniformes dos seus colaboradores, aos banners e sites na internet, e às formas 
como se pode divulgar a marca, nas campanhas de marketing e publicidade em meios de 
comunicação (televisão, comerciais e rádio).

Geralmente, a identidade das marcas agrega, no logotipo, elementos gráficos e culturais 
demonstrativos do seu conceito, fornecendo indicadores da história e origem do produto que 
fabricam ou representam, podendo fazer alusão ao perfil dos seus clientes. Esta estratégia 
permite estabelecer vários tipos de conexões visuais e emocionais. Nas marcas editoriais 
nacionais analisadas para este projeto, verificou-se que o desenho dos símbolos tornava 
visível o seu tipo de produtos, embora, após várias atualizações de imagem, esse detalhe  
se tenha diluído, como aconteceu com a tipografia empregue que se tornou um indicador 
evidente das diferentes épocas e correntes estéticas por que passaram estas marcas.
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1 Em campanhas específicas, e se for um indicador relevante em termos de vendas e de 
mercado, o cunho do designer criador da marca pode ser apresentado. A intenção desta 
estratégia visa a transmissão de credibilidade, qualidade, funcionalidade e estética nos pro-
dutos. No caso editorial escolar, pode revelar-se através do layout de uma coleção. Todas 
estas estratégias devem respeitar o mesmo segmento gráfico para facilitar e relacionar o 
seu rápido reconhecimento, segundo uma lógica editorial implícita, cativante e com traços 
de uma linguagem visual universal.

As preocupações identitárias das marcas variam consoante a sua expansão e reconheci-
mento no mercado, por isso, a aplicação de qualquer logotipo implica que se respeitem um 
conjunto de características exclusivas que diferenciam as marcas entre si. A execução de 
um Manual Identitário é uma forma de demonstrar os procedimentos e critérios técnicos 
que são estabelecidos, uma solução para prevenir variações no aspeto formal e composi-
tivo dos logotipos das marcas. Nesse manual devem estar exemplificadas situações em 
que o logotipo se apresenta sobreposto a uma forma ou uma imagem monocromática - a 
preto e branco -, ou a quatro cores - CMYK - azul ciano (C), magenta (M), amarelo (Y) e preto 
(K) -, ou ainda, através da aplicação de cores diretas que deve ser feita mediante a consulta 
de um catálogo universal de cores.

Existem, inclusive, casos de cores que são patenteadas, como as que são empregues nas 
bandeiras ou nos equipamentos militares. Devem ser impostas regras de visualização do 
logotipo, num ecrã, as diferenças cromáticas são notórias. Outra especificidade gráfica que 
deve ser contemplada são características que compõem as variações da sua assinatura e 
as suas respetivas dimensões mínimas e máximas para impressão, assim como a possibi-
lidade do cada logotipo surgir na horizontal ou na vertical, consoante o layout e o formato 
onde será inserido, regularizando a sua utilização e tirando partido da sua aplicação em 
fundos coloridos, ou a preto e branco, conforme os diferentes formatos possíveis, figuras 
26, 27, 28 e 29.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

139

O
 M

ANUAL ESCO
LAR –

 VEÍCULO
 D

E INFO
RM

AÇÃO

Figura 26 
Página retirada do Manual 

Identitário da Areal Editores. 
Procedimentos aplicativos para o 

logotipo na vertical em fundo 
vermelho e fundo preto.  

A apresentação do logotipo em 
negativo (a branco) e positivo 

 (a preto e a vermelho) 
sobreposto a um fundo de cor.  

As percentagens de composição 
do vermelho representativo da 
marca (100% magenta + 100% 

yellow - amarelo) e a sua cor 
direta correspondente  

(pantone 185).

Figura 27 
Página retirada do Manual 

Identitário da Areal Editores. 
Procedimentos aplicativos para o 

logotipo Areal Editores na 
horizontal e com outras cores.  

A sua apresentação em positivo e 
negativo para sobreposição a um 
fundo de cor. As percentagens de 

composição cromática para a 
aplicação do logotipo.
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1 Figura 28 
Página retirada do Manual 
Identitário da Areal Editores. 
Procedimentos aplicativos para o 
logotipo Areal Editores na 
horizontal e com outras cores.  
A sua apresentação em positivo e 
negativo para sobreposição a um 
fundo de cor. As percentagens de 
composição cromática para a 
aplicação do logotipo.

Figura 29 
Página retirada do Manual 
Identitário da Areal Editores. 
Aplicação do logotipo na 
contracapa de uma coleção de 
manuais escolares auxiliares.
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Figura 30 
Página retirada do Manual Identitário da Areal Editores. 
Aplicação do logotipo na lombada dos manuais escolares de 
Ciências Naturais, 9.º ano e Biologia, 12.º ano.

Figura 31 
Página retirada do Manual Identitário da Areal Editores. 

Aplicação do logotipo na lombada dos manuais escolares 
auxiliares da coleção Preparar os Testes de História, 8.º ano.

A uniformização gráfica aplicada à imagem corporativa e a todos os produtos desta  
marca permitiu-lhe reunificar a sua imagem, promovendo a coerência e impondo a sua 
visibilidade. No caso dos manuais escolares, basta, por vezes, a aplicação de alguns dos 
elementos visuais nos layouts dos livros, como a substituição das cores, a mudança da 
fonte tipográfica, a reconfiguração de um determinado layout apresentado nas páginas ou 
na capa do manual escolar, para identificar o tipo de produto de que se trata, e a sua respe-
tiva marca editorial, conduzindo também o observador a fazer uma associação visual dos 
seus conteúdos e respetiva qualidade figuras 30 e 31.
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1 A paleta de cores diretas - Pantone e compostas - CMYK, que surge representada na 
figura 32, integra a estratégia de gestão e marketing criada para o Manual Identitário da 
marca Areal Editores, e foi desenvolvida para auxiliar o consumidor a fazer a correspon-
dência visual imediata, entre as disciplinas e os manuais escolares. O seu objetivo era  
educar o consumidor a associar os conteúdos dos produtos desta marca às disciplinas, 
antes de ler o título da obra ou procurar o nome do autor, principalmente quando os livros 
se encontram numa estante, tendo só visível a lombada.

Português Português massa Português massa +

Matemática Matemática massa Matemática massa +

Inglês Inglês massa Inglês massa +

Ciências Ciências massa Ciências massa +

Física Física massa Física massa +

Química Química massa Química massa +

Geografia Geografia massa Geografia massa +

História História massa História massa +

Ed. física Ed. Física massa Ed. Física massa +

Ed. visual Ed. Visual massa Ed. Visual massa +

Ed. musical Ed. Musical massa Ed. Musical massa +

Espanhol Espanhol massa Espanhol massa +

Francês Francês massa Francês massa +

Economia Economia massa Economia massa +

Ed. Tecnológica Ed. Tecnológica massa Ed. Tecnológica massa +

Geologia Geologia massa Geologia massa +

Filosofia Filosofia massa Filosofia massa +

Psicologia Psicologia massa Psicologia massa +

Geometria Geometria massa Geometria massa +

Cores por disciplinas desde 2010

C100 M0 Y0 K0 C0 M35 Y100 K0 C25 M50 Y100 K1

C1 M15 Y100 K0 C32 M100 Y=100 K0 C50 M100 Y100 K0

C100 M70 Y0 K0 C0 M60 Y100 K0 C0 M80 Y100 K0

C45 M0 Y100 K8 C100 M10 Y15 K0 C100 M10 Y15 K20

C0 M80 Y100 K0 C85 M35 Y100 K0 C100 M50 Y100 K0

C100 M50 Y0 K10 C0 M50 Y100 K0 C10 M50 Y100 K5

C50 M20 Y100 K20 C0 M100 Y100 K0 2 C30 M100 Y100 K5   

C0 M40 Y100 K0 C100 M70 Y5 K0 C100 M70 Y0 K50

C0 M90 Y80 K0 C25 M8 Y100 K0 C25 M8 Y100 K20

C20 M100 Y20 K0 C10 M50 Y100 K0 C10 M50 Y100 K10

C0 M70 Y80 K0 C64 M15 Y13 K0 C64 M15 Y15 K25

C0 M100 Y100 K0 C90 M45 Y15 K1 C95 M60 Y30 K5

C40 M100 Y100 K10 C0 M20 Y100 K8 C5 M25 Y100 K15

C10 M50 Y100 K0 2 C40 M100 Y80 K0 C60 M100 Y90 K0 2

C65 M15 Y15 K0 C25 M5 Y100 K0 C30 M10 Y100 K10

C55 M10 Y0 K45 C0 M85 Y100 K0 C5 M85 Y100 K5

C0 M18 Y100 K30 C60 M100 Y90 K0 C70 M100 Y100 K5

C5 M100 Y5 K0 C10 M10 Y100 K0 C10 M15 Y100 K5

C10 M10 Y100 K0 C5 M100 Y5 K0 C20 M100 Y15 K0

Figura 32 
Página retirada do Manual 
Identitário da Areal Editores. 
Paleta de cores para as 
disciplinas.
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Presentemente, as editoras apostam bastante na atualização e aplicação das novas ten-
dências estéticas, na construção dos layouts dos seus projetos. Essa estratégia visa asse-
gurar as vendas de uns anos para os outros, otimizando etapas e custos de produção, prin-
cipalmente nas reedições. Porém, os conteúdos são muitas vezes os mesmos, sofrendo 
apenas ligeiras correções, o que pode induzir em erro o consumidor. Há manuais escolares e 
livros auxiliares que mantêm os mesmos conteúdos de um ano para o outro, apenas reno-
vando as fotografias, os desenhos, as ilustrações e a imagem gráfica da capa e alguns por-
menores do layout. Na verdade,

 Alguns livros devem a sua existência e a sua função ao hábil trabalho desenvolvido pelos designers, ao 
longo do tempo, como os livros pedagógicos, os manuais de instrução ou os livros de arte. No 
entanto, no mundo da educação, o design e a consequente proliferação da imagem nos livros 
escolares, suscitam sérias questões e podem ser um problema para a sociedade. (Carvalho, 2010:91)

A globalização e o design acrescentaram uma diversidade de simbolismos, valores, estraté-
gias de gestão e de comunicação, que ultrapassaram a representação visual e icónica dos 
logotipos das marcas, abrangendo uma fusão de áreas diferenciadas, que vão para além de 
implementações tecnicistas nos projetos, valorizando a criatividade, origem e o valor cultural 
dos produtos. Do mesmo modo, a criação e o desenvolvimento de uma imagem de marca 
dependem de uma gestão permanente a vários níveis, considerando, inclusivamente, aspetos 
relacionados com a leitura visual e verbal do seu símbolo/logotipo, a representação do seu 
nome e a sua tradução, numa imagem mental que pode, ou não, motivar um determinado 
público-alvo. Assim, “Uma marca já não é apenas um nome traduzido visualmente em forma 
de um logótipo ou de um símbolo. É um conjunto de estratégias de comunicação que devem 
ser coordenadas no sentido de um fim comum, que não é senão a marca.” (Costa, 2011: 138)

O percurso de vida das marcas alterou-se com a progressão tecnológica que impulsionou o 
desenvolvimento e a especialização dos seus serviços, aproximando-os dos clientes, pelo uso 
de aplicações tecnologias digitais, e disseminando-os através dos meios de comunicação, 
como a internet e as redes sociais, o que estimulou a competitividade comercial. O impacto 
que o design e a atualização das suas tendências icónicas criam na promoção e divulgação dos 
produtos e marcas perante os consumidores foi notório ao longo dos tempos. Efetivamente,

 O comportamento das pessoas, neste mundo sobrecarregado de signos vai-se tornando impiedoso 
face à acumulação violenta de imagens que, bem vistas as coisas, nada dizem, não tendo sequer a 
hipótese de serem repescadas para uma inspiração 'kitsch’. É necessária uma competência oficinal, e 
mais ainda uma consciência daquilo que se manipula, sob o risco de se cair num discurso manipula-
dor, isento de qualquer sentimento artístico. É urgente a fidelidade. Mas é preciso que se diga como 
são minados estes territórios, pois a questão não está na boa consciência, nem na retórica moralista. 
Sejamos claros: a mestria está em utilizar um capital de sedução capaz de insinuar a beleza de ines-
perados encontros. (Barroso & Vaz, 2003) 67
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1 Hoje em dia, o desempenho do designer está centrado, fundamentalmente, na adaptação 
das marcas e seus respetivos produtos aos diferentes contextos onde serão inseridos, 
satisfazendo diversas funções e diferentes culturas e atingindo o maior número de clientes 
possível. Presentemente, as preocupações na construção da imagem de marca já não  
se limitam a exprimir a essência da empresa ou da instituição para chegar a uma solução 
gráfica que a represente.

Num país pequeno como Portugal, com uma economia fragilizada, uma conjuntura social 
pouco favorável, um sistema de educação instável e um número reduzido de alunos devido 
à baixa da taxa de natalidade, a expansão do negócio editorial enfrenta grandes dificulda-
des. Para criar ou manter uma editora, são necessários grandes investimentos, contactos a 
vários níveis e um suporte credível com tradição e experiência no mercado. Por isso,  
o manual escolar deve funcionar como a identidade da marca, obedecendo a uma lógica 
editorial, um cartão de visita assente em estratégias de gestão e princípios de design estru-
turados para lhe fornecerem visibilidade e qualidade, fatores que são desenvolvidos para 
atravessar, instantaneamente, os diversos meios de comunicação, as fronteiras geográfi-
cas e as políticas, mantendo a proximidade do leitor pela resposta às suas necessidades 
mais específicas, motivando a sua aproximação pela utilização de elementos gráficos ape-
lativos, indicadores culturais que se destaquem e enquadrem em costumes locais e 
padrões preferenciais.

Concluindo, o designer detém um papel interventivo importante na criação de estratégias 
para apurar e adaptar produtos e serviços de uma marca ao contexto em que será inserida, 
inclusivamente reformulando a sua imagem, recorrendo à aplicação de novos materiais e 
atualização de novas simbologias e grafismos que eliminem falhas existentes.
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1.2.5.  O livro como processo de comunicação
A comunicação pode ser estabelecida de várias formas, integrando um processo auxiliar 
para a decifração das configurações de intercâmbio humano, que podem ser processadas 
isoladamente ou com objetos, envolvendo a permuta de informações pela utilização de 
diferentes tipos de linguagem, através das quais se expressam as relações sociais. Neste 
cenário, o design surge como um processo criativo de construção de mensagens e objetos, 
segundo a aplicação de princípios facilitadores de clareza e legibilidade na abordagem a 
diferentes tipos de produtos, auxiliando a construir linguagens e mensagens distintas para 
estabelecer a comunicação.

Na construção de manuais escolares, a aplicação de princípios de design editorial deve reunir 
as condições necessárias para que se estabeleça, de forma simplificada, a comunicação  
e que esta seja direcionada para um público-alvo específico - a comunidade escolar -, 
abrangendo diferentes faixas etárias. A qualidade pedagógica dos conteúdos deste tipo de 
objetos deve ser elaborada por uma equipa qualificada que deve estabelecer uma relação 
funcional de legibilidade e navegabilidade, na leitura de textos e na observação de imagens 
ou ilustrações, garantindo, dessa forma, uma comunicação clara e eficaz.

Nestes suportes pedagógicos, as matérias são estruturadas e dispostas de forma pouco 
densa e dinâmica, uma vez que são incorporadas na grelha compositiva das páginas que, 
por princípio, deverá ser simples e arejada (com alguns espaços em branco, locais onde o 
olhar do leitor possa repousar para reflexão). A informação é distribuída de forma sequencial 
e hierarquizada, segundo um layout e de acordo com regras percetivas de apresentação de 
conteúdos e ideias. A articulação entre os vários elementos compositivos das páginas irá 
fomentar a forma de comunicação, por isso, estes devem ser pensados e alinhados num 
processo em design, até porque “O design gráfico é linguagem. É uma linguagem de linha  
e cor, textura, aspeto, forma, etc. Quando escolhemos 'amarelo’, estamos a fazer uma 
declaração.” (Twemlow, 2007: 62)

O designer trabalha na distribuição das matérias nas páginas, ao longo do manual escolar, 
tornando-as facilmente percetíveis. Para isso, constrói e desconstrói as grelhas estruturais 
que irão suportar a organização da informação, facultando a interpretação dos conteúdos 
pedagógicos homologados e a reprodução das mensagens, estabelecendo formas  
coerentes de comunicar: “Para o designer, é um processo interminável de exploração, 
aprendizagem e trabalho, que cria um veículo de comunicação. Para a comunidade, o design 
gráfico facilita a compreensão da informação. Tem um propósito e uma intenção. Também 
dá a possibilidade de ligar pessoas.” (ibidem: 33)
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1 É, portanto, o designer que deve ter a capacidade de estabelecer a comunicação, através de 
linguagens distintas, como a escrita, que é a extensão da nossa memória e que surge nas 
páginas dos livros, após uma formatação prévia imposta por  procedimentos editoriais.  
A escrita deve ser estruturada e introduzida num espaço circunscrito - o layout -, numa 
tentativa de tornar clarividente a comunicação. É neste sentido que a escrita é um tipo de 
linguagem que é estudada segundo várias perspetivas: a etológica (relativa ao comporta-
mento do homem e aos seus costumes), a ecológica, a antropológica e a linguística, que 
não nasceram com o homem, como a linguagem oral. A escrita é manipulada pelo homem 
como um meio facilitador da sua integração no seio das comunidades: De notar que

 (…) a escrita altera radicalmente também o estatuto das línguas nas comunidades em que se  
inscreve. Neste respeito, a existência de uma ortografia desempenha um papel fundamental: 
parte crucial da standardização e elaboração funcional de uma variedade linguística regional ou da 
textualização de uma língua nacional é o processo de formação, estabilização, difusão e imposi-
ção de uma ortografia. (Emiliano, 2009: 116)

No manual escolar, a escrita desenvolve-se de modo evolutivo, criando formas de aprendiza-
gem e estimulando o cérebro para a aquisição de novas competências e, consequentemente, 
para estabelecer a comunicação, sendo manipulada através de novos instrumentos. Segundo 
António Emiliano, "(…) a aquisição da língua escrita integra diversas aprendizagens de carácter 
percetivo, cognitivo e motor, que nada têm a ver com a produção de fala." (ibidem) 

Na perspetiva deste ensaísta, a escrita

 É uma tecnologia de comunicação que, como proclamou Walter Ong, restrutura a consciência e o 
pensamento. Ao fazê-lo, a escrita altera radicalmente a forma como a língua é percepcionada 
pelos falantes alfabetizados, criando uma metalinguística (ou seja, possibilitando a introspecção 
linguística) e altera também a sociedade. Melhor: a escrita proporciona o surgimento de modos 
novos de organização social assentes em relações e papéis sociais dependentes da prova escrita 
e da comunicação diferida. (ibidem: 114-115)

As diferentes vertentes da comunicação possibilitaram a manipulação das mensagens  
a vários níveis, possibilitando o seu realce e clarificação e filtrando e atribuindo ênfase a  
detalhes específicos que as tornam mais acessíveis. Desta forma, até o mais subliminar 
pormenor que a mensagem transporta pode estimular diferentes interpretações da mesma 
e torná-la universal ao entendimento do senso-comum. Em ambiente artístico, as várias 
formas de linguagem criadas e exploradas foram uma maneira de questionar a composição 
dos objetos. Este assunto foi estudado por Derrida e serviu de inspiração a Lupton e Miller:

 De acordo com Derrida, qualquer sistema de memória pode ser chamado de - forma de escrita, 
uma vez que, regista informações com a finalidade de transmissões futuras. A própria linguagem 
falada partilha alienações características da consciência interior dos indivíduos e que são 
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traduzidas na escrita, desde que a sua função dependa da repetição de sinais e brote do pensa-
mento e da expressão original e espontânea familiarizada da cópia. (1996: 5) 68

E ambos precisam:
 Se a escrita é apenas uma cópia da linguagem falada, a tipografia é um modo de representação 
ainda mais distante da fonte primária do sentido na mente do autor. O alfabeto, em princípio 
representa o som do discurso reduzindo-o a um conjunto finito de marcas repetidas; a tipografia 
é apenas um dos o meios em que ocorre essa repetição. (ibidem) 69 

Neste contexto de comunicação, a utilização da palavra "desconstrução" foi fundamental 
para a análise das grelhas estruturais compositivas dos layouts, nos manuais escolares.  
A importância da sua aplicação deve-se ao facto de melhor explicar e representar a ideali-
zação e a conceção estrutural das páginas, descortinando as diferentes grelhas empre-
gues e as suas respetivas camadas denominadas, tecnicamente, - layers - e que iremos 
aprofundar, mais adiante, neste trabalho.

É importante realçar que o termo "desconstrução" passou a ser empregue na prática de 
textos escritos para as disciplinas ligadas às artes, descrevendo a desfragmentação do 
pensamento do artista na construção de mensagens para as suas obras que, ao longo do 
tempo, se transformaram numa espécie de representação mental e abstrata dos objetos.  
O conceito "desconstrução" foi introduzido através dos livros de Jacques Derrida, em finais 
dos anos 60, e traduzido pelo mesmo para inglês, na década de 70. Em contexto artístico e 
a partir dos anos 80, foi utilizado por Ellen Lupton e Abbott Miller, que evocaram o próprio 
filósofo franco-argelino:

 Derrida descreveu a desconstrução como uma forma de questionar através e sobre as tecnologias, 
dispositivos formais, instituições sociais e metáforas centrais da representação. Desconstrução 
pertence à história e à teoria. Está incorporada nas culturas visual e académica contemporâneas  
e descreve estratégias criticas de fazer que são realizadas segundo uma gama de artefactos e 
práticas. (…) Desconstrução tornou-se um motor para a vanguarda dos estudos em literacia nos 
Estados Unidos da América nos anos 70 e 80, escandalizando os departamentos de Inglês, 
Francês e Literatura Comparada. (1996: 3) 70

Em contrapartida, Joan Costa é da opinião que, num projeto de design, as formas de  
construir mensagens funcionais acontecem, quando se transforma e recontextualiza a 
informação. Tudo isto é possível num contexto exploratório de comunicação, desenvolvido 
através do significado de detalhes informativos, uma vez que “Os conceitos e as palavras 
que os veiculam são as ferramentas mentais e funcionais de que nos servimos. Convém-
nos essas ferramentas bem caracterizadas para as usarmos da melhor forma.” (2011: 53)

Nas últimas décadas, o Ministério da Educação e Ensino tem vindo a valorizar a exploração 
de conceitos e a gestão de processos em design, na construção dos manuais escolares. 
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1 Esta recente visão avaliativa, ainda pouco explorada, tem tendência para valorizar a leitura 
destes objetos, de estudo de acordo com o aperfeiçoamento das suas formas de comuni-
car, promovendo o conhecimento neste meio facilitador do ensino-aprendizagem. Mas há 
que ter em conta a idealização e estruturação visual dos seus conteúdos informativos e do 
seu respetivo realce para promover o progresso no ensino, não só pela introdução de novas 
e estimulantes abordagens gráficas, como também pela sua fusão com outras áreas do 
conhecimento e da pedagogia, complementares na avaliação deste tipo de objetos.

Na avaliação e construção dos manuais escolares, vários são os parâmetros a considerar: a 
Psicologia da Aprendizagem, que é essencial para abordar as características cognitivas dos 
alunos, permitindo a elaboração e adaptação deste tipo de objetos, consoante a faixa etária 
e o modo como os alunos se relacionam com o conhecimento; e a perceção que está asso-
ciada à apreciação da forma como os alunos adquirem os conhecimentos. As sinergias 
entre as referidas áreas de estudo e a sua integração no livro devem torná-lo percetível, 
identificável e atrativo aos olhos do leitor, facilitando a leitura e a compreensão que é supor-
tada por conhecimentos de perceção visual, cognição e comportamentos humanos,  
de acordo com o que poderá agradar ao leitor e despertar as suas capacidades cognitivas, 
já que

 A aprendizagem, dependente da atenção, da motivação e da afetividade, desempenha um papel 
muito importante na construção desta estrutura que vai desenvolvendo ao longo da interação do 
indivíduo com os permanentes e variadíssimos desafios que o meio ambiente lhe vai colocando. 
(Carvalho, 2010: 144)

Por sua vez, a análise interpretativa de soluções gráficas deve ser construída e estruturada 
por um conjunto específico de elementos resultantes da aplicação e da fusão de princípios 
de design e semiótica, para a sustentação de cada projeto. As diferentes soluções gráficas 
exploradas e as suas particularidades integrantes têm a capacidade de comunicar, produ-
zindo significados por si só, num determinado contexto, pois “Palavras, imagens, objetos e 
costumes, como também entram no processo de comunicação, não ocupam classes 
separadas, mas fazem parte do significado cultural e histórico que carateriza a linguagem 
verbal.” (Lupton & Miller, 1996: 65) 71

A expansão do termo “comunicação visual” proliferou e foi gerando uma panóplia de signi-
ficados que, aplicados ao trabalho do designer e por acumulação com a incrementação  
e manipulação alargada a novas ferramentas digitais, o enriqueceram. Estes estímulos na 
produção criativa e a adaptação rápida à fusão de textos com imagens e som estabelece-
ram a comunicação sonora e visual - o video - que, simultaneamente, permitiu que este 
tipo de profissionais tivesse outras formas de expressão. 
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Em relação à compreensão do funcionamento da comunicação visual,

 Todos recebem continuadamente comunicações visuais, das quais podem extrair considerações 
e, portanto, conhecimentos, sem uso de palavras. Nem só as imagens que fazem parte normal-
mente das artes visuais são comunicação visual, mas são-no também o comportamento de uma 
pessoa, seu modo de vestir, a ordem ou desordem de um ambiente, o modo como alguém usa 
certo instrumento, um conjunto de cores ou materiais que pode transmitir sensação de miséria ou 
de riqueza (ex. O cinema e as suas imagens bastam para contar uma história sem ser necessário 
palavras). (Munari, 2006: 58)

A explosão dos media expandiu a comunicação visual que, através do design, modificou 
determinados cenários, de acordo com as diferentes abordagens criadas na elaboração 
dos produtos. Perante esta situação, foi necessária a adaptação e o conhecimento apro-
fundado de matérias relativas à psicologia cognitiva e à teoria da aprendizagem, entre 
outras disciplinas das ciências sociais. As suas matérias eram traduzidas em trocas de 
informação e diferentes interpretações de uma mesma mensagem, independentemente 
da sua manipulação em vários contextos, através de diferentes ferramentas. 

Afinal,

 A comunicação visual é assim, em certos casos, um meio insubstituível de passar informações 
de um emissor a um recetor, mas as condições fundamentais do seu funcionamento são a exa-
tidão das informações, a objetividade dos sinais, a codificação unitária e a ausência de falsas 
interpretações. Só será possível atingir essas condições se ambas as partes entre as quais 
ocorre a comunicação tiverem conhecimento instrumental do fenómeno. (ibidem: 56)

Para se perceber as formas de leitura e comunicação num livro é necessário recorrer às 
Ciências da Comunicação, nomeadamente à Semiótica, cujo vasto campo de comunicação 
integra também outras Ciências que complementam a análise dos signos, códigos e do tipo 
de cultura em que se organizam, para que este objeto seja comunicante. Este sistema de 
signos, que se relacionam entre si de uma determinada forma para gerar significado, inte-
gram os sistemas de comunicação e estão ligados a suportes tradicionais, tais como o livro.

Ao longo da história, foi possível associar o livro a um meio de comunicação transversal, que 
contaminou toda a humanidade pela disseminação da informação e da cultura. O livro esta-
beleceu uma relação de comunicação com o homem, disponibilizando o conhecimento e 
ativando uma relação de troca de saberes, uma vez que

 A sociedade é baseada em transações ativadas por processos de comunicação. Girando em torno 
da vida e da nossa capacidade de funcionar, que é muitas vezes determinada pela precisão e pela 
otimização da forma como se usa a informação e o conhecimento disponíveis. Desde os primór-
dios que a habilidade e capacidade de processar, decodificar, passar, e utilizar o conhecimento e a 
informação têm sido altamente valorizados (Finkelstein, 2005: 28) 72
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1 A utilização dos computadores auxiliou os designers a avaliar e a criar novas formas para 
comunicar, definindo e adaptando as mensagens aos diferentes suportes para estabelecer 
a comunicação. O desenvolvimento acelerado das técnicas e processos de produção, 
enquadrados na globalização do mercado, deram origem a vários meios de difusão, 
aumentando a eficiência e a conceção dos produtos. Este cenário saturou o mercado, dete-
riorando a relação custo-benefício pela falta de eficácia dos projetos que eram feitos por 
habilidosos que manuseavam, intuitivamente, os programas informáticos, indivíduos que 
facilmente tornavam os projetos criativos e viáveis, mas que não eram designers.

A sua falta de orientação técnica e estética, facilitou os erros, nomeadamente por ignorância 
cultural, pouca formação académica e a ausência de sensibilidade a nível de conceitos  
e regras de design. A ânsia de seduzir o mercado a qualquer preço levou este perfil de  
pessoas, muitas delas autodidatas, a adaptar indiscriminadamente soluções que nem  
sempre cumpriram os principais objetivos do design - a funcionalidade e clareza comunica-
cionais dos objetos - e que fazem toda a diferença. A imposição tecnológica no quotidiano 
do homem alterou as suas formas de expressão, pois

 Nesta era da eletricidade, nós próprios nos vemos cada vez mais traduzidos em termos de infor-
mação, ao mesmo tempo que avançamos para uma extensão tecnológica da consciência. É a isto 
que nos referimos quando afirmamos que cada vez sabemos mais sobre o homem. Significa isso 
que somos cada vez mais capazes de nos traduzirmos a nós mesmos noutras formas de 
expressão que nos excedem. (McLuhan, 2008: 72) 

A revolução tecnológica motivou novas formas de compreender e utilizar os meios de 
comunicação, inclusivamente para armazenar experiências e reciclar formas de expressão 
que foram, ao longo do tempo, depositadas em suportes impressos - os livros. Mas esses 
depósitos de informação estão a mudar de paradigma com a evolução das máquinas, tal 
como Marshall Mc Luhan abordou, citando Mallarmé: "O poeta Stéphane Mallarmé conside-
rava que «o mundo existe para acabar num livro». Nós estamos hoje em posição de ir para 
além disso e transferir todo o espetáculo para a memória de um computador." (2008: 73)

A forma de suporte, apresentação e organização de um discurso é feita em páginas 
impressas, com ou sem imagens, é um produto de consumo em constante evolução.  
Inicialmente, era produzido artesanalmente, neste momento é industrializado e cada vez 
mais complexo, para dar resposta às necessidades crescentes e específicas da sociedade 
contemporânea. Agora, este produto é apresentado segundo características ecológicas 
que foram adotadas nos materiais utilizados para a sua produção - uma nova ética da sus-
tentabilidade económica, social e ambiental que está a migrar para o digital. A informação 
fica cada vez mais armazenada na memória dos computadores e não no papel.
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Consequentemente, as necessidades e os hábitos das pessoas mudaram, assim como a 
configuração dos manuais escolares que, embora, ainda sejam impressos, já são compatí-
veis com outros produtos auxiliares pedagógicos digitais em formato de ebook.

Nos últimos tempos, a qualidade e a apresentação estética dos manuais escolares têm sido 
consideradas estratégias económicas e comunicacionais, fruto de uma realidade social e 
tecnológica globalizada. A constante mutação e a permanente atualização dos grafismos nos 
livros são estratégias de combate à concorrência, apoiadas na gestão de processos de 
produção baseados em princípios de design. Esta realidade originou tendências estéticas 
constantemente diferentes, na procura de cativar e proporcionar o prazer pela leitura, inclusive 
no que diz respeito ao tratamento da informação para estabelecer a comunicação. De notar que

 A realidade é esteticamente mobilada, o hedonismo é a nova matriz cultural, a esteticização é uma 
estratégia económica (antes da programada obsolescência dos produtos os tornar inusáveis,  
já eles estão esteticamente out); e a esta esteticização universal, em superfície, junta-se uma 
esteticização fundamental, em profundidade: a simulação não cumpre funções imitativas mas 
produtivas que descobrem a realidade como infinitamente maleável (novas tecnologias); a reali-
dade social não é menos virtual e moldável, graças aos media; e surge o homo aestheticus que 
aperfeiçoa o corpo e espiritualiza a alma: as atitudes face a questões de prática e de orientação 
moral são esteticizadas por princípio, e integram estilos de vida. (Ceia, 2011: 1)

Como processo de comunicação, o livro deve ser um projeto resultante da aplicação de  
princípios e processos de gestão em design que, visualmente, comuniquem, independente-
mente da configuração e da linguagem com que sejam apresentadas as informações dos 
seus conteúdos. Como ressalta Best, “As apresentações visuais podem ter muitas formas, 
desde pequenos ícones a esquissos de ideias iniciais, até desenhos finais de representação 
e imagens virtuais tridimensionais de um produto ou um conceito.” (2009: 144)

Do ponto de vista pedagógico, o ensino-aprendizagem no manual escolar, como objeto  
de design, é importante ponderar a exposição das várias formas de comunicar e o tipo de 
linguagem visual apresentada. Os seus conteúdos informativos e didáticos devem ser 
apresentados de forma a articular vários tipos de interpretações, já que “As teorias da lin-
guagem visual e das outras práticas educacionais baseadas nessas teorias, completam o 
estudo sobre o seu significado social e linguístico, isolando a expressão visual de outros 
modos de comunicação.” (Lupton & Miller, 1996: 65) 73

Neste sentido, o design como processo de comunicação auxilia a clarificar, a criar e a visua-
lizar diferentes formatos de linguagem, explorando diversas vertentes visuais para criar 
novos significados, facilitando a comunicação pela leitura da transmissão das mensagens e 
do conhecimento.



152

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

1 1.2.6.  Significados e características históricas  
que definem o objeto - Manual Escolar

O objeto - livro -, detentor de uma dimensão histórica considerável é o testemunho de infi-
nitos acontecimentos. O objeto que guarda relatos de grandes guerras e planos de reforma 
de um país, podendo incluir registos de diferentes períodos e crises. Porém, a definição 
histórica do livro integra igualmente outros objetos mais específicos, como os livros didáti-
cos e os manuais técnicos, nos quais se integra o manual escolar. Este objeto de uso diário 
para professores e alunos detém características e funções vocacionadas para o ensino e 
aprendizagem, com práticas aplicativas. É considerado o parente pobre do livro, por funcio-
nar como um manual técnico editado e impresso em grandes quantidades, com o objetivo 
de melhorar e expandir a educação e a cultura, nacional e internacionalmente.

Este distribuidor cultural sofreu várias mutações, ao longo dos anos, transformando-se num 
produto de consumo vulgar, particularmente depois do aparecimento das novas tecnologias 
aplicadas ao dia a dia das pessoas e ao ensino. É fabricado através da uniformização e  
otimização mecanizada de técnicas e processos de produção, passando a contemplar 
estratégias de gestão em design que facilitaram todas as etapas do seu ciclo produtivo, 
criando um produto funcional e mais apelativo, nomeadamente na fase de impressão em 
grandes tiragens, o que agilizou a sua edição e publicação, inclusive em suportes digitais.

A comunicação passou a estabelecer-se mais rapidamente entre os diferentes suportes, 
incutindo, neste tipo de produtos, a competitividade necessária para singrarem no mercado, 
dinamizando e atualizando os seus conteúdos, alguns deles até em tempo real. Embora no 
manual escolar impresso, essa atualização informativa seja estática e, por isso, processada 
muito lentamente e, como foi referido anteriormente, entre tiragens de milhares de exem-
plares. Esta realidade é complementada com ferramentas digitais que espoletaram novos 
métodos pedagógicos de ensino-aprendizagem, através do manual escolar, atualizando na 
hora, os seus conteúdos.

Portanto,

 A educação do século XXI tem de considerar a importância da integração das tecnologias nos siste-
mas de ensino e perceber o papel que esta desempenhará no crescimento e formação das gerações 
futuras, enquanto cidadãos ativos, participativos e integrados numa sociedade cada vez mais globali-
zada. Aos sistemas de ensino caberá a responsabilidade de desenvolver mecanismos que mobilizem 
os diversos atores para um ensino desprendido das orientações mais tradicionais e ancoradas nas 
pedagogias que privilegiam a simples transmissão do conhecimento. (Ferreira, 2009: 29)
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A industrialização associada ao design, no fabrico de manuais escolares, estimulou a eco-
nomia e proporcionou o consumo deste tipo de objetos à maioria dos estratos sociais.  
A exploração e transformação de algumas das vertentes compositivas deste recurso 
pedagógico aumentaram a sua divulgação, influenciando o desenvolvimento cultural e 
social das populações. De destacar que “Estudos revelaram que os alunos trabalham com 
o ME [manual escolar], em países desenvolvidos, cerca de 60% do tempo da aula e que os 
professores confiam nos ME para desenvolver 90% do tempo da sua aula.” (Maia, 2010: 99) 
Esta foi uma consequência da massificação do ensino que impulsionou a economia portu-
guesa pela intensificação da produção em série e comercialização de manuais escolares, o 
que surtiu modificações a nível da própria conceção e leitura, neste objeto impresso.

Na sequência desta realidade, o Ministério da Educação foi impondo legislação para regulari-
zar a produção de manuais escolares, persuadindo as editoras a uniformizar os processos 
de produção e a exposição de conteúdos pedagógicos, nos livros. Os manuais escolares são 
agora alvo de uma avaliação certificada que abrange a análise de vários parâmetros, com-
preendendo conjuntamente a estratificação dos conteúdos curriculares, a sua apresentação 
gráfica e a funcionalidade material.

Consequentemente,

 Os professores são muito rigorosos na análise dos livros. Sabem que vão ter de os usar durante 
seis anos e só se fossem masoquistas é que não escolhiam o que acham que será melhor para 
dar aos alunos. E o Ministério da Educação, cuja política tem aspetos com os quais não concordo, 
também introduziu nos últimos anos algumas alterações que vieram tornar a seleção dos livros 
bastante rigorosa. (Jornal Público, 17.11.2010) 74

A avaliação do nível da compreensão deste instrumento de ensino e aprendizagem com-
preende a análise dos elementos que o compõem também, em termos pedagógicos, 
abrangendo o vocabulário, as frases a nível de construção, comprimento, pontuação e estilo 
de escrita. Parâmetros que são fundamentais para que os alunos aprendam a desenvolver 
o seu próprio vocabulário, utilizando inclusivamente novos vocábulos. 

Os manuais escolares são organizados através de uma estrutura didática e sequencial para 
a progressão do processo de ensino-aprendizagem, segundo uma estrutura educacional 
organizada por capítulos ou lições, respeitando uma ordem de apresentação de conteúdos 
com informações, explicações, comentários, exercícios, resumos e avaliações. Fatores 
como estes facilitam a progressão sistemática da aprendizagem pela aquisição de novos 
conhecimentos e conceitos, uma vez que os textos dos manuais escolares fornecem várias 
informações acerca de um determinado campo conhecimento ao qual pode ser feita refe-
rência e que podem ser acedidos, quando surgir necessidade.
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1 O manual escolar tem três funções basilares: a de informar, que implica selecionar o 
conhecimento dentro de uma disciplina sobre um determinado tema, em função dos 
sucessivos anos de escolaridade; a de filtrar esse conhecimento, clarificando os assuntos;  
e a de fornecer o conhecimento no contexto de algumas ideologias relativas à ciência e à 
tecnologia, ao design, à história e aos padrões de linguagem estabelecida. A informação  
é, por isso, organizada em blocos sucessivos de unidades de ensino com diferentes possi-
bilidades de aprendizagem, ou através da experiência prática do aluno com a teoria, ou pela 
aplicação da teoria em exercícios práticos para controlar a aquisição de conhecimentos, ou 
ainda, pela apresentação de exemplos, como ilustrações para observação e análise.

Pedagogicamente, o manual escolar orienta a aprendizagem dos alunos pela perceção e 
compreensão do mundo, desenvolvendo o conhecimento que também pode ser adqui-
rido fora dos programas escolares, durante as suas próprias experiências. A repetição para 
memorização de conceitos e as atividades que os alunos desenvolvem através da sua 
própria experiência e observação, de acordo com a idade e origem cultural, são outra 
forma de adquirir conhecimentos. Por essa razão, a combinação de palavras ou conceitos 
e imagens mentais que facilitem a compreensão e a fixação são uma forma de adquirir 
conhecimentos. No caso das imagens, a forma mais concreta é através de desenhos e 
fotografias. No que se refere à linguagem, por metáforas e pela utilização de frases curtas 
e simples, que facilitem a memorização e o entendimento do aluno, tal como acontece 
nos manuais dos alunos do ensino primário:

No que concerne à análise gráfica construtiva dos manuais escolares, é importante ressal-
var a estrutura dos layouts das páginas, considerando a sua  adaptabilidade à faixa etária 
em causa, aos conteúdos expostos e à viabilidade deste produto, no cumprimento dos 
objetivos pedagógicos propostos pelo Ministério da Educação. A fusão do design com as 
novas tecnologias - veículos facilitadores para a conceção e exploração concetual dos 
manuais escolares - inspirou os designers, que passaram a idealizar este tipo de objetos, 
rentabilizando os seus processos de fabrico, utilização, divulgação, comercialização e 
comunicação.

As estratégias editoriais adotadas foram dominando a natureza do seu consumo pela 
forma como se apresentavam, pelo tipo de suportes que utilizavam e pelas respetivas  
funcionalidades. Detalhes como os autores serem orientados por designers, na forma de 
explorar estética e organizativamente os conteúdos informativos, nas páginas dos manuais 
escolares, foi um exemplo, que marcou a diferença nas estratégias empregues, influen-
ciando a concretização de novas abordagens pedagógicas. Os designers têm, por isso,  
um papel de intermediários culturais, devido às metodologias utilizadas na manipulação  
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da linguagem gráfica nas obras, passando as mensagens e estabelecendo a comunicação, 
uma vez que

 O design gráfico é a língua franca da monocultura global e pós-literata do capital, do divertimento, 
da crise e da convivência. Através da marca, do sinal e do código (o material do design gráfico no 
comércio), a nossa tribo, insana e loucamente fragmentada ainda que homogénea, consegue 
aglutinar-se o suficiente para continuar a coxear, a saltar as barreiras e a afadigar-se rumo a um 
futuro cada vez mais incoerente. (Twemlow, 2007: 12)

O design passou a mapear as estratégias de gestão e organização no ciclo produtivo de 
diferentes produtos, gerindo igualmente as funções dos intervenientes nestes processos e 
destacando a presença das marcas no mercado. Um contexto competitivo, aqui, pode ser 
uma vantagem, distinguindo as marcas pelo investimento feito na gestão do seu processo 
em design, durante a construção dos objetos e da sua respetiva imagem, adicionando-lhes 
valor e serviços diferenciadores. Globalmente e perante os atuais mercados saturados, é 
preciso antever novos tipos de respostas. As possíveis vantagens para marcar a diferença 
entre as marcas e os produtos assentam, também, em formas práticas:

 O pensamento, os processos e os métodos de design são formas práticas que as organizações 
têm para competir. (…) Existe um número de teorias clássicas consagradas à vantagem competi-
tiva. 0 especialista em negócios Michael Porter acredita que as organizações têm de escolher o 
tipo de vantagem competitiva que procuram e sugere três estratégias possíveis para a alcançar: 
baixo custo, diferenciação e foco. (Best, 2009: 118)

Sobre as expectativas do consumidor, Kathryn Best recorre à opinião de Kotler:

 0 especialista de marketing Philip Kotler acredita que a maioria dos consumidores estão preocu-
pados em primeiro lugar com a qualidade, o serviço e o valor e estas características estão a  
tornar-se expectativas normais do consumidor, não distintivas, de atributos vencedores de cotas 
de mercado. (ibidem)

Concluindo, a customização, que é a adequação de produtos e serviços às necessidades do 
utilizador/consumidor, resultam da implementação acelerada das novas tecnologias e 
deve ser conduzida segundo estratégias de gestão e produção baseadas numa lógica de 
princípios de design. Só desta forma é possível produzir tantos exemplares de manuais 
escolares, cada vez mais especializados, aproximando o produto às necessidades especí-
ficas de um determinado perfil de consumidor, e motivando-o a adquirir outros produtos 
da mesma coleção e chancela.

Quando um designer, enquanto observador, contempla um livro, instintivamente pega nele 
e manipula-o, analisando, entre outros pormenores, a sua mancha gráfica em termos de 
texto e tipografia empregues, bem como o espaço disponível nas margens, a qualidade e o 
posicionamento das imagens, os esquemas e as ilustrações apresentadas, os espaços 
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1 brancos existentes na organização espacial do layout e os materiais empregues na conce-
ção da obra. Uma realidade que é bem diferente na ótica do leitor, pois a sua atenção incide, 
normalmente, no título, nos autores e nos conteúdos das obras. É importante, por isso, 
saber gerir com rigor um processo em design, até porque

 No ambiente atual, a importância económica do design e o seu uso como uma ferramenta estraté-
gica e de comunicação, reforçou o estatuto da gestão de design e colocou o verdadeiro potencial 
do design num lugar de destaque nas agendas das organizações. Igualmente, o design está de 
forma crescente a ajudar nos processos e empreendimentos sociais, ecológicos, tecnológicos e 
culturais. (Best, 2009: 16)

De realçar que
 O focus no design está agora no melhoramento dos serviços aos clientes e suas experiências em 
criar estratégias mais eficazes e na redução do desperdício. É inevitável que neste contexto de 
mudança a forma como o design é gerido também mude. (ibidem)

Neste contexto, o ciclo produtivo dos livros deve estar ancorado numa campanha de  
marketing coerente que promova a marca editorial, cujo êxito depende de uma boa gestão, 
integrada num coeso processo em design, porque, "Dentro de uma organização, a gestão 
de design está presente na comunicação da marca, no design de produto e/ou de serviços, 
nos edifícios da empresa e nos ambientes de lojas, nos sítios na Internet e nas campanhas 
publicitárias de cada empresa. (Best, 2009: 16) 

Para além disso,
 Externamente, a gestão de design pode responder a crescentes pressões nas empresas para 
cumprir normas, regulamentos e políticas governamentais, nas mudanças de atitude em todo o 
mundo, na gestão local e global de recursos. (ibidem)

O resultado deste processo pode projetar informações correspondentes ou identificativas 
da qualidade dos produtos e, por vezes até, os intervenientes no processo produtivo.

Com a globalização, tornou-se habitual olhar para o livro como um bem de consumo  
idêntico aos outros, que nos fornece indicadores, após o primeiro contato visual, possibili-
tando-nos uma avaliação imediata da sua suposta qualidade, em função da patente  
editorial, dos autores da obra, do prefácio, do título, da data da tiragem, da mancha gráfica, 
dos ilustradores e do designer. No livro, a fusão entre a vertente física do objeto e o seu con-
teúdo são fundamentais para estabelecer a comunicação, embora, modernamente, a sua 
faceta informativa - a mensagem - seja muitas vezes descartada.

Se fizermos uma breve reflexão no que diz respeito aos produtos educativos, principalmente 
os da Porto Editora, é do senso comum que, à partida, sejam de boa qualidade, um facto que 
se explica por esta marca editorial ser líder de mercado e possuir uma credibilidade que se 
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expande há décadas. Esta tradição inclui a produção de manuais escolares e outros projetos 
pedagógico-didáticos que reúnem, por norma, os melhores profissionais e os autores mais 
consagrados do momento, tornando expectável a sua alta qualidade, não criando grandes 
entraves ao consumidor, na hora de adotar ou adquirir um produto desta marca.

Como na maior parte das editoras escolares nacionais, os produtos passaram a ser unifor-
mizados por terem de respeitar regras editoriais de produção comuns, a vertente estética do 
manual escolar passou a ter um valor preponderante na sua escolha. No final de cada ano 
letivo, durante o período das adoções dos manuais escolares, os professores observam, 
pormenorizadamente, o que varia nestes objetos entre editoras, analisando a disposição 
das matérias homologadas para lecionar, os autores, a variação de títulos sugestivos, a 
proeminência de cada marca editorial, no mercado, e toda a estética que envolve a configu-
ração do objeto em si. Esta análise abrange grande parte dos pormenores construtivos do 
manual escolar, que variam entre matérias e formatos, com destaque para os grafismos e 
os ícones orientadores de leituras didáticas, meios que podem, ou não, facilitar a comunica-
ção que é feita igualmente através de uma seleção imagética diferente.

Nos manuais escolares, estes detalhes compositivos são estudados por vários profissio-
nais da editora e os respetivos autores de cada obra, que tentam persuadir a escolha  
destes produtos cujo valor económico de mercado faz transparecer, igualmente, o papel 
do designer na sua idealização, sempre atento às necessidades específicas do público- 
alvo. Assim, é possível afirmar-se que existe um impulso consumista em relação a este 
tipo de objetos, fruto de estratégias de marketing e características gráficas que lhe são 
aplicadas, e que, quando observadas, imediatamente remetem para a qualidade, ou falta 
dela, numa obra. É uma forma de estabelecer uma relação entre o produto, a marca, o 
designer e todo o conjunto de outros produtos pedagógicos pertencentes a uma linha ou 
coleção, dentro de uma marca editorial.

Num contexto económico de mercado tão diversificado e competitivo, é confortável  
gostar, confiar e depender das promessas das marcas, sem ter de pensar muito, quando 
se adquire um produto. É uma consequência de algumas estratégias de gestão, na produ-
ção de objetos que são pensados e concretizados com o auxílio de equipas criativas de 
designers, com o objetivo de cativar um público específico, usando detalhes que promo-
vam a associação dos produtos a uma característica única, executada pela marca que o 
produz, espoletando emoções e conduzindo o consumidor à fidelização. Este raciocínio 
estratégico empregue pelas marcas induz os consumidores a comprarem cada vez mais, 
procurando as novidades, por isso, existem diferentes ofertas associadas a um mesmo 
produto.
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1 No caso do manual escolar, a oferta de cadernos de apoio, livros de fichas com exercícios 
e material auxiliar, como acetatos, mapas, dossiers, cartazes e outros materiais que con-
templam igualmente o aluno, são estudados para impôr as marcas editoriais no mercado. 
Estas estratégias seduzem os professores, através de respostas especificas às suas 
necessidades e às dos alunos, que são previamente estudadas, no terreno, por profissio-
nais especializados, influenciando a ideia de qualidade e quantidade, através de diferentes 
produtos sugeridos para dar as aulas e explorar o manual escolar adotado. Deste modo,  
é possível motivar também os alunos, após a conquista dos professores que estimularão 
a aprendizagem e a exploração dos conteúdos programáticos configurados para o exercí-
cio teórico-prático, através destes suportes.

O cunho dos produtos editoriais ainda é uma das qualidades que integra a sua apresenta-
ção e implementação no mercado. Neste sentido, o trabalho do designer deve compilar, 
cuidadosamente, as normativas de produção editorial com as características e funcionali-
dades que este pensa serem as mais adequadas a este tipo produtos. Em função disso, o 
designer constrói uma imagem gráfica apelativa e identificativa da marca. Este tipo de 
raciocínio irá produzir efeitos de identificação imediata do produto, remetendo o consumi-
dor para sua visualização em qualquer escaparate.

As soluções gráficas produzidas devem ser idênticas entre os vários produtos de uma 
mesma marca que, por princípio, devem estar associados a detalhes informativos, indica-
dores da sua presença no mercado e com os quais o consumidor já se familiarizou.  
A presença desses indicadores pode ser observada na distribuição de elementos num 
espaço circunscrito, sustentado por um determinado layout - imagem gráfica do produto -, 
a utilização de uma determinada família tipográfica, o traço de um ilustrador reconhecido, 
ou o posicionamento concreto e visível do logotipo da marca. Em Portugal, a importância  
da imagem das marcas, nos produtos, desenvolveu-se tardiamente, a saber: "Depois do  
25 de Abril, apareceram em Portugal algumas multinacionais da publicidade, e grande parte 
das empresas portuguesas foram adquiridas por agências estrangeiras. Em Portugal, e 
devido à ação destas últimas, o mercado foi percebendo que a imagem coordenada é um 
fator de vantagem económica." (Fragoso, 2012: 43) 

Neste contexto de influência estrangeira, as empresas portuguesas foram forçadas a 
expandir-se no mercado global, desenvolvendo apetências que acrescentaram novos 
enfoques às suas estratégias publicitárias. Os conhecimentos adquiridos modificaram a 
mentalidade dos consumidores, apurando a sua orientação estética pelo refinamento da 
projeção da imagem das marcas, já que
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 A capacidade técnica e os meios à disposição das agências permitiram uma evolução da 
utilização da expressão visual ao serviço da economia que conduziu ao atual panorama - a 
integração planeada dos meios gráficos tradicionais e dos meios audiovisuais - bem distinto de 
situações anteriores, em que cada meio de comunicação se comportava com relativa autonomia. 
Atualmente, uma ação publicitária de razoável dimensão articula-se na prestação televisiva, na 
presença em publicações periódicas, nos discursos outdoors, na embalagem, nas folhas 
volantes, ocupando, tanto quanto possível, o domínio visual acessível. (ibidem)

A revolução das formas de comunicação permitiu a partilha de ideias e o intercâmbio entre 
as diversas áreas, através do desenvolvimento de distintos e evoluídos meios de divulga-
ção. Acresce ainda que “Com a industrialização, a mensagem gráfica acompanhou  
progressivamente o produto noutros dos seus aspetos materiais, como as embalagens e 
as etiquetas. Não tardou que a parte impressa constituísse uma boa parte da «envolvente 
gráfica» do produto: a publicidade impressa, os cartazes, os folhetos e os anúncios na 
imprensa.” (Costa, 2011: 140) 

Os processos impostos na execução do objeto impresso são comparáveis a um circuito de 
comunicação que se inicia no autor, passa pelo editor, o designer, os paginadores, o 
impressor, os distribuidores, os livreiros, e termina no leitor. Este encadeamento de ações 
previamente estipuladas para cada etapa do trabalho agregam vários profissionais que 
executam as suas tarefas, em tempos diferentes, interagindo na formação de um circuito.
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"Devido ao embaratecimento do produto 
- que só pode atingir-se com grandes 
tiragens - e a um circuito de distribuição 
apto a facilitar o escoamento maciço e a 
reduzir a percentagem de invendáveis 
para um nível insignificante, o editor  
(ou grupo de editores) que dispusesse de 
um bom fundo de autores e tivesse uma 
programação de custos devidamente 
orientada para as características do 
mercado potencial poderia, por um lado, 
assegurar uma exploração rendível e, por 
outro, contribuir a seu modo para 
estimular entre as massas o gosto da 
leitura.” Artur Anselmo, 1997.
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2.  ESTRATIFICAÇÃO DO CICLO PRODUTIVO  
EDITORIAL ESCOLAR: O design editorial  
integrado na produção do objeto  
- manual escolar

O tipógrafo desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento dos processos de pro-
dução do livro, manipulando materiais e artefatos artesanais tridimensionais que tornaram 
possível a impressão e a representação bidimensional dos tipos. O resultado do seu traba-
lho dependia da sua habilidade no ato de entalhar os caracteres metálicos. Esta operação 
desenrolava-se em função de ações de mediação e padronização, que eram pensadas de 
forma invertida para projetar as letras e adaptá-las corretamente ao texto que estava a ser 
produzido. Os caracteres tipográficos eram trabalhados em tamanho real, sendo, por 
vezes, minúsculos, o que impedia o tipógrafo de trabalhar com um nível exato de precisão, 
no traçado das linhas de texto.

Estes processos de trabalho eram intuitivos e tinham uma vertente escultórica muito forte 
pelo facto dos caracteres tipográficos serem ajustados individualmente e a olho durante o 
entalhe, uma particularidade processual que favorecia a ligação tátil entre o tipógrafo e a 
matéria-prima usada nas diferentes fases da produção do livro. Este tipo de trabalho primava 
pela sensibilidade do especialista e pela forma como este manuseava a estrutura modular 
de cada caractere, preservando cuidadosamente a sua similaridade e equilíbrio e, mantendo 
a sua escala e proporção, pormenores que depois eram visíveis na qualidade da impressão.

A tipografia ficava entranhada na superfície do papel que ficava sujeito a uma pressão irre-
gular, que era exercida sobre os caracteres metálicos tintados que o tingiam. Durante esta 
operação, o tipógrafo tentava lidar harmoniosamente com a textura, a aspereza e outras 
irregularidades características do metal que constituía os caracteres. 

Na página que se segue, as figuras 33, 34, 35 e 36, pertencentes ao arquivo de imagem do 
grupo Porto Editora, mostram alguns caracteres antes de se transformarem em letras planas 
e impressas superficialmente. 

A figura 37, apresenta o resultado da concretização de uma matriz em chapa depois do tipó-
grafo ter feito a disposição dos módulos metálicos, construindo e organizando os conteúdos 
da página. E, neste caso concreto, a primeira página de uma edição do Jornal de Notícias.  
As etapas deste tipo de processos concretizavam-se através das clássicas técnicas de 
impressão manual, principalmente as calcográficas, como a litografia e a gravura, que eram 
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Figura 34  
Pormenor tridimensional  

de alguns caracteres. 

Figura 33  
Caracteres tipográficos 
metálicos. 

Figura 36  
Pormenor do alinhamento de 

um texto  ainda em caracteres. 

Figura 35  
Organização dos caracteres tipográficos 
na matriz que irá dar origem ao livro. 
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realizadas sobre metal ou outros materiais, onde eram feitas incisões e, nas fissuras criadas, 
era depositada a tinta. Mas as técnicas evoluíram e foi com o aparecimento da fotografia que 
surgiram inovadoras técnicas de impressão, como a serigrafia, cujos processos de exposição 
à luz agilizaram a produção e a reprodução do material impresso, ainda mais rápido e preciso.

De destacar que

 Curiosamente, uma técnica de reduzido valor e influência em si mesma está presente no nosso 
ambiente urbano com grande intensidade e evidência - a serigrafia, usada nos grandes outdoors 
e painéis publicitários transparentes, dadas a vantagem de admitir pequenas tiragens económi-
cas ao mesmo tempo que permite dimensões não atingíveis por máquinas convencionais de 
impressão. (Fragoso, 2012: 50)

Gradualmente, os processos fotográficos revolucionaram as formas de impressão, dando 
origem a outros tipos de sistemas para a produção dos livros. É o caso do sistema de 
impressão em offset, ainda muito utilizado contemporaneamente e que consiste na grava-
ção de chapas - matrizes para impressão dos livros -, conforme a presença ou ausência de 
elementos na matriz, criando, numa superfície, áreas atrativas e repelentes na receção da 
tinta. Neste contexto evolutivo das técnicas de impressão,

 A 'arte negra’, implacavelmente submetida à fotografia, via chegar a morte: não tardariam aí as 
'Lumitypes’, a composição programada, os leitores óticos. Mesmo antes de ter sido composto, 
sabe-se já quantas páginas ocupará o livro; as linhas justificaram-se mecanicamente (respei-
tando as regras da divisão ortográfica), a paginação faz-se automaticamente, o livro torna-se 
independente da vontade dos tipógrafos. É o fim de uma época, a terceira grande revolução da 
História do Livro - e talvez a última. (Anselmo, 1997: 183)

Figura 37 
Exemplo de uma 
matriz gravada. 
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2 2.1.  Contributos evolutivos da aplicação  
das novas tecnologias e estratégias  
de design na produção do manual escolar

O aparecimento de evoluídos sistemas de produção para o objeto impresso foram anu-
lando as questões materiais que caracterizavam a impressão tipográfica e a proximidade 
física do tipógrafo com os materiais e as técnicas de impressão. Tendo em consideração a 
amplitude desta mudança, "Em termos sociais, a extensão tipográfica do homem gerou o 
nacionalismo, a industrialização, o mercado de massas e a educação e alfabetização uni-
versais." (McLuhan, 2008: 181) E, os sistemas processuais mecânicos, embora impessoais, 
rapidamente integraram o ciclo produtivo dos livros, fruto da rapidez, da eficácia e da preci-
são com que permitiram a sua execução: “A automatização, feita eletronicamente, supõe 
menos um trabalho físico do que um conhecimento programado." (ibidem: 148)

Estes automatismos terminaram com as imprevisibilidades ocorridas durante os tradicio-
nais processos de impressão, que faziam aparecer borrões de tinta nas extremidades das 
letras impressas sobre o papel, resultantes da pressão irregular exercida sobre a prensa.  
O tipógrafo acabou por ser substituído pelo designer, cuja formação profissional lhe permi-
tiu articular os mais recentes equipamentos informáticos, estabelecendo novas formas de 
comunicação. Este profissional agilizou e executou projetos que provocaram verdadeiros 
avanços concetuais e materiais, no ramo editorial, que se traduziram na criação de novas 
formas de apresentar os conteúdos nas páginas dos livros, nomeadamente nos manuais 
escolares, para a prática do ensino-aprendizagem.

Com o passar do tempo, as condicionantes técnicas e materiais foram desaparecendo. Foi o 
caso do desgaste das matrizes que originavam a impressão em série, e cuja durabilidade se 
determinava pelo número de utilizações e alterações a que eram sujeitas, incluindo a trans-
formação da matéria prima utilizada na própria chapa e papel empregue para a impressão.

Até finais da década de 80, a utilização dos computadores era ainda limitada e os originais 
enviados pelos autores um desafio, porque, para além dos textos serem ainda manuscri-
tos, continham fotografias e imagens fotocopiadas de forma amadora e com fraca  
qualidade. Segundo o designer Francisco Providência, "O autor fazia o original e depois os 
designers tinham que o arrumar dentro da obra. Já nessa altura havia algumas preocupa-
ções sobretudo de natureza económica na contabilização dos planos, na distribuição das 
grelhas pelos planos e no número de cores da impressão dos planos. É uma coisa que 
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depois mais tarde se deixou de fazer sentir, mas nos anos 80 ainda fazia alguma diferença 
e, portanto, havia muitos manuais que tinham, por exemplo, cadernos a quatro cores e 
intercalados com outros a duas cores."(2012: 6)75

Nessa altura, elementos como estes podiam ser uma condicionante, ameaçando o resul-
tado do trabalho editorial, pois, muitas vezes, estes só eram visíveis após a impressão. Havia 
condicionantes, até no tipo de papel utilizado que, por norma, era fino e absorvente, apre-
sentando, depois de impresso, cores esbatidas e criando, por vezes, falhas na impressão, 
como, por exemplo, em determinadas partes dos caracteres tipográficos existentes, ou nas 
linhas aplicadas, no caso de serem finas, como se pode observar na figura 38. A gama de 
cores existente era limitada, como sugere a mesma figura, onde duas paisagens distintas 
surgem impressas com o mesmo leque cromático e, por vezes, as cores saíam trocadas.  
É de realçar, também, que cada cor impressa representava uma nova passagem pela 
máquina de impressão, o que aumentava significativamente o orçamento de uma obra.

Pelos motivos apresentados, as editoras optaram por imprimir a quatro cores, só algumas 
partes dos livros, nomeadamente as capas e páginas que continham ilustrações ou foto-
grafias, tal como as que aparecem na figura 39.

Figura 38 
"New Nine Up With Your English" 9.º ano,  
F. Daniel Moreira, Domingos Rodrigues e  
J. Filipe Monteiro, 1993. Areal Editores. p. 87.

Figura 39  
"New Nine Up With Your English" 9.º ano, F. Daniel Moreira, 

Domingos Rodrigues e J. Filipe Monteiro, 1993.  
Areal Editores. pp. 64 e 65.
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2 Com a introdução da disciplina de design em ambiente industrial e juntamente com os  
primeiros computadores Macintosh, que eram particularmente vocacionados para as artes 
gráficas, surgiu uma nova linguagem de programação, a - PostScript da Adobe Systems -, 
que era inserida através de programas que revolucionaram as estratégias e os modos de 
conceção do livro, operando sobre os dispositivos de saída, como as impressoras.

Nos anos 90, foi mais notória a evolução de alguns dos processos de conceção de manuais 
escolares, nomeadamente a nível do desenho e da fotomontagem, como os que apresen-
tamos no conjunto de imagens que se segue, que foram retiradas do arquivo do grupo 
Porto Editora.

O conjunto de figuras 40, contém algumas fases da produção de manuais escolares, entre 
as décadas de 80 e 90, identificadas por alíneas. Na figura da alínea a), é visível a forma 
como os paginadores, designados como operadores mecanográficos, trabalhavam, com-
pondo para o computador os textos dos originais manuscritos. Na b), observa-se como se 
processava a seleção imagética que, na época, era feita pela análise da qualidade das foto-
grafias, que eram analógicas e que, por isso, tinham de ser posteriormente digitalizadas em 
alta resolução para serem inseridas nas matrizes. Ainda nas imagens que caracterizam o 
departamento de fotomecânica e, mais precisamente, na alínea c), é possível observar-se 
o trabalho de retoque das matrizes, tal como na d), por sobreposição e acerto de fotolitos 
em cima de uma mesa de luz.

Na imagem da alínea e), é visível a organização das matrizes colocadas rigorosamente num 
plano, de forma a organizar o que será a impressão por cadernos, frente e verso. Na mesma 
sequência de imagens, mas na f), é possível visualizar-se o aspeto da primeira prova 
impressa e a organização dos espaços na grelha, em relação às caixas de texto e de  
imagem. A alínea g) demonstra a revelação das chapas, e a h) as correções feitas sobre a 
própria matriz. A imagem da alínea i) mostra as paletes de papel que irão alimentar  
a máquina de impressão e, nas alíneas j) e k), a impressão de grandes tiragens dos planos 
que irão compôr as páginas dos manuais escolares. A l) retrata o controle da qualidade de 
impressão. Nas fases do acabamento, a alínea m) corresponde à costura dos cadernos; na 
n), pode ver-se o acerto dos cadernos, na guilhotina, e em o), a colagem e verniz das capas, 
neste caso, em particular, das capas rígidas. Na alínea p), a separação manual dos livros por 
lotes, para a distribuição. Nestas imagens é visível a grande dependência do esforço 
humano nos processos de produção do livro, na época.
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Conjunto de figuras 40 

Porto Editora, Bloco Gráfico Rua da Restauração, Porto. 
a) Paginação e fotomecânica; b) Escolha e revelação de imagens; c) Sobreposição, acerto e retoque de fotolitos; d) Correção de 
fotolitos sobre mesa de luz; e) Montagem das chapas, matrizes para impressão..

a)

c)

d)

b)

e)
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f) Primeira prova impressa ainda sem imagens; g) Revelação das chapas; h) Correções sobre as matrizes, i) Resmas de papel para 
alimentar a máquina de impressão; j) e k) Tiragens dos grandes planos de impressão; l) Controle da qualidade de impressão;  
m) Acabamentos - costura dos cadernos; n) Corte na guilhotina para aparar os cadernos; o) Colagem da capa; p) Separação dos 
livros para distribuição.

i)

g) h)

f) j)

k) l) m)

n) o) p
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É igualmente interessante observar o 
tipo de material utilizado nas salas de 
então, figura 41, onde o quadro de argila e 
o manual escolar eram objetos essen-
ciais de apoio às aulas.

Neste enquadramento processual, figu-
ras 42 e 43, demonstramos, ainda, como 
eram idealizadas as composições para 
as capas dos manuais escolares da Areal 
Editores.

Figura 41  
Sala de aula nos anos 80.

Figura 42  
Estudo do enquadramento e proporção 
para as capas dos manuais escolares da 
Areal Editores, anos 80/90.

Figura 43 
Esboço da composição e tipografia para a capa 

de um manual escolar de Educação Visual da 
Areal Editores, anos 80/90.
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encontrados na própria editora, onde são visíveis os estudos feitos a nível de proporções e 
enquadramento imagético para as composições. É notório o jogo de formas recortadas  
e usadas para re-enquadrar textos e imagens, com recurso a fotocópias, a fotografias e 
ilustrações. Estas eram feitas propositadamente para cada projeto, sugeridas através de 
desenhos e notas apresentas nas diferentes configurações e combinações cromáticas, 
segundo o seu respetivo resultado.

Figuras 45  
Estudo para a 
composição da capa 
do manual escolar de 
Língua Portuguesa, 
Saber Português 10.º, 
11.º e 12.º anos. Autora: 
Amélia Pinto Pais, 
1998. Areal Editores.

Figura 44 
Esboço e idealização 
cromática para a 
capa do manual 
escolar Terra Viva 6, 
da Areal Editores, 
anos 80/90.
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Figuras 46  
Estudo cromático e ilustrativo para 

a capa do manual escolar de 
Língua Portuguesa, Língua Lusa 7, 

para o 7.º ano de escolaridade. 
Autores: Amélia Domingas,  
António Seabra, Conceição 

Domingues e Manuel Mendes de 
finais dos anos 90, Areal Editores.
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Figuras 47  
Nine up wth your English, 9.º ano.  
Autores: Domingos Rodrigues, F. Daniel Moreira 
e J. Filipe Monteiro, 1985. Areal Editores.

Figuras 48  
Ten up with your English, 10.º ano.  
Autora: Carmo Cruz, 1988. Areal Editores. 

Esboço que deu origem à capa.

Fotografia que deu origem à capa.
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Os processos representados sugerem a morosidade e a perícia que, até finais dos anos 90, 
eram necessárias para produzir os manuais escolares. Após a sua articulação com  
inovadoras tecnologias processuais foram criados novos métodos e filosofias de trabalho 
que alteraram por completo os conceitos e os processos criativos, em design. Consequen-
temente, o controle, a velocidade de execução, a exatidão, o aparecimento de novas  
funcionalidades e a mutação de grafismos, inclusive durante o próprio fabrico destes pro-
dutos, foram favorecidos.

Mais recentemente, com a evolução e introdução das ferramentas digitais, foi possível 
manipular mais rapidamente os conteúdos didático-pedagógicos em todo o tipo de livros. 
Os designers passaram a criar layouts em ecrãs de computador - desktop publishing -, a 
denominada edição eletrónica, o que lhes proporcionou a inserção, supressão e adaptação 
automática de conteúdos, em diferentes formatos e suportes, sem aumentar a orçamen-
tação dos projetos, nem quebrar o ritmo dos ciclos produtivos.

As novas formas de produção, aliadas à industrialização, superaram as condicionantes 
impostas pelos anteriores processos, facilitando a adaptação e resposta às solicitações 
sociais e económicas mais recentes, e originando oportunidades de controlo, rentabilização 
material e processual da produtividade editorial. Hoje em dia, é mais fácil calcular, detalhada-
mente, as diferentes etapas de construção dos objetos em função do suporte material, do 
formato e das áreas de impressão disponíveis para criar layouts, minimizando possíveis 
erros de impressão e desperdícios.

A recente gestão processual editorial é desenvolvida em função de originais trabalhados 
informaticamente, através dos quais já é possível calcular a quantidade de páginas que são 
necessárias para produzir um livro e adaptá-lo à matéria-prima existente, de acordo com a 
escolha de um determinado formato, aproveitando a maquinaria e mão de obra disponíveis. 
A composição de originais em ecrã veio facilitar a articulação e manobra de um mesmo 
ficheiro, entre diferentes profissionais e programas informáticos, suprimindo algumas fases 
do ciclo produtivo do produto, nomeadamente as que implicam materiais e processos que 
criam sujidade.

A escolha prévia das características técnicas mais rentáveis é agora comum na produção 
deste tipo de objetos, inclusive, quando implica a sua valorização estética, pela escolha da 
tipografia em função do número páginas disponíveis para cada obra. E, por sua vez, quando 
se introduzem caixas de texto integradas matematicamente no layout do livro, de forma a 
rentabilizarem o espaço e a facultarem a compreensão dos conteúdos. Presentemente, os 
layouts são pensados e estruturados de acordo com a dimensão pretendida para cada tipo 
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teúdos que é necessário inserir no espaço da grelha. Estes pormenores, quando são bem 
estudados, viabilizam o redimensionamento da entrelinha, o alinhamento e a articulação 
dos textos com os outros elementos gráficos compositivos das páginas, particularmente 
as imagens.

Os novos recursos informáticos possibilitaram a utilização de várias famílias tipográficas, 
contendo as variáveis - light, itálico, bold e black -, maiúsculas (caixa alta), minúsculas (caixa 
baixa), números, símbolos e pontuação, que favoreceram a aplicação, o destaque e a  
utilização de diferentes entoações, nos textos - um tratamento gráfico diferente. A sua 
construção é caracterizada por formas geométricas não serifadas e pela ausência de 
caracteres itálicos. Este tipo de alternativas fomentou procedimentos inovadores que  
passaram a ser controlados e calculados de forma automática, em poucos minutos.  
As novidades impostas desafiaram o meio editorial, desenvolvendo, de forma constante, os 
equipamentos e as soluções precisas para resolver falhas nos sistemas, a um ritmo acele-
rado. É importante referir que

 Todos os dias aparecem novos programas informáticos que auxiliam o setor editorial a ser mais 
eficaz, mas nem sempre lhe proporcionam o melhor resultado, nem ajudam a eleger o mais útil e 
também, não é fácil manter o ritmo de atualização de muitos deles. Contudo, existem programas 
e equipamentos vitais para o setor editorial (como os processadores de texto) que devem ser 
comprados, atualizados e integrados nos processos de trabalho das empresas, que os devem 
explorar ao máximo e obter o maior rendimento possível. (Vicente, et alii: 2012: 92) 76

Modernamente, a composição das páginas dos manuais escolares trabalhadas em com-
putador fornecem indicações para a gravação das chapas e posterior impressão em papel, 
por meio de cargas eléctricas em cilindros metálicos existentes no interior das máquinas 
de impressão, atraindo o pigmento e transferindo-o para o suporte de papel. Este sistema 
denominado Computer-To-Print é uma das vantagens que a impressão digital viabilizou 
na reprodução de pequenas tiragens, com custos menos elevados. A este propósito Con-
ceição Barbosa ressalva: "E se, por um lado, a fotografia digital veio acelerar o processo de 
reprodução fotográfica, por outro lado trouxe alguns perigos para a qualidade dessa 
mesma reprodução.(…) Há alguns anos tínhamos de escolher entre diapositivos, negativos 
e, muitas vezes, fotografias em papel." (2009: 17)

Para melhor ilustrar a mecanização e os avanços que surgiram no ciclo produtivo do manual 
escolar, impresso desde 2010, foi selecionado do espólio do Grupo Porto Editora, um con-
junto sequencial de imagens representativas dos principais processos do seu fabrico e que 
representam as suas principais fases.
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No conjunto de imagens apresentadas nas páginas que se seguem, e mais precisamente, 
na figura 49, percebe-se o momento da entrega do original por parte dos autores aos  
editores, numa reunião onde, por norma, se organizam os conteúdos de texto e imagem 
das obras, tendo em conta que, por vezes, faltam imagens que são escolhidas e feitas pro-
positadamente para cada obra, sob a orientação e supervisão de um designer. Nesta fase, 
fica estipulado o número de páginas que irão compôr a obra, as suas características técni-
cas e a quantidade de matéria-prima necessária para a produzir. Este material fica na 
posse do coordenador editorial, o responsável pela coordenação da obra.

Na figura 50, é visível a seleção de fotografias analógicas para posterior digitalização e intro-
dução na obra. Na figura 51, está representada a fase de tratamento de imagem digital para 
a respetiva catalogação na obra e implementação de normativas editoriais ajustadas às 
máquinas de impressão, para garantir uma boa performance e qualidade de trabalho.  
Relativamente à rapidez e qualidade, este tipo de operações já se modificaram, pois o 
recurso à fotografia digital beneficiou o seu desempenho e possibilitou a sua readaptação 
constante em termos de cores, dimensões e formatos.

A figura 52, retrata o desenho digital, outra vertente da introdução de imagens nos manuais 
escolares e que é feito diretamente nas páginas dos livros, através do computador ou ane-
xado ao banco de imagens da obra onde é catalogado.

No setor de paginação figura 53, e após a criação de um estudo prévio por parte do Depar-
tamento de design editorial, como se verifica na figura 54, o original é aplicado no layout da 
obra. Na figura 55, visualiza-se o ambiente no Departamento de coordenação, neste caso 
concreto, da Porto Editora. Na figura 56, um revisor faz correções nas provas impressas.  
Na figura 57, surge representada a tabela de afinação cromática, que é usada para afinar 
digitalmente as impressoras a laser para a saída de provas.

Na figura 58, é visível a saída das primeiras provas impressas que ficam similares ao que 
será a impressão final do livro. Nas figuras 59 e 60, vê-se como é feita a imposição dos 
ficheiros digitais para gravação das chapas que serão as matrizes de impressão. Nas figuras 
61, 62, 63 e 64, surgem os momentos de gravação, revelação, aspeto e arquivo de chapas.  
A este último se recorre para fazer reimpressões.

Na figura 65, vê-se a dimensão do armazém de papel do Bloco Gráfico da Porto Editora, na 
Maia, onde o papel está guardado por lotes, sendo o seu acesso feito com o auxílio de 
empilhadoras. Nas figuras 66 e 67, é visível o tamanho das impressoras utilizadas para 
fazer grandes tiragens de manuais escolares. Na figura 68, o detalhe dos tinteiros carrega-
dos com cores primárias para impressão a 4 cores e a afinação da impressora.
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49 - Entrega do original à editora; 50 - escolha de fotografias para digitalizar; 51 - tratamento de imagens/fotografias digitais;  
52 - desenho digital; 53 - paginação; 54 - layout de uma obra num ecrã de computador; 55 - setor de coordenação; 56 - revisão de 
provas; 57 - tabela de afinação cromática da impressora onde irrompem as primeiras provas para emendas; 58 - provas de cor, 59 e  
60 - imposição dos ficheiros digitais para gravação das chapa; 61 - gravação das chapas; 62 - revelação das chapas; 63 - aspeto das 
chapas reveladas; 64 - arquivo de chapas para reimpressões.

49

53

57

61

50

54

58

62

51

55

59

63

52

56

60

64
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65 - armazém de papel Bloco Gráfico Porto Editora; 66 - máquina de impressão; 67 - impressora para grandes tiragens;  
68 - tinteiros carregados com cores primárias prontos para impressão e últimas afinações na impressora; 69- afinação da cor 
com espetrómetro e controle da qualidade de impressão; 70 - planos impressos prontos para serem alceados e dobrados 
automática ou manualmente; 71 e 72 - alceamento e contagem manual dos planos; 73 - dobragem dos planos em cadernos; 74 e 
75 - separação e organização dos cadernos por lotes; 76 e 77 - costura dos cadernos; 78 - cadernos aparados que irão constituir 
o manual; 79 - Encadernação do manual escolar em espiral após a impressão da capa que é feita separadamente; 80 - processo 
de cintar os livros; 81 - aplicação do retrátil na embalagem dos livros; 82 - se for o caso construção das caixas onde irão ser 
guardados os projetos; 83 - tapete elétrico que conduz os livros impressos para um mesmo lote; 84 - transporte dos manuais 
escolares impressos do armazém para a distribuição.

65

69

73

77

81

66

70

74

78

82

68

72

76

80

84
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71
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83
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qualidade de impressão, através de um espetrómetro, sob controle de operadores espe-
cializados, tendo em conta detalhes como a trama ou a frequência de impressão, isto é, se 
os pontos - pixeis - das cores primárias que se fundem visualmente após a impressão 
estão mais apertados (juntos, sugerindo mais definição), ou dispersos (pouco nítidos, difi-
cultando a leitura das formas, das linhas, dos textos e das imagens, nas páginas dos livros). 
Na figura 70, vêm-se os planos impressos arrumados por lotes com auxílio de empilhado-
ras, antes de serem alceados e dobrados. Nas figuras 71 e 72, esses planos estão a ser 
alceados.

Na figura 73, os referidos planos impressos estão a ser dobrados em cadernos; nas figuras 
74 e 75, esses cadernos são organizados por lotes; nas figuras 76 e 77, são costurados.  
Na figura 78, depois de agrupados, os cadernos são cosidos e aparados trilateralmente para 
se proceder à colagem automática da capa que, atualmente, é feita com a cola PUE, que é 
muito forte e resistente às variações de temperatura, embora demore mais a secar que a 
antiga cola EVA. A figura 79, mostra um outro tipo de acabamento aplicado nos manuais 
escolares, que é a encadernação em espiral, feita automaticamente e que é muito usual.  
A impressão e o revestimento das capas com verniz UV, que é mais resistente à abrasão e as 
torna mais brilhantes, desenvolve-se separadamente. Na figura 80, pode observar-se um 
processo executado manualmente, o de cintar as obras, que é mais utilizado em livros de 
bolso ou edições especiais.

A figura 81, representa o processo de embalagem - a aplicação do retrátil - plástico -, que 
preserva estes produtos, durante a distribuição, que também é feita pelos correios. Na figura 
82, os manuais escolares são introduzidos em caixas de cartão, um processo recorrente na 
oferta dos projetos escolares completos aos professores e às escolas. Estas caixas e, neste 
caso, de cartão, são montadas manualmente e, no seu interior, são guardados os projetos 
referentes a cada disciplina, incluindo os materiais auxiliares e outro tipo de objetos para 
oferta e apoio às aulas. Na figura 83, os livros seguem num tapete automático e são introdu-
zidos em caixas para saírem do armazém, figura 84 e serem distribuídos por todo país.  
É bem visível, nesta última, a quantidade de exemplares que são impressos, anualmente. É 
importante referir que o armazém automático do Bloco Gráfico da Porto Editora tem uma 
capacidade de armazenamento de 22 milhões de exemplares.

A figura 85 é o Bloco Gráfico da Porto Editora, na Maia, onde é percetível a razão pela qual as 
gráficas foram afastadas do centro das cidades, tal como referimos anteriormente, uma vez 
que o excesso de poluição que provocavam, o espaço que requeriam, devido ao tamanho 
das máquinas que as integravam, e a quantidade de matéria-prima e produtos que tinham 
de armazenar o exigiram. O mesmo aconteceu com a EIGAL antiga Grafiasa, sediada nos 
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arredores do Porto, que, como o nome indica, 
pertenceu às Edições Asa.

Nas figuras 86 e 87, pode observar-se como é 
o ambiente de uma sala de aula atual, onde o 
quadro interativo veio substituir o quadro de 
lousa, proporcionando o recurso a todo o tipo 
de informações, já que possui ligação à inter-
net e outro tipo de ferramentas, fornecidas 
pelas novas tecnologias, para auxiliar e moti-
var o ensino dentro da sala de aula. As novas 
tecnologias estão a alterar a configuração das 
salas de aula e, consequentemente, a forma 
de ensinar. Figura 85  

Porto Editora, Bloco Gráfico 
Avenida Dr. Vasco Teixeira, Maia. 

Figura 87  
Quadro interativo a funcionar.

Figura 86  
Sala de aulas atual, a partir do ano 2000.
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quase todos os processos de produção foram informatizados, sendo a intervenção 
humana mais escassa e feita pontualmente através de diretivas para o controle das 
máquinas, quase sem sujar as mãos. Apenas nos processos de acabamento ainda  
é necessária a intervenção da mão humana, o que denota a evolução que a produção 
deste objeto teve nas últimas décadas. Mas, obedecendo sempre a rigorosos critérios de 
produção,

 O processo de conceção e desenvolvimento de livros escolares e outros materiais educativos 
obedece a parâmetros de elevada exigência, quer editorial, quer científica, obriga a importantes 
investimentos em investigação e, em cada projeto, envolvem-se dezenas de profissionais alta-
mente especializados, autores e criadores intelectuais e revisores científicos. Muito dificilmente 
haverá atividade na qual o produto final é sujeito a uma avaliação tão apurada como a que os 
livros escolares enfrentam, ao serem submetidos ao escrutínio diário dos mais de 130.000 pro-
fessores que leccionam nas nossas escolas, a que se somam as centenas de milhares de pais 
que acompanham o estudo dos filhos (APEL, 2005: 7).

A evolução das possibilidades de manipulação dos elementos gráficos compositivos do 
objeto - livro - promoveu a sua manipulação e liberdade de circulação entre ambientes 
destintos, o que proporcionou a aquisição de som, movimento, ou mesmo a metamor-
fose de ambos noutra linguagem. As mensagens flutuam agora entre diferentes ecrãs de 
computador, de tablet, de telemóvel e de outros equipamentos eletrónicos, deixando de 
ser só um registo, e transformando-se numa composição de múltiplas ações que se fun-
dem em diferentes linguagens, para transportar mensagens. A facilidade com que se 
transforma e funde os vários tipos de informação e linguagem no manual escolar, acon-
tece de variadissímas formas, a saber:

 De certa maneira, estes textos (dos livros didáticos) são textos “transformados”; e são-no, 
desde logo, pela coexistência com outros textos, quase sempre deslocados dos seus contextos 
originários de produção, cuja função é a maior parte das vezes situá-los temática e/ou estrutu-
ralmente, propiciando o estabelecimento (ou a exclusão) de certas conexões de sentido; depois, 
pelas operações de editing a que estão sujeitos — cortes, simplificação da linguagem, paráfra-
ses, dispositivos gráficos ou títulos que os autores dos livros didáticos atribuem em função da 
mensagem que querem relevar e que dizem ao aluno/leitor o que deve esperar e o que vai 
encontrar; tais operações consubstanciam um processo de recontextualização pedagógica que 
acaba por atribuir ao texto sentidos específicos. (Castro & Dionísio, 2003: 3 e 4)

A multiplicidade de técnicas e ferramentas de comunicação que apareceram para transfor-
mar imagens, desenhos e tipografia, ofereceram uma gama de variáveis na produção dos 
objetos. O designer começou, assim, a criar mais livremente, em qualquer programa infor-
mático, o layout para os diferentes objetos e a transmitir, de forma instantânea e não-verbal, 
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atmosferas, ícones, texturas e imagens. No caso do manual escolar, integrando elementos 
distintos, mediando, controlando e solucionando aspetos decisivos na construção dos com-
ponentes para cada projeto editorial. Esta orquestração de caracteres e signos materializou 
sensações e mensagens, sustentando a elaboração dos manuais escolares, através de uma 
gestão técnica e estética especializadas, que auxiliaram o designer a perspetivar novas for-
mas de facilitar a leitura e o transporte do livro, inclusive em suportes interativos animados.
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e intervenientes nos processos

O manual escolar é um suporte informativo criado normalmente por professores - o 
emissor -, num processo de comunicação que respeita rigorosos parâmetros programá-
ticos impostos por lei para o ensino e a aprendizagem da comunidade escolar - a recetora 
e utilizadora deste objeto. O formato do manual escolar, à semelhança dos livros técnicos 
e devido ao tipo de utilização a que é sujeito, é de pequena dimensão, o que facilita o seu 
manuseamento. Ele contém conhecimentos acerca de matérias científicas, curriculares e 
didáticas que, após a sua edição, são avaliadas e testadas por comissões especializadas, 
com o intuito, de melhorar qualitativamente, os seus atributos científico-pedagógicos.  
A estrutura deste objeto tem sido estudada mais detalhadamente, por ser

 Ousada não só pela sua complexidade, mas sobretudo porque, sendo o manual um produto de 
consumo e um texto de massas ideologicamente marcado, desempenha uma função forte-
mente reguladora das práticas instrucionais e sociais em sala de aula e constitui, enquanto  
discurso pedagógico institucionalizado, um potencial instrumento de sujeição a uma determinada 
forma de perspectivar os modos de recontextualização do saber, com implicações significativas 
no tipo de relação que com esse saber os alunos estabelecem e no processo de construção de 
uma cultura de aprendizagem geral. (Vieira, Marques & Moreira, 2009: 1) 77

O ponto de partida para editar um manual escolar é uma ideia ou conceito que é criado por 
um ou mais autores, o que espoleta o aparecimento de um original. Há poucos anos atrás, 
os originais eram manuscritos, por isso, tinham de ser datilografados para serem reprodu-
zidos em série. Agora, este material é escrito diretamente no computador, o que facilita a 
sua aplicação e ajuste a qualquer tipo de formato e suporte de leitura.

Entretanto, as descrições acerca dos diferentes processos e etapas que constituem a pro-
dução do livro multiplicaram-se. No início da década de 90, Artur Anselmo considerou que, 
para se produzir um livro, as ações processuais se desenrolavam entre três fases que per-
corriam três figuras basilares distintas: “O processo editorial começava assim com a 
impressão do texto, previamente escolhido entre os manuscritos com maior sucesso, e 
terminava entre as mãos do leitor; como o impressor e o editor eram um único e mesmo 
agente - produzia os textos e, depois, difundia-os -, ele tinha que dispor dos fundos 
necessários para poder agir sobre o Mercado.” (1991: 102)

O desenvolvimento dos meios para a produção do manual escolar foram envolvendo cada 
vez mais profissionais qualificados, tornando os seus processos de manufatura ainda mais 
específicos e rigorosos. 
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Na verdade,

 A elaboração de um manual escolar é um processo complexo no qual intervêm numerosos ato-
res. Estes preenchem três funções em que interagem: a conceção, quer dizer, a realização do 
manuscrito: a avaliação, que deveria garantir a qualidade do manual; a utilização, que finaliza o 
processo. No centro, a função de edição assegura as ligações entre conceção, utilização e avalia-
ção. Para além disso, o editor assume o fabrico, o financiamento e a difusão do manual escolar. 
(Gérard & Roegiers, 1998: 34) 

A estrutura produtiva dos manuais escolares é, neste momento, monitorizada, sendo a 
maioria dos seus processos programados automaticamente, o que originou a produção de 
milhares de exemplares, facilitando a sua proliferação até a nível do seu desempenho social 
e educacional e proporcionando o aparecimento e a difusão de conteúdos informativos. 
Este veículo do saber funcional, transportável e esteticamente apelativo evoluiu tanto que 
começou a migrar para diferentes suportes que proporcionaram, ainda mais, a sua comer-
cialização. O encadeamento das diferentes ações dos profissionais, no ciclo produtivo do 
livro, caracteriza uma estrutura editorial, como defende o escritor, empresário e ex-político 
espanhol Manuel Pimentel: "Uma editoria não é uma empresa normal, é algo muito mais 
complexo que um projeto cultural e que a procura da beleza e coerência com as próprias 
necessidade de qualquer empresa. Há que amar o livro e compreender o leitor intuindo os 
seus desejos, gostos e necessidades." (2012: 9) 78 Para o referido autor, e de acordo com a 
opinião de vários editores, "Uma editoria expressa-se e percebe-se através dos libros que 
edita. (…) Uma editoria é o seu catálogo." (Pimentel, 2012: 78) 79

A edição do original para um manual escolar pode ser feita mediante a candidatura espon-
tânea dos seus autores e consoante o tipo de projeto pretendido: "Se alguns autores  
trabalham isoladamente e asseguram sozinhos as tarefas de conceção e de redação, 
outros há que se associam a fim de beneficiarem do talento e da competência que se 
podem congregar através do trabalho de equipa." (Gérard & Roegiers, 1998: 22).

A forma de entrada de um original numa editora pode igualmente ser feita por um agente 
representante do autor, ou mesmo, pelo seu próprio editor, que fica responsável pela deci-
são de editar a obra, baseado no valor científico dos seus conteúdos, no reconhecimento 
autoral das publicações, em função do seu currículo e das suas vendas no mercado - uma 
forma de enfatizar a sua credibilidade, bem como pelo seu desempenho em associações 
de professores, colóquios e ações.

Os autores constroem um original, reunindo documentos como a legislação de programas 
curriculares vigentes, artigos, obras de referência e imagens, redigindo ideias e preparando 
exercícios que misturam com outras atividades para incorporar na obra. Desta forma, 
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2 articulam as matérias dos manuais escolares de acordo com o nível dos alunos e seus res-
petivos professores, com o objetivo de criar um produto funcional. Para isso, recorrem ao 
auxílio do designer da editora, que vai analisar toda a informação e produzir alguns esboços 
para encontrar uma forma de a articular num layout, figuras 88 e 89.

Figuras 88 e 89  
Estudo e organização de um 
original para introduzir num layout 
de um manual escolar de 
Português da Areal Editores, 2014.
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Em Portugal, a edição escolar desenvolve-se sazonalmente. O seu pico de produção 
desenrola-se entre março e maio de cada ano, altura em que os livros devem estar prontos 
para serem apresentados aos professores, sendo adotados pelas escolas em finais de 
agosto, e comprados pelos pais e alunos, em inícios de setembro. 

O manual escolar integra uma estrutura de custos fixos de produção bem estudada, com 
uma orçamentação bem planeada que inclui a tradução, a revisão, a paginação, o design, a 
reprodução, as matérias-primas, os salários, a luz, os seguros, as comunicações, a admi-
nistração e os índices de poluição e sustentabilidade. A sua execução começa a partir da 
análise de propostas editoriais e da negociação dos direitos de autor, uma das funções do 
editor - que acumula diferentes tarefas, pois "O editor é também um gestor de proprie-
dade intelectual e o livro é o seu principal - mas não o único - suporte de expressão e 
comercialização." (Pimentel, 2012: 66) 80 

A partir do momento em que um original é aprovado, são tratadas as questões respeitan-
tes à sua tradução, isto no caso de ser um projeto estrangeiro, o que não é muito usual, em 
contexto escolar nacional. O gestor dos direitos de autor, que é um profissional que presta 
assessoria ao diretor editorial, responsabiliza-se, nessa altura, pela administração dos 
contratos e respetivos direitos de autor, nas obras, supervisionando os intervenientes de 
cada projeto, desde os autores, aos ilustradores, os fotógrafos e os designers. Em parti-
cular, os que são contratados externamente, à semelhança do que é feito com o material 
que é propriedade da editora e que é reproduzido para diferentes mercados, inclusive em 
edições internacionais.

O diretor editorial, figura responsável pela editora e com vários tipos de responsabilidades 
na publicação das obras, assume, inclusivamente, todos os custos inerentes aos vários 
projetos, muitos deles relacionados com as despesas de tradução, do trabalho de imagem, 
da ilustração e de outros serviços, eventualmente necessários para concretizar a edição 
dos livros. É o caso dos serviços jurídicos e de contratação de direitos de autor, áreas onde 
se perspetiva gerar mais lucro, razão pela qual, paralelamente ao ciclo produtivo do livro, 
decorre um outro ciclo - a cadeia de valor -, que é da responsabilidade do diretor editorial e 
se caracteriza pela abrangência de um conjunto de atividades que acrescentam valor ao 
produto, durante o seu tempo de vida e que são relativos à qualidade do seu suporte, dos 
seus conteúdos e da sua autoria, sem descurar a especificidade do seu público-alvo.  
No ciclo produtivo do livro,

 A função principal do editor é propôr títulos e transmitir coerência e qualidade através de cada 
coleção, mantendo a relação com os autores e quando necessário, negociando o contrato, para 
trabalhar com o autor e o seu manuscrito, e, uma vez entregue este, coordenará todas as tarefas 
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depois do autor, logicamente -, é o editor, que também estende a sua responsabilidade a um 
assunto de extrema importância, que são as capas e as contracapas. As capas geram por vezes 
conflitos entre os departamentos, por isso, é necessário que haja um consenso entre o editor e o 
departamento comercial e o de marketing. (Pimentel, 2012: 83) 81

No decurso da produção dos manuais escolares, o desempenho do diretor editorial é notório 
pelas decisões que são tomadas, no que concerne aos procedimentos operativos em cada 
setor. Segundo Pimentel, "Ainda que, em princípio seja o editor quem decide a determinação 
do formato, do tipo de papel e cartolina da capa, é ele o responsável pela produção, por isso, 
deve ter voz ativa nestes assuntos." (2012: 98) 82  Por essa razão, é fundamental que ele 
esteja permanentemente envolvido em todo o ciclo do produto e tenha acesso a informa-
ções detalhadas sobre toda a sua evolução e adequação. Portanto, é fundamental, que ele 
esteja "Bem informado das expetativas dos utilizadores que conhece, nomeadamente, 
pelas reações às coleções existentes, o editor pode orientar positivamente o trabalho dos 
autores." (Gérard & Roegiers, 1998: 26)

O diretor editorial envolve-se, igualmente, nas opções e custos dos materiais para a produ-
ção dos livros e na decisão de avançar ou recuar com algumas técnicas empregues no seu 
fabrico. Pormenores como os referidos devem ser do conhecimento dos autores e constar 
no caderno de encargos de cada obra para posterior comunicação à gráfica: "É ele, pois, que 
redigirá o caderno de encargos para a tipografia, onde constarão, de forma precisa, as espe-
cificações técnicas (formato, tipo e qualidade do papel, tipo de encadernação, tiragem…) do 
trabalho de impressão." (ibidem: 27)

Todos os elementos que irão compôr e caracterizar cada manual escolar são negociados 
entre o diretor editorial, o editor e o diretor da gráfica, lugar onde serão impressos, de acordo 
com a opinião dos autores e o respetivo parecer do designer responsável pela parte estética 
da obra. São processos que também se desenrolam habitualmente, de acordo com a dispo-
nibilidade do material existente em stock, tendo em conta o tipo de mercado-alvo a que se 
destinam, rentabilizando a performance das máquinas, sem desperdiçar matéria-prima, 
nem mão de obra e, otimizando os custos da produção dos livros em função do seu preço 
final de mercado.

É importante que, durante os referidos processos, o diretor editorial esteja recetivo a situa-
ções que melhorem a produtividade, como as solicitações dos leitores, a emergência de 
novos autores, a implementação de técnicas recentes e materiais inovadores, a mudança de 
regras editoriais, alterações programáticas curriculares vigentes e tendências estéticas e 
funcionais implementadas, que podem sempre ser alteradas para melhorar a produção do 



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

195

ESTRATIFICAÇÃO
 D

O
 CICLO

 PRO
D

UTIVO
 ED

ITO
RIAL ESCO

LAR

manual escolar e a sua forma de utilização. Pelas razões elencadas, as editoras devem 
igualmente ponderar alterações e atualizações permanentes, nos seus sistemas de gestão 
e produção, para não perderem a hipótese de vender manuais escolares em grande escala.

As decisões relativas às características técnicas que irão constituir o produto e que serão 
contempladas no seu preço final, são igualmente ponderadas pelo designer. Para além da 
aparência estética - linha gráfica - das coleções dos projetos escolares, é da responsabili-
dade deste profissional a idealização e adaptação dos estudos prévios para cada tipo de 
projeto, calculando minuciosamente todas as peças que o irão integrar. Assim, "Antes de se 
realizar toda a composição, um ensaio (estudo gráfico) para dar forma a algumas páginas 
permitirá encontrar as características gráficas ideais que assegurarão, simultaneamente, a 
especificidade e a coerência visual do manual." (Gérard & Roegiers, 1998: 43)

Os referidos pormenores são supervisionados com base na contemplação do resultado  
de experiências anteriores e opiniões recolhidas no terreno, em escolas ou através de con-
sultores pedagógicos, que trabalham para a editora. O resultado deste tipo de trabalho 
refletir-se-á, positiva ou negativamente, nas adoções dos manuais escolares, por parte 
dos professores e das escolas, influenciando o número de vendas e, à partida, favorecendo 
o orçamento total da produção das diferentes coleções de projetos editoriais escolares.

A garantia de obtenção de bons resultados não depende unicamente do facto das editoras 
estarem ancoradas em autores de renome, no mercado, ou de aplicarem materiais de  
primeira qualidade, nas suas obras, mas do desempenho técnico de todos os profissionais 
envolvidos. Por exemplo, na construção e preparação de ficheiros para impressão é essen-
cial que "O responsável pela produção conheça perfeitamente quais são os formatos mais 
económicos e rentáveis, ou os mais adaptáveis à maquinaria e a cada uma das impressoras 
com que a editora trabalha." (Pimentel, 2012: 99) 83

A cadeia de produção do livro começa quando o editor, perante um original, decide editar 
uma obra. Para isso, solicita ao departamento de design editorial a elaboração de estudo 
prévio para um layout. Seguidamente, o autor aprova ou aconselha modificações na organi-
zação e aparência visual do livro, que passará a ter os conteúdos editados. Nesta fase, o 
editor, em função do parecer do designer, pede à gráfica a execução de um protótipo, onde 
irá testar o formato e o papel a utilizar. O mono - nomenclatura atribuída ao referido objeto- 
modelo - é uma maquete em tamanho real do que será o livro em termos de objeto, que só 
em casos muito específicos é produzido com conteúdos informativos - texto e imagens 
impressas. É a partir desta maquete que surge representada na página que se segue nas 
figuras 90 e 91, que o editor e o designer tomam decisões.
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Depois, fazem uma análise cuidada às características técnicas deste objeto, em termos de 
matéria-prima e funcionalidades, que são determinadas em função do tipo de coleção que 
se pretende produzir. O resultado material deste objeto deixa adivinhar algumas caracte-
rísticas compositivas que o manual escolar irá ter e que compreendem o volume, o peso, o 
formato e a adequação do papel empregue ao miolo e à capa. É a partir destes estudos, 
que são sujeitos à aprovação do diretor editorial e respetivos autores da obra, que o desig-
ner idealiza, projeta e readapta as matrizes que servirão de modelo para todas as obras 
subsequentes que serão produzidas com aquele formato para as diferentes disciplinas e 
anos escolares. 

Figura 90
Mono construido 
para dois manuais 
escolares da Areal 
Editores, 2012. 

Figura 91  
Características 

técnicas do 
mesmo Mono.
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Esses modelos são devidamente arquivados no banco de obras da editora, como se pode 
observar na figura 92, correspondente aos diferentes formatos de matrizes usadas e dis-
ponibilizadas no banco de imagens para o Grupo Porto Editora, depois de serem testadas e 
otimizadas. Desta forma, o designer constrói uma linha gráfica coerente e sequencial entre 
os vários volumes e coleções, que fique bem visível nos projetos escolares compostos por 
manuais auxiliares e cadernos de apoio ao professor e ao aluno, bem como o material 
didático e de propaganda promocional das obras em curso. É uma maneira de dar continui-
dade à imagem gráfica editorial em todos os produtos da marca.

Atualmente, a atualização rápida e constante das novidades culturais e tecnológicas, 
implementada na produção de manuais escolares e nos seus respetivos conteúdos 
programáticos, começa a sobrecarregar o trabalho dos designers, pondo em risco os seus 
momentos de criatividade e contaminando o poder de critica dos próprios editores.  
O bombardeamento tecnológico e informativo é vasto, acelerado e mutante, obrigando os 
editores a desdobrarem-se para fazer a gestão dos conteúdos e dos processos de produção 
nos livros. Portanto, “O papel do editor é cada vez mais importante num mundo em que o 
excesso de informação provoca muito ruído e dificulta o conhecimento.” (Vicente, et alii, 2012: 31) 84

Neste âmbito, o recurso ao apoio dos coordenadores editoriais, profissionais experientes 
na organização de originais que auxiliam os autores a gerir os conteúdos das obras, é 
essencial para se fazer uma triagem informativa prévia do que deve constar em cada pro-
jeto. Deste modo, compete ao coordenador editorial selecionar e ajustar o material de texto 
e de imagem necessário e vocacionado para cada tipo de obra e para o seu respetivo 
género de leitor, de forma a tornar o projeto economicamente lucrativo, respeitando as leis 
vigentes e as regras de produtividade editoral.

Figura 92
Exemplos de alguns formatos disponíveis no Grupo Porto Editora para utilização e adaptação a diferentes tipos de manuais escolares. 
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implica mais do que um coordenador, por vezes até, outros especialistas em áreas ou 
temáticas científicas integradas no projeto, que ficam responsáveis por trabalhar com exa-
tidão os conteúdos mais específicos da obra. Referimo-nos aos revisores, outro tipo de 
intervenientes no processo produtivo dos manuais escolares, que confrontam as várias 
observações que são feitas, em função de um mesmo original. São profissionais indepen-
dentes que normalmente trabalham por conta própria e são especialistas em linguística  
e correção de manuscritos com dados técnicos. A sua especialidade e responsabilidade é 
detetar situações recorrentes e de formatação tipográfica, considerando os critérios ortoti-
pográficos, através dos quais se corrige a ortografia e a pontuação tipográfica nas obras.

Os referidos critérios de utilização de palavras e expressões permitem localizar os erros de 
datilografia que abrangem os ortotipográficos, os ortográficos, os morfológicos, os sintáti-
cos e de uso, existentes nas obras literárias e projetos escolares e os que são definidos pela 
própria editora como, por exemplo, a forma de utilizar as aspas, os itálicos, a numeração e os 
parênteses. A metodologia utilizada pelos revisores no desenvolvimento do seu trabalho 
denomina-se "abordagem restritiva" que, em termos linguísticos, pressupõe a correção  
de gralhas e a normalização de soluções linguísticas, uma forma dos revisores testarem 
também a aplicação da tipografia em provas de papel, verificando situações estruturais de 
divisão de seções na obra, que contemplam, igualmente, a distribuição e leitura dos elemen-
tos gráficos, a configuração das referências bibliográficas, as notas de rodapé, as regras e as 
convenções definidas para a translineação, evitando soluções visuais desagradáveis, como 
hifenizações incorretas que por vezes, surgem no final de uma página ímpar. As figuras 93 e 
94 são disso exemplo claro:

Figura 93  
Hifenização no final de uma página ímpar. 

Figura 94  
Palavras partidas em linhas de texto seguidas. 

Nesse docu-

mento, além dos 

títulos, das chaves 
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obras, surgem os 
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entrega de pro-
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Na análise de um original de texto, o revisor faz uma abordagem extensiva do registo de 
termos literários, que pressupõe um melhoramento ou um grau de adequação à lingua-
gem e ao tipo de leitor da obra. Esta situação é recorrente em obras de História, destinadas 
a um público mais jovem, e nas quais são feitas adaptações de linguagem e tradução, 
principalmente se existirem termos científicos ou conteúdos relacionados com informa-
ções rigorosas. Na fase de editing, o revisor interpreta aprofundadamente os conteúdos 
da obra e, por vezes, seleciona, reajusta ou elimina alguns termos e informações. Há casos 
em que reformula, inclusive, o original, editando os conteúdos que considera necessários 
para melhorar a interpretação do livro - um tipo de trabalho minucioso que requer muita 
perícia. Na verdade,

 Não é fácil encontrar bons revisores com um conhecimento profundo ortográfico e gramatical 
com consciente capacidade de concentração. (…) O revisor deve fazer as suas correções fazendo 
marcações sobre o texto do autor que posteriormente poderá, ou não, aceitá-las. A primeira  
correção deve realizar-se sobre o original de texto em bruto, antes de o introduzir no layout das 
páginas do livro, onde voltará a ser corrigido em provas." (Pimentel, 2012: 91) 85

A tarefa do revisor prolonga-se enquanto houver impressão de provas, ou seja, ao longo de 
todas as etapas do ciclo produtivo do livro, desde a fase inicial de normalização de conteú-
dos no original, até à fase de pré-impressão, altura que antecede a grande tiragem, onde 
são feitas as verificações finais, contraprovando e confrontando emendas, para uniformizar 
também, as características gráficas da obra, a aplicação da tipografia, das imagens e das 
técnicas empregues na sua construção. E, ainda, pormenores relativos ao número de cores 
utilizadas e sua respetiva paleta cromática, à ordenação dos cadernos e outros detalhes 
inseridos nos ficheiros que suscitem a perturbação na compreensão e leitura dos seus 
conteúdos. São igualmente contempladas as correções feitas em ecrã, onde o revisor con-
firma os dados registados na ficha técnica da obra, o código de barras e algumas questões 
orçamentais implicadas. Mesmo depois da grande tiragem, há sempre correções a fazer, 
mas que ficam para as versões seguintes, as reimpressões.

Os conjuntos de provas que são impressas durante a produção de uma obra designam-se 
por primeiras provas - 1P, que são seguidas pelas segundas provas, 2P, pelas terceiras  
provas, - 3P, e assim sucessivamente, segundo uma ordem sequencial crescente. São 
sujeitas a uma verificação por parte dos departamentos de coordenação e design editorial, 
de acordo com a supervisão e a aprovação dos respetivos autores da obra, que sugerem o 
procedimento de emendas. O referido conjunto de folhas constituirá o manual escolar que, 
inclusivamente, em fase de provas, pode ser maquetado em tamanho real. Em todo o caso, 
e independentemente do formato que as provas tenham, vem sempre com um selo ane-
xado figura 95, onde são identificadas as provas. 
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Este selo é preenchido manualmente pelo paginador e o coordenador da obra e o coorde-
nador da pré-impressão. Contém o logotipo identificativo da editora e vários campos que 
são posteriormente verificados pelo setor de produção editorial, como a sigla correspon-
dente ao nome da obra, o número da prova, a chave do projeto (GET, palavra imposta pelo 
programa informático que gere automaticamente a abertura do código de obra, no sistema 
de produção editorial, e que está interligado com o Mapa de Produção Editoral), e a data de 
entrega de cada prova, o que permite o controle das versões que vão sendo impressas e 
enviadas para correção. O campo com a identificação do paginador e coordenador respon-
sáveis pela execução da obra deve estar sempre preenchido, assim como as várias datas de 
verificação e diferentes intervenientes no processo (autores, coordenadores, revisores, edi-
tor e o designer), bem como a data e assinatura do coordenador de produção. Quando uma 
obra está em terceiras provas significa que estará estável em termos de introdução ou 
supressão de conteúdos, apta para ser enviada para a verificação de revisores científicos e 
entidades de certificação de manuais escolares.

OBRA

PROVA

GET /     /

/     / Autor

/     / Diretor

/     / Designer

/     / Revisor

/     / Coordenador

Observações

PAGINADOR RESPONS.

DATAS DE VERIFICAÇÃO

/     /

DATAA A
Chave da obra

Número da prova (1P, 2P...).

Código da tarefa no 
sistema de abertura  
de obras (GET) e data da 
entrega da prova

Datas de verificação  
dos intervenientes  
na produção do manual 
escolar

Logotipo de editora

Assinatura do paginador  
responsável pela  
paginação da obra

Assinatura do coordenador 
responsáveis pela obra

Observações relevantes 
acerca da obra, sobre as 
imagens ou dados do 
original que sejam para 
introduzir ou suprimir.

Data e assinatura do 
Coordenador de produção 
da obra/manual escolar

Figura 95  
Selo que é agrafado em cada saída de provas para uma obra na Areal Editores.
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É nesta fase que o consultor científico, profissional especializado numa determinada área e 
disciplina, faz a revisão dos conteúdos apresentados na obra que lhe foi atribuída, traba-
lhando em conjunto com os revisores e os coordenadores de cada projeto, embora numa 
vertente mais técnica. No caso específico dos manuais escolares de Inglês e Português, o 
consultor científico intervém de acordo com as práticas linguísticas específicas que este 
tipo de projetos requerem, elaborando a sinopse de alguns esboços preliminares para a 
emissão de um parecer acerca da pertinência das informações contidas, no original,  
um procedimento que foi alvo de um comentário por parte da Associação Portuguesa de 
Editores e Livreiros (APEL), referindo que

 O processo de conceção e desenvolvimento de livros escolares e outros materiais educativos 
obedece a parâmetros de elevada exigência, quer editorial quer científica, obriga a importantes 
investimentos em investigação e, em cada projeto, envolvem-se dezenas de profissionais alta-
mente especializados, autores e criadores intelectuais e revisores científicos. Muito dificilmente 
haverá atividade na qual o produto final é sujeito a uma avaliação tão apurada como a que os livros 
escolares enfrentam, ao serem submetidos ao escrutínio diário dos mais de 130.000 professores 
que lecionam nas nossas escolas, a que se somam as centenas de milhares de pais que acom-
panham o estudo dos filhos. (2005:7)

A criatividade que pode ser transportada para um original, depende do trabalho dos autores 
e da forma como estes idealizam novas ou diferentes perspetivas de visualização do 
mundo e de determinados conceitos que expressam artística ou cientificamente, através  
de imagens e da palavra escrita. No manual escolar, a organização do original deve ser feita 
mediante os objetivos selecionados pelo Ministério da Educação e Ciência, conforme a dis-
ciplina em causa. Os conteúdos devem ser apresentados segundo princípios pedagógico 
didáticos facilitadores da aquisição de conhecimentos, respeitando os programa curricula-
res homologados, que foram criados de acordo com padrões linguísticos e formas de 
comunicação específicas e organizadas em função de determinados objetivos, para a uni-
formização do saber adquirido, a seguir à sua leitura e a operacionalização dos métodos de 
ensino-aprendizagem.

O papel do autor é organizar e melhorar, o mais originalmente possível, as matérias, e o do 
revisor científico é o de analisar e corrigir com rigor os conteúdos. As tarefas de ambos são 
fundamentais, podendo ser complementadas numa perspetiva de enriquecimento do origi-
nal pela fusão com outros textos, imagens, ilustrações e conceitos, tornando as obras num 
sucesso editorial, em termos de vendas, e uma referência, pelos conteúdos apresentados.

Quando o original de um projeto escolar entra na editora é submetido a um processo de  
normalização literária, feita por revisores e ao controle e afinação técnica, que é gerida pelos 
paginadores. As regras editoriais que lhes são impostas têm o propósito de rentabilizar 
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2 processos e materiais para a otimização de recursos, na produção das tiragens. As referidas 
normativas são manipuladas previamente pelo designer responsável pelos grafismos da 
obra, em comum acordo com o editor, os autores e o coordenador do projeto, de maneira a 
adequar os assuntos e a sua abordagem ao tipo de leitor em causa, "… Uma vez que a pagina-
ção constitui um fator determinante da legibilidade do manual." (Gérard & Roegiers, 1998: 44)

Depois de um original ser fornecido a um paginador, mediante as diretivas do designer e do 
coordenador da obra acerca disposição dos conteúdos nas páginas, o respeito pelos crité-
rios de comunicação e os princípios de design aplicados na do manual escolar, este começa 
a ser paginado, um processo que se desenvolve na sequência da construção de uma grelha 
estrutural integrada num layout, e que é desenvolvida por um designer e aprovada por um 
editor. A grelha deve ser construída de forma a proporcionar clareza e legibilidade, organi-
zando as matérias apresentadas e viabilizando o conhecimento. Assim, o percurso criativo 
do designer, num projeto editorial como o manual escolar, passa pela gestão e hierarquia de 
matérias e grafismos consoante o grau de importância que estes devem ter, o que determi-
nará a sua disposição nas páginas, sugerindo uma lógica de leitura ao longo dos espaços 
que ocupam o layout das páginas do livro.

O designer e o editor acompanham todo o ciclo produtivo dos projetos editoriais, idealizando e 
destacando as características que consideram mais relevantes e vendáveis em cada um 
deles. Uma estratégia que pretende fazer sobressair pormenores distintos nas diferentes 
obras, gerando competitividade e proporcionando-lhes mais visibilidade. O cunho do designer 
criador, a marca do editor, o traço do ilustrador e a adequação do produto ao perfil do leitor da 
obra são elementos fundamentais para a sua distinção no mercado. O prefácio de um escritor 
de referência pode, inclusivamente, ser promissor e tornar um livro mais comercial. São alter-
nativas que podem ser inovadoras, em função dos resultados obtidos, favorecendo a criação e 
exploração de coleções para vender os vários fascículos dos projetos em simultâneo.

As editoras recorrem, por isso, a designers externos e experientes no ramo, com nome reco-
nhecido no mercado. Estes profissionais ficam responsáveis pela natureza física e visual de 
algumas coleções e, particularmente, pela identidade visual da editora, um fator que influen-
cia as vendas. No que diz respeito às características que integram as obras, o formato, as 
técnicas empregues na sua produção, a estética do próprio objeto, entre outras, resultam 
das decisões do designer e do editor, sempre com o conhecimento dos autores da obra. Eles 
ponderam, tendo em conta a aplicação das imagens e da tipografia, bem como a natureza da 
matéria-prima empregue na sua manufatura, que abrange também os acabamentos, a uti-
lidade e a funcionalidade deste objeto, influenciando o seu impacto visual no mercado.
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O desempenho do designer no desenvolvimento dos processos de produção do manual 
escolar obriga-o a estar familiarizado com o ciclo de vida deste produto e os seus respe-
tivos intervenientes. O conhecimento da composição e comportamento da matéria, assim 
como as capacidades de desempenho das máquinas é essencial para que este possa tirar 
o melhor partido possível da maquinaria existente e dos materiais disponíveis, auxiliado 
pelo diretor da gráfica, ponto de partida para pôr em prática a sua criatividade na idealiza-
ção e rentabilização das várias etapas da realização do produto. Desta forma, aplica as 
ferramentas certas para concretizar, com eficácia, até as maquetes das páginas modelo 
para cada manual escolar, que serão sujeitas à aprovação do editor e dos respetivos auto-
res do projeto.

O designer e o editor, durante o desempenho das suas tarefas, reúnem com diferentes 
profissionais especializados nas áreas de fotografia e ilustração, uma forma de controla-
rem e tentarem garantir o sucesso dos vários processos construtivos deste objeto, para 
que não hajam surpresas e para que se possam respeitar procedimentos editoriais insti-
tuídos, prevenindo e minimizando erros de maquetação que possam inviabilizar o projeto. 
O resultado deste trabalho proporcionará ao leitor a rápida apreensão dos conhecimentos, 
através de uma leitura agradável cujo recurso à introdução de grafismos evocativos dos 
conteúdos é uma forma acessível, imediata e inspiradora de o integrar nas matérias, um 
tipo de estratégia que tem por objetivo facilitar a navegação pelas páginas do manual 
escolar. O estudo cuidado da introdução de elementos gráficos, na obra, auxilia a comuni-
cação, como acontece com a "(…) ilustração, a escolha dos tipos de letra e a paginação são 
igualmente elementos que contribuem enormemente para a legibilidade de um manual 
escolar e em que a experiência do editor é determinante para a qualidade do futuro 
manual." (Gérard & Roegiers, 1998: 26)

Os fotógrafos e os ilustradores normalmente trabalham para as editoras em regime  
freelancer, sendo alguns contratados especificamente para determinados projetos e tra-
balham segundo as indicações do coordenador responsável pela obra, respeitando as 
sugestões dos autores e do designer, mediante as diretivas do editor. Os profissionais da 
imagem orientam-se segundo o estudo de um layout criado e fornecido pelo designer, 
contendo a mancha gráfica da obra, após respetiva aprovação.

Consequentemente, as fotografias recolhidas são redimensionadas à proporção do for-
mato da obra, assim como os desenhos técnicos e as ilustrações. Elementos como estes, 
são inseridos segundo uma escala, uma posição e em função da quantidade de texto que 
ocupa no layout, num processo que decorre sob a orientação do coordenador editorial, 
que transmitirá o que se pretende aos restantes colaboradores do projeto.
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2 No setor de pré-impressão, o paginador recebe as maquetes das matrizes com o layout do 
manual escolar aplicado em várias situações, que serão apresentadas nas páginas em  
formato digital e impresso, para ficar com uma ideia do seu aspeto final. O designer res-
ponsável pela obra transmite-lhe o que é pretendido, em comum acordo com as diretivas 
dos autores e do editor do projeto. O paginador procede à edição eletrónica dos originais  
de texto e imagem, seguindo cuidadosamente as especificações gráficas e técnicas do 
documento, tendo em conta a ficha de obra que foi aberta e que contém todas as suas 
especificações técnicas feitas mediante um orçamento prévio, figura 96:

Figura 96 
Parte de uma ficha técnica com com as especificações 
técnicas para a produção de um Manual Escolar de 
Português, Areal Editores para 2016/17.
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Seguidamente, o paginador prepara a folha de estilos da obra figura 97. No documento, são 
especificadas, ao detalhe, as características gráficas que compõem o projeto que, poste-
riormente, são transformadas em ações automatizadas para auxiliar a sua construção em 
poucos passos, respeitando normativas editoriais para que este seja produzido em grande 
escala. Esta metodologia de trabalho, se assim a podemos identificar, foi criada e instituída 
editorialmente com o intuito de melhorar a performance dos processos e das máquinas, na 
produção do livro. Apresenta o logotipo identificativo da editora a que pertence a obra, a 
sigla referente à mesma, a chave correspondente à sua abertura no sistema informático da 
editora, o formato, o número de cores que emprega, o título, o nome dos intervenientes e a 
data de execução da folha de estilos propriamente dita. 

Figura 97  
Folha de estilos para os títulos 
do Manual Escolar de Educação 
Visual, Areal Editores.
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2 No que se refere a características gráficas, é possível observar que cada estilo possuí a sua 
nomenclatura e respetiva numeração correspondente, ordenando cada estilo a aplicar com 
o tipo de letra e as variações que é possível utilizar, como o light, o itálico, o bold, o posicio-
namento do texto, a sua respetiva justificação com opção para a direita, para o centro  
ou para a esquerda, a cor empregue, que é previamente definida, entre outros detalhes. 
Nessas matrizes que são aplicadas nos documentos digitais para a construção do manual 
escolar, o estilo que representa o conteúdo do original de texto denomina-se "mandato".  
É um estilo previamente normalizado para ser introduzido nos layouts, ao qual se podem 
aplicar outros, bastando criar uma ação para que este mude automaticamente de nome, 
vestindo as características do estilo que lhe foi aplicado e, tornando o ficheiro digital da obra 
expectável em termos de produção e impressão.

Ao longo do processo de paginação, o designer vai trocando impressões com o paginador 
da obra, pois vão surgindo páginas que são difíceis de compôr, necessitando da sua inter-
venção. Principalmente pelas condicionantes que vão surgindo e que são impostas pela 
introdução de novos conteúdos numa mesma página, onde o espaço disponível dentro do 
layout aprovado deve ser respeitado, uma situação comum enquanto os autores estiverem 
a fazer a revisão das provas. Esta metodologia de trabalho facultou a organização dos 
documentos, das tarefas e dos intervenientes no processo editorial, que ficam aptos para, 
rápida e automaticamente, responderem às alterações propostas no desenrolar da produ-
ção, proporcionando a rapidez, eficiência e uniformização na paginação dos livros. 

A evolução tecnológica foi crescente em todos os setores editoriais, "Mas maior desenvolvi-
mento e mais acelerada revolução tecnológica conheceu nas últimas décadas a chamada 
pré-impressão, em todas as suas fases, desde a composição do texto, à reprodução de origi-
nais, à paginação com integração simultânea de texto e imagem."(Canaveira, 1996: 197-198).

Foi através de programas especializados que os paginadores passaram a aceder ao servidor 
da editora, submetendo os ficheiros digitais de cada obra, respeitando as regras e as nomen-
claturas de uma chave que fica ligada a um código de obra, que contém associados, um 
depósito legal, um código de barras e, mais recentemente, um código QR - Quick Response 
Code - Código de Resposta Rápida. A marca registada de um outro tipo de código de barras 
que é colocado na contra capa dos manuais escolares e dos livros em geral, funcionando 
como uma espécie de rótulo de leitura ótica, identificador de produtos com informações a 
respeito do mesmo. E que, tal como acontece com outro tipo de produtos, é lido através de 
dispositivos de imagem, como a câmara dos telemóveis, à semelhança do que surge repre-
sentado na figura 98, que está presente na maior parte dos produtos da Areal Editores.
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A evolução, a sistematização e a automatização das metodologias e dos processos de  
trabalho editorial remexeram com a produção do manual escolar. 

Presentemente,

 É na pré-impressão que se definem praticamente todos os parâmetros que vão determinar a 
qualidade duma peça impressa: a qualidade das imagens, dos textos, das formas e das cores.  
E é também nesta fase que devemos antecipar os problemas que podem ocorrer durante a 
impressão e nos acabamentos. (Barbosa, 2009: 7) 

A produção de películas (fotolitos), uma das fases que antigamente antecedia a impressão 
foi praticamente suprimida com a implementação dos processos digitais, assim como a 
mão de obra. O que aparece no ecrã do computador sai agora diretamente na chapa - matriz 
que, depois de ser tintada, produz a impressão em papel. Por essa razão, "Cada vez mais 
gráficas aderem ao computer to plate e não utilizam fotolitos. A prova de cor analógica é já 
uma raridade, por ser difícil de arranjar quem a faça e se tornar extremamente cara, quando 
comparada com as provas de cor digitais."(Barbosa, 2009: 10)

Atualmente, as provas de cor são de alta qualidade e em quase tudo similares às que eram 
feitas em offset, estando, por isso, preparadas para produzir pequenas tiragens, resol-
vendo as questões da qualidade de impressão, reduzindo o custo das tiragens e os prazos 
de entrega dos ficheiros e garantindo, na mesma, a fiabilidade do resultado do trabalho 
final. "Depois da arte final, o trabalho fica praticamente pronto para ser impresso e pode ser 
aprovado diretamente na máquina."(Barbosa, 2009: 11)

A arte final, que consiste na fase de adaptação do formato do trabalho criativo aos diferentes 
suportes físicos e digitais em ambiente de produção industrial, foi incrementada, facilitando 
os processos de construção dos ficheiros das obras. O seu fornecimento à gráfica passou a 
ser feito em formato não editável - pdf -formato digital fechado, de leitura universal em 
qualquer equipamento digital, impedindo o eventual aparecimento de erros e manipulação à 
posteriori, sem comunicação prévia. Esta etapa desenrola-se após a verificação técnica 
existente na maior parte dos programas de paginação profissional. Neste caso concreto no 

Figura 98  
QR code da Areal Editores.
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2 Indesign, que contém um automatismo que é acionado pelo paginador, quando faz saída de 
ficheiros para impressão - o preflight, que cria uma pasta, anexando todos os elementos 
que integram o ficheiro da obra, possibilitando a organização e a confirmação de todas as 
suas características técnicas e os nomes dos elementos que tem agregados, como sendo 
as fontes, as imagens e todo o tipo de desenhos - gráficos e ícones utilizados no documento 
da obra. Introduz-se a obra no Insight, que é uma plataforma de armazenamento online, 
onde a obra fica disponível para ser impressa, na gráfica.

Este processo de saída para impressão proporciona o reajuste e a mudança automática de 
algumas características técnicas nos livros, mantendo a sua compatibilidade com os vários 
sistemas de produção, nomeadamente, quando é necessário efetuar a compressão de 
ficheiros para impressão e envio por email. Assim, "Antes de dar ordem de impressão, é 
imprescindível aprovar formatos, materiais e verificar se as cores do material gráfico ou da 
tipografia correspondem ao pretendido. Esta revisão servirá para comprovar que o resul-
tado final do livro ficará tal como foi idealizado." (Pimentel, 2012: 100) 86

Nesta altura do processo, são detetados os objetos que ficam escondidos ou fora da área de 
impressão, e até aqueles que ficam sobrepostos por outros que é necessário remover. Por 
essa razão, deve ser feita uma verificação e, se for preciso, alterações, como, por exemplo, 
transformar as sombras e as transparências em objetos opacos, mudar o formato e o nome 
das cores utilizadas, conforme a sua respetiva adaptação ao suporte final e à composição 
cromática, em termos de percentagens e composição das cores primárias - CMYK para 
impressão. É também fundamental analisar a resolução adequada das imagens e os valores 
da sua proporção (100%), relativamente ao formato do livro e à extensão digital da obra.

A figura 99, exemplifica parte de um relatório de saída e controle de imagem de uma obra 
de Inglês do 7.º ano de escolaridade, da Areal Editores - "iteen 7", onde se observam os 
dados técnicos mais importantes da obra: o nome do paginador responsável, o nome  
da aplicação ou programa em que cada uma das imagens presentes no ficheiro para 
impressão foram trabalhadas ou retocadas, a nomenclatura da própria imagem, a página 
da obra onde está inserida e as suas respetivas posição e proporções, representadas por: % 
horizontal e % vertical.

Este relatório é produzido antes da chamada prova IGEN, nome representativo deste tipo  
de prova impressa, produzida por uma máquina de impressão com o mesmo nome, cuja 
qualidade deve ser fidedigna ao aspeto final do manual escolar. É feita no papel que será 
empregue na grande tiragem e utilizada para verificação da qualidade de impressão e confir-
mação dos acertos, após a imposição das folhas em cadernos. 
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Este processo de impressão veio substituir provas ozalide. Cada ficheiro de saída corres-
ponde, por norma, a uma folha que, dobrada, origina um caderno de 16 páginas, no manual 
escolar, como exemplifica a figura 100, da página que se segue, mas depende do tamanho 
da folha de papel que pode prefazer um caderno de 32 páginas.

As provas de cada ficheiro auxiliam a verificar se a colocação das páginas está correta para 
posterior impressão frente e verso, tendo em conta a dimensão e o acerto das margens, 
das marcas de corte e da posição das miras, que devem estar coincidentes.

Só a seguir a esta operação é que se pode proceder à imposição dos ficheiros digitais para 
a gravação da chapa, o que dará origem à impressão de centenas de exemplares em for-
mato in-folio, correspondente a um método de impressão em que a folha, após impressa, 
é dobrada ao meio, de modo a que os cadernos tenham quatro páginas, duas de cada lado. 

Figura 99  
Relatório de saída de um Manual Escolar da Areal Editores.
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2 Atualmente, este processo desenvolve-se informaticamente, segundo uma lógica de mon-
tagem semelhante à que surge esquematizada na figura 101. Nesta fase, toda a equipa de 
profissionais envolvidos faz a verificação dos ficheiros, a denominada arte final, que irá 
garantir que a impressão funcionará na perfeição, altura em que os ficheiros são preparados 
mediante os procedimentos editoriais e os formatos das máquinas de impressão, respei-
tando as escalas e as funcionalidades do produto que se pretende executar, fazendo-se 
acompanhar de uma prova final do livro, em tamanho real (100%). Esta prova é enviada como 
amostra e contém as características especificas desejadas.

É através dela que se verificam detalhes como a frequência de impressão, ou seja, a trama de 
leitura correspondente aos fundos de cor e à sobreposição de textos e imagens, nesse 
fundo, tendo em consideração as suas percentagens a nível de composição da cor e o estilo 
da tipografia dos textos empregues que, se for pequena ou tiver uma com serifa ou light, 
pode perder legibilidade e os pixeis fundirem-se com a trama do um fundo de cor, provo-
cando recortes na própria fonte. De notar que

 Antes da impressão definitiva, uma última etapa permite que o autor e o editor verifiquem se o 
manual impresso corresponde mesmo ao que dele se espera. Trata-se do ozalide que é a tira-
gem de uma prova para um último controlo, realizada num papel sensível especial. "Depois da 
aprovação do autor, o editor assina "a autorização de impressão" notificando o tipógrafo que 
pode, então, passar à última fase do fabrico: a impressão do manual. (Gérard & Roegiers, 1998: 45)

Antigamente, com o domínio dos processos manuais, era vulgar o desacerto na dobragem 
das folhas dos manuais escolares, após a impressão. Mas, com o cálculo e a mecanização 
dessas particularidades técnicas, os erros passaram a ser evitados, chegando-se à conclu-
são que

 Na arte final, as dobras devem ir assinaladas com uma linha tracejada e os cortes com uma linha 
contínua. Os cortantes especiais devem seguir milimetricamente desenhados e identificados, 
bem como as máscaras para o verniz localizado, a estampagem a quente ou os cunho. É na arte 
final que são feitas todas as contas para dar as devidas compensações relativamente às dobras 
ou aos acabamentos em caderno, como é o caso dos pontos de arame. (Barbosa, 2009: 13)

O rigor técnico é essencial para otimizar os processos de produção da matéria-prima, da 
mão de obra técnica e do reajuste das máquinas. Só então os ficheiros ficam preparados 
para seguir para a gráfica e serem transferidos para o suporte de papel e, eventualmente, 
para o plástico ou o metal. A sua transferência processa-se pela aplicação de pigmentos de 
natureza compatível com a do respetivo suporte, sendo os mais comuns a tinta, o toner e o 
verniz. A referida transferência é realizada através de diferentes técnicas e processos de 
impressão, como a serigrafia, a flexografia e a litografia. Os processos de produção mais 
usuais para manuais escolares são o offset e, contemporaneamente, os processos digitais.
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Figura 101  
Esquema exemplificativo da imposição 
de um caderno de 16 páginas, numa 
folha para impressão.
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Figura 100  
Esquema representativo do 
número de cadernos que podem 
constituir um Manual Escolar.
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Figura 102  
Capas da coleção de manuais escolares auxiliares "Preparar os Testes", da Areal Editores..

A figura do impressor é incontornável no controle da qualidade de impressão e afinação da 
densidade, brilho e saturação da cor. Este profissional verifica, nas provas impressas, se a 
trama de impressão tem qualidade para isso, observa-as com minúcia e com a ajuda de 
aparelhos específicos para o efeito, como o conta-fios, localizando os espaços existentes 
entre as linhas que são formadas por pontos - pixeis - e que projetam a forma, definindo 
linearmente os elementos compositivos de uma página impressa. A definição de uma ima-
gem ou texto impressos resulta da junção dos pixeis: quanto maior for a sua aproximação, 
melhor é leitura dos volumes originados pelas sombras e seus respetivos contrastes, 
criando a ideia de profundidade num suporte bidimensional. Hoje em dia, com a aplicação 
de processos digitais na produção do livro, a gestão do sistema cromático para a calibração 
da cor já é informatizada. Por conseguinte, o próprio ecrã dos computadores dos designers 
e paginadores já é afinado para ser fidedigno com o resultado final, após a impressão do 
ficheiro. O sistema de cores mais utilizado para impressão de manuais escolares é a qua-
dricromia - CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) -, que representa o resultado do 
somatório das percentagens do total das separações cromáticas, que não deve ultrapassar 
os 270%, caso contrário, pode provocar o repinte, ou seja, a acumulação de tinta que fica 
compactada, provocando, por vezes, resultados desastrosos devido à acumulação e den-
sidade da cor numa mesma superfície de papel, acabando por colar as páginas entre si e 
até, pintar as mãos do leitor ao folhear o livro.

No caso concreto da aplicação de um sistema de cores diretas, específicas e sólidas, na 
impressão dos manuais escolares, embora menos usual, sabemos que é empregue em 
livros auxiliares de exercícios, que são impressos a uma ou duas cores, rentabilizando, assim, 
os processos e os custos de produção. São cores como os fluorescentes, normalmente 
empregues para a impressão das capas, pois aumentam o espectro de cor, emprestando 
vivacidade aos objetos, figura 102.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

213

ESTRATIFICAÇÃO
 D

O
 CICLO

 PRO
D

UTIVO
 ED

ITO
RIAL ESCO

LAR

Na coleção de manuais escolares auxiliares apresentada é visível o resultado da aplicação 
das cores fluorescentes do tipo Hexacrome, que provêm de um sistema de impressão 
desenvolvido pela Pantone, que consiste em adicionar cores, como o laranja intenso e o 
verde brilhante às quatro cores primárias - CMYK -, que são vulgarmente utilizadas em qual-
quer tipo de impressão. Elas aumentam o leque de cores possíveis de reproduzir, incluindo o 
branco que é muitas vezes utilizado na representação de texturas, como a das nuvens ou da 
neve, que são muito complicadas de traduzir numa imagem. Esta solução facilita a obtenção 
do branco imaculado, através da impressão, e é necessária para atingir o equilíbrio cromático, 
numa imagem, sem perder o detalhe das sombras e os brilhos. Um processo que, para 
resultar, depende da sensibilidade e paciência do impressor na afinação da cor, até obter o 
equilíbrio dos cinzentos, jogando com a luminosidade. É igualmente relevante referir que as 
cores especiais são também usadas para imprimir o miolo de alguns manuais escolares, o 
que reduz substancialmente os seus custos de impressão que, neste caso especifico, é feita 
a duas cores diretas.

No Grupo Porto Editora, este processo é feito cuidadosamente, segundo uma paleta  
de cores diretas, figura 103, da página seguinte que foi criada intencionalmente para o efeito. 
As cores apresentadas foram estudadas e selecionadas para garantir, após testar, que se 
obtêm bons resultados, nomeadamente em termos de leitura dos conteúdos nas páginas.

Nas numerosas tiragens do livro impresso, a dimensão e a textura do papel são característi-
cas fundamentais para se obter um bom trabalho. Por isso, as editoras optaram por utilizar 
matérias-primas e processos standard na produção do manual escolar, que fossem basea-
das em experiências anteriores, nas quais obtiveram bons resultados. Assim, tornou-se 
habitual fazer o estudo prévio dos materiais a utilizar. A encomenda e o fabrico do papel 
passou a ser feita intencionalmente, para que as características compositivas e respetivas 
dimensões se adequem ao rendimento das máquinas onde irá ser impresso, evitando a 
produção de desperdícios.

No Grupo Porto Editora, a aquisição e utilização de máquinas como a Heidelberg, que está 
preparada para a impressão de folhas com a dimensão de 70/100 cm é um bom exemplo da 
otimização e gestão produtiva dos processos de impressão implementados pela marca. 
Agora, este tipo de máquinas são muitas vezes encomendadas e construídas por medida, e 
a sua adquisição feita segundo um propósito específico relacionado com a produção de um 
determinado produto, com o intuito de aproveitar ao máximo as áreas de impressão e 
dobragem das folhas que irão compôr os cadernos e, neste caso, dar forma aos manuais 
escolares. Assim, é possível reduzir alguns desperdícios que são produzidos, motivo pelo 
qual também o formato destes produtos vai sendo alterado. 
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Figura 103  
Paleta de cores para impressão do miolo dos livros a uma ou 
duas cores diretas - Pantones, para o Grupo Porto Editora..
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O papel é a matéria prima primordial na produção do livro impresso, daí que seja o primeiro 
material a sofrer reajustes. Normalmente, existe um catálogo que disponibiliza vários tipos 
de papéis que são fabricados e comprados propositadamente para cada coleção e tiragem 
de manuais escolares. O conjunto, figuras 104, que se segue demonstra algumas das suas 
páginas, contemplando tipos de papel e suas respetivas características técnicas. Atual-
mente, o papel mais comum para impressão de capas de manuais escolares é a Cartolina 
Ensocoat 210 g/m2 e, para a impressão do miolo, o papel Furioso de 80 g/m2. 

Figura 104  
Páginas ainda em vigor do 
catálogo de papéis de uso 
corrente no - Bloco Gráfico 
e grupo Porto Editora, 
Março de  2009.
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de manuais escolares, tendo em conta a gramagem que deve respeitar os 0,8 mm de 
espessura, que corresponde à distância entre as duas faces que compõem a folha  
de papel. O "índice de mão" do papel é uma propriedade que é obrigatório contemplar no 
seu fabrico, impressão e utilização. É definido segundo uma fórmula que calcula a razão 
entre a espessura e a gramagem da folha, determinando o volume do papel. Este porme-
nor está diretamente relacionado com o processo de secagem das páginas e, consequen-
temente, com o manuseamento do livro, podendo interferir na sua leitura.

A cor do papel é uma característica igualmente determinante na produção do livro, podendo 
influenciar a visão e a disposição do individuo durante a leitura. Sendo um branco intenso 
pode, até, prejudicar. E, segundo Eduardo Viana, diretor do Bloco Gráfico da Porto Editora, na 
Maia, referiu,

 O facto do papel não ser totalmente branco ajuda ao exercício da leitura, a percentagem de 
brancura de uma folha é variável em função da aplicação de aditivos para branqueamento do papel 
como o branqueador ótico, que no caso dos manuais escolares tem uma percentagem 
relativamente pequena. (Viana, 2012) 87

Para além da cor do papel,

 A opacidade é também, uma característica relevante do papel nos manuais escolares, que 
normalmente é de 93% e a sua preocupação é determinada pela capacidade de impedir que se 
visualize a informação impressa na face oposta à que se observa. Para este fim, o papel é 
normalmente revestido, para absorver menos tinta na impressão e, calandrado com uma patine 
lustrosa, para ser mais resistente à utilização, sendo por isso, mais brilhante. (ibidem)

Os vários tipos de papel existentes e a sua classificação dependem do fim a que se desti-
nam: a leitura, a escrita ou a embalagem. O papel couché é, normalmente, o mais utilizado 
para a produção de livros, pois apresenta-se sob uma vasta panóplia de qualidades, desde 
o ligeiro ao brilhante, semi-brilhante, mate, industrial, entre outros, variando consoante as 
camadas de estuque que o revestem, que alteram o grau de absorção das suas faces e a 
apresentação do seu acabamento. Por sua vez, a outra hipótese empregue na impressão 
de manuais escolares é o papel offsetcrus, pertencente à gama dos papéis que são bran-
queados, acetinados e fabricados com uma percentagem elevada de pasta química.

Os papeis compostos por fibras recuperadas, que se obtêm a partir de papéis usados, ou os 
que são compostos por fibras vegetais, cujo fabrico requer outro tipo de fibras sem serem as 
madeireiras, como o linho, o algodão ou o cânhamo, são exemplos de papéis, cujas caracte-
rísticas não correspondem às que são necessárias para rentabilizar a impressão de grandes 
tiragens de manuais escolares. O mesmo acontece com os papéis sintéticos criados a partir 
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de fibras sintéticas ou processos de tratamento químico industrial. O seu uso poderá justifi-
car-se no caso de se pretender aproveitar algumas das suas características técnicas, que 
não possam ser obtidas através de um tipo de papel mais clássico, como o couché. 

Posteriormente, decorrem as operações de alceamento, em que ordenam e agrupam as 
folhas impressas, que são dobradas, vincadas. Seguidamente, os cadernos que formam o 
miolo do objeto-livro são costurados e, depois, aparados numa guilhotina trilateral, sendo  
a lombada desbastada para facilitar a fixação da capa impressa em cartolina e colada a 
quente. Estes procedimentos já são apoiados por equipamento especializado, embora se 
mantenham sob a vigilância atenta dos operadores.

Nos manuais escolares, a encadernação é brochada, ou seja, é constituída por um conjunto 
de cadernos cosidos entre si e protegidos por uma capa mole, que é revestida a verniz  
(um material que funciona como uma espécie de tinta final que a torna mais resistente à 
abrasão). É um tipo de acabamento pouco dispendioso e, por isso, muito usado em produ-
tos com menos longevidade, como as revistas, alguns catálogos, os livros profissionais, os 
livros de bolso, os livros técnicos e os manuais escolares com espessura inferior a 5mm. As 
suas vantagens estão na inegável boa relação preço/durabilidade. 

Em finais da década de 80, um sortido de acabamentos proliferou. Presentemente, a espiral 
metálica - ringwire - e a plástica em vinil - plastic comb - são as mais introduzidas nas lom-
badas dos manuais escolares. Isto, no caso do livro ter muitos cadernos, porque, se tiver 
poucos, usa-se mais os agrafes, já que "Existe atualmente uma tendência para fresar - isto 
é, colar, em vez de costurar os livros, com a finalidade de baixar o seu preço. Uma vez fresa-
dos ou cosidos ficam prontos para serem encadernados com espiral." (Pimentel, 2012: 103) 88 

No acabamento do livro efetuam-se diversas operações para enriquecer e destacar o seu 
frontispício. São aplicados altos e baixos relevos, tintas especiais, como as metálicas, mais 
aplicadas em romances e alguns livros de bolso. 

De notar que

  O acabamento da capa - com alto relevo ou a utilização de reservas (velaturas) com o verniz UVI 
(finalizador de máquina) para os caracteres principais - deve também ser decidido entre o editor, 
o designer criador da capa, bem como o diretor de produção editorial, logo que os aspetos técni-
cos do formato do libro e da sua encadernação estejam bem estudados, para se proceder à sua 
elaboração, impressão e a encadernação. (Pimentel, 2012: 100) 89 

No revestimento das capas dos manuais escolares é aplicado o verniz de máquina UV 
(ultra-violeta), um finalizador e protetor brilhante, resistente à abrasão. Há capas de 
manuais escolares onde é visível o jogo de efeitos que é pensado pelo designer para gerar 
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nece à gráfica os ficheiros onde construiu a capa do livro, indicações técnicas que fazem 
aparecer ou desaparecer o verniz. Quando este aparece, o efeito é brilhante; quando fica 
escondido, reservado ou velado, o aspeto é mate, ou seja, fica esbatido. A utilização deste 
tipo de acabamentos faz emergir algumas áreas das capas, como os títulos e as imagens, 
produzindo efeitos com brilho e criando diferentes planos e contrastes.

Nas figuras 105 e 106, é visível a aplicação do referido acabamento, onde os desenhos que 
aparecem na capa estão brilhantes sobre fundo baço e o título da obra foi destacado, sub-
tilmente, através da cor branca e do alto relevo que lhe foi aplicado.

Figura 106  
"370 - Pontapés na Gramática", 
Areal Editores 2013. O alto relevo 
que foi aplicado no título da capa.

Figura 105  
"370 - Pontapés na Gramática", 
Areal Editores 2013. Acabamento 
com verniz.
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O conjunto de figuras 107 apresenta o ficheiro da respetiva capa com as indicações técni-
cas que são necessárias para que os acabamentos sejam produzidos com a plasticidade 
pretendida. Neste documento, as camadas de verniz aparecem e desaparecem indicadas 
por layers.

Conjunto de figuras 107 
"370 - Pontapés na Gramática", Areal Editores 2013. As indicações técnicas marcadas no ficheiro digital da capa, para a criação dos 
efeitos sem e com o verniz de acabamento.
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2 A edição de grandes tiragens equivale ao sucesso técnico e financeiro de um produto e ao 
desenvolvimento coerente da gestão estratégica das suas etapas produtivas, através das 
quais é possível apurar e regular, com exatidão, soluções para melhorar progressivamente 
a funcionalidade dos produtos e o desenrolar do seu ciclo de vida. Neste contexto, várias 
foram as medidas implementadas por um dos maiores grupos editoriais nacionais - a 
Porto Editora -, que adotou estratégias regulares de supervisão e análise detalhada para 
todos os processos e tarefas que envolvem a produção dos livros. Dessa forma, quantifica 
os materiais utilizados, as operações efetuadas e o tempo despendido em cada uma 
delas, incluindo os seus custos, em função das tarefas desempenhadas pelos seus cola-
boradores internos e externos.

A base de sustentação dessas estratégias está na elaboração prévia e cuidada de um cro-
nograma detalhado, um plano de distribuição de tarefas que permite controlar a produção 
editorial. É desta forma que

 Uma editora deve organizar as suas atividades ao serviço de um plano editorial. É da responsabilidade 
do diretor editorial a formulação de um programa de publicações consistente e a determinação 
oportuna da cadência para a impressão de cada uma das obras. O diretor editorial cria um catálogo, 
enquanto os editores fazem os livros que o compõem. (Pimentel, 2012: 82) 90

No caso da marca Areal Editores - pertencente ao grupo Porto Editora - a metodologia 
aplicada é similar, mas adaptada à sua escala. Assim, o denominado "Mapa de Produção 
Editorial ", que surge na figura 108, da página que se segue e, neste caso em concreto, que 
corresponde ao ano letivo de 2013/14, tem por objetivo controlar a execução de todos os 
projetos em curso, na editora, possibilitando uma consulta detalhada dos processos e 
intervenientes no planeamento editorial anual. Este documento é revisto semanalmente 
nas reuniões de produção, onde, por norma, estão presentes o diretor editorial, os edito-
res, os coordenadores das diferentes obras e os designers responsáveis pelos projetos. 

Para além dos títulos, das chaves, das siglas e dos códigos respeitantes à identificação de 
cada obra, nesse plano estão também registados os nomes dos autores e dos vários inter-
venientes nos processos. Estão igualmente apresentadas as estimativas temporais 
necessárias para a conceção dos diferentes produtos editoriais, nomeadamente os prazos 
de entrega dos originais por parte dos autores e o envio de provas impressas por parte dos 
coordenadores dos projetos. 

Esta estratégia de planeamento produtivo auxilia a prever prazos de entrega e a estimar cus-
tos de execução, ficando associada a um registo informatizado, integrado num sistema de 
tarefas operativas que são adjudicadas a cada colaborador da editora. No plano, estão tam-
bém marcadas as datas previstas para envio dos projetos para certificação, e verificam-se os 
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detalhes relativos aos acabamentos empregues que, por vezes, surgem acompanhados por 
notas complementares relevantes e relacionadas com as suas características e formas de 
aplicação. É o caso do número de cores empregues na impressão do manual escolar e a sua 
respetiva seleção, em termos de escolha de paleta cromática, referenciando, inclusivamente, 
se existe a aplicação de cores especiais, ou qualquer outro tipo de materiais de revestimento, 
como o verniz de acabamento e o brilho. Aqui, ficam registadas as tiragens previstas para 
cada obra, que ficam anexadas ao tipo de embalagem e outros artefatos que irão comple-
mentar cada projeto, sendo que muitos deles oferecidos aos professores.
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Figura 108  
Mapa de Produção Editorial", 

da Areal Editores 2013/14.  
Parte representativa dos 

componentes de uma das 
obras da disciplina de Inglês.
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2 Atualmente, uma das preocupações centrais das editoras e dos autores reside na disponibi-
lização de diversos recursos direcionados à comunidade escolar, que facilitem e estimulem 
o ensino e a aprendizagem. Os projetos escolares são lançados em ações de divulgação 
para professores, onde são oferecidos dentro de caixas de cartão, como as que estão apre-
sentadas nas figuras 109 e 110.

No seu interior, são guardados os vários volumes que compõem cada projeto escolar, os 
materiais complementares e os seus respetivos auxiliares didáticos, que vão desde  
os cadernos de exercícios e dossiês de apoio ao professor (que contêm os planos orienta-
dores para dar as aulas durante todo o ano letivo), os CD-ROM de amostra do manual 
escolar impresso, os CDs áudio para exploração dos guiões de leitura, o e-manual pre-
mium com recursos educativos digitais com vídeos, até às apresentações e animações 
oferecidas em pen-drive. Entre outros materiais de oferta, como mapas, cartazes didáticos 
ilustrativos e esquematicamente exemplificativos de algumas passagens consideradas 
relevantes dos conteúdos e matérias curriculares dos manuais escolares que também  
ajudam a decorar as salas de aulas.

No conjunto de figuras 111, surge um exemplo de um folheto informativo e explicativo do 
funcionamento e constituição das várias componentes de cada projeto, bem como o 
caderno de apresentação do manual, ambos integrados na referida caixa.

Nos manuais escolares do professor existem, também, bandas laterais, rodapés ou apên-
dices em anexo que indicam a extensão da informação complementar, disponibilizada de 
acordo com cada recurso, pequenas sugestões metodológicas, informações pertinentes 
acerca de determinados conceitos, soluções para as atividades e exercícios propostos.

No caso dos manuais escolares para os alunos, não existem badanas e as ofertas redu-
zem-se a alguns CDS, cadernos de exercícios e materiais de apoio ao estudo para praticar 
alguns conteúdos abordados (réguas, peças em cartão para fazer construções ou capas de 
cartolina com elástico para guardar os diferentes volumes de cada projeto ou coleção).

As ações de divulgação e formação para professores visam a apresentação e o esclareci-
mento acerca de como utilizar os novos projetos editoriais escolares, todos os anos, e são 
outra forma de divulgação que propicia o contacto direto com o consumidor. Organizadas 
pelo departamento de marketing das editoras, são apresentadas por consultores pedagó-
gicos, coordenadores ou pelos próprios autores das obras, que, em equipas, percorrem 
todo o país. Na verdade, "Os formadores que vão apoiar os professores para saberem  
utilizar o manual escolar podem ser os próprios autores ou os inspetores, ou ainda conse-
lheiros pedagógicos designados para este efeito." (Gérard & Roegiers, 1998: 32) 
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Figura 109   
Planificação da caixa do projeto de 
Educação Tecnológica para o 7.º e 8.º 
anos de escolaridade À Descoberta da 
Tecnologia 7\8, de Mendes Ribeiro, 
Augusto Ferreira, José Barros e Jorge 
Figueiredo, Porto Editora, 2013.
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Figura 110  
Planificação da caixa do projeto  
de Português para o 9.º ano de 
escolaridade Conto Contigo 9 de 
Conceição Monteiro Neto, Laura 
Guimarães, Olga Brochado,  
Rosa Maria Amaral e Susana Nunes,  
Areal Editores, 2014.

Conjunto de figuras 111  
Caderno de apresentação do projeto de Inglês para o 7.º ano 
de escolaridade iTeen 7 de Maria Emília Gonçalves,  
Margarida Coelho e Alexandra Gonçalves, Areal Editores, 2014.
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2 Na área editorial, este tipo de ações têm sido as estratégias de divulgação que mais 
impacto têm causado junto da comunidade escolar, marcando a diferença e as vendas 
entre as diversas marcas. 

De notar que

 Quando o princípio estabelecido é o da <<concorrência>> entre manuais que podem, por exemplo, 
divergir na sua abordagem metodológica, o editor deve informar os utilizadores das qualidades, 
vantagens e especificidades dos manuais que propõe. Com esta finalidade recorre muitas vezes a 
delegados pedagógicos que, estando em contacto permanente com o mundo do ensino, 
fornecem ao editor informações preciosas sobre as expectativas e reações dos utilizadores. 
Estas informações são elementos que contribuirão, direta ou indiretamente, para a conceção de 
novos manuais ou para a sua avaliação." (Gérard & Roegiers, 1998: 28)

Nessas ações, confrontam-se as opiniões dos vários profissionais, nomeadamente pela 
distribuição e preenchimento de inquéritos, onde se obtém o grau de satisfação das 
audiências figuras, 112 e 113, que são entregues aos professores, durante as ações, para 
sondar as expectativas sobre a construção e organização dos conteúdos nos manuais 
escolares. No caso concreto deste estudo, os de inglês para o 7.º e o 8.º anos.

O marketing editorial é o departamento que acompanha a maior parte dos processos  
de produção do manual escolar, principalmente nos departamentos de edição, design e 
multimédia. É responsável pela divulgação de produtos e a sua apresentação junto dos 
professores e comerciantes/livreiros. É, ainda, o setor que supervisiona a distribuição dos 
manuais escolares, desenvolvendo estratégias adequadas para a colocação destes produ-
tos e do seu respetivo catálogo, no mercado, de acordo com os diferentes canais de venda, 
nomeadamente os livreiros, que os fazem chegar ao público e bibliotecas, que os organi-
zam e indexam por coleções para serem disponibilizados aos seus leitores. A cooperação e 
o trabalho entre os setores de marketing e design editorial facilitam e influenciam muito o 
número de vendas dos produtos, sendo "O elemento mais importante no marketing de um 
livro a sua capa, que deve ser sugestiva e atrativa." (Pimentel, 2012: 121) 91

Normalmente, em Portugal, os departamentos de coordenação, design e marketing editorial, 
trabalham em conjunto, principalmente no Grupo Porto Editora, cujo objetivo é responder 
acertadamente às necessidades do seu público-alvo. Na marca Areal Editores que, como foi 
dito anteriormente, pertence ao mesmo grupo, as capas são produzidas no departamento 
de design editorial, embora em cada ano sejam alvo de uma avaliação coletiva, envolvendo a 
opinião dos diferentes departamentos da editora. Este tipo de interação entre departamen-
tos, numa editora, nem sempre é viável, porque a distribuição dos setores pode ter um grau 
de importância diferente, como acontece em Espanha. 
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Inquérito entregue nas ações de divulgação dos projetos de Inglês de 7.º ano da Areal Editores 2012.

Caro(a) Professor(a)

Para podermos corresponder, num futuro próximo, às suas expectativas, agradecemos que preencha esta ficha  
de avaliação e devolva, à saida, no secretariado.

Avalie, numa escala de 1 a 4 (1 – pouco, 2 – suficiente, 3 – bom, 4 – muito bom), os seguintes aspetos:

1. Interesse na apresentação dos manuais:

 1.1. Apresentação do projeto Download 7 

  . Qualidade da comunicação                 

  . Interesse no projeto, despertado pela apresentação                 

   . Qualidade e adequação dos materiais                 

 1.2. Apresentação do projeto iTeen 7 

  . Qualidade da comunicação                 

  . Interesse no projeto, despertado pela apresentação                 

   . Qualidade e adequação dos materiais                 

2.  Receção/atendimento aos participantes                 

3.  Espaço em que decorreu o Encontro                 

4.  Acha que valeu a pena participar neste Encontro?   Sim  Não  

5.  Voltaria a participar num Encontro semelhante?   Sim  Não  

6.  Qual o projeto que mais lhe agradou? Download 7  iTeen 7  

   Porquê?
   (p.f., não escrever fora do espaço definido para o efeito)

   Sugestões 
   (p.f., não escrever fora do espaço definido para o efeito)

1 2 3 4

Nome                
(Facultativo)

Escola                
(Facultativo)

e-mail                
(Facultativo)

dEncontros
Pedagógicos
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Figura 113
Inquérito entregue nas ações de divulgação dos projetos de Inglês de 8.º ano da Areal Editores 2014.
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A este respeito, Manuel Pimentel justifica: "Por isso, em algumas editoras, as capas são 
criadas no departamento de marketing. Outras, preferem vincular este tipo de serviço ao 
departamento editorial embora, o melhor seja que estas, sejam aprovadas em sessões 
conjuntas, entre o departamento comercial, o editorial e o de marketing, ou na própria 
direção." (ibidem) 92

Anualmente, são acionados distintos meios de comunicação que, juntamente com as 
ações de marketing, dão a conhecer à comunidade escolar os novos projetos editoriais. 
Campanhas sugestivas são desenhadas para acelerar a rotatividade do produto, sustenta-
das por estratégias e técnicas de marketing coerentes, que são coordenadas e ancoradas 
por diferentes meios e suportes de comunicação, quase todos personalizáveis como as 
newsletters. A ferramenta utilizada pelo marketing na divulgação dos produtos por correio 
impresso e através de brindes é o merchandising que, neste caso, surge através de convi-
tes, cartazes, catálogos, folhetos promocionais e explicativos das obras, agendas, sacos, 
canetas, marcadores para os livros com breves sinopses e informações dos autores e das  
coleções, inserindo, por vezes, o percurso curricular dos autores. Em resumo, campanhas 
que auxiliam bastante os livreiros, destacando os produtos nos pontos de venda - livrarias 
ou stands, para elucidar e agradar o leitor.

Com a evolução deste tipo de suportes para o digital, a informação e as novidades sobre as 
campanhas dos projetos editoriais passaram a seguir através do envio de emails, em forma 
de newsletters, websites, plataformas digitais e blogs - páginas alojadas na internet com 
conteúdos diversos, que são atualizadas regularmente e organizadas cronologicamente. 
Contêm hiperligações para outras páginas, onde as comunidades de leitores e seguidores 
podem partilhar informações, tal como nas redes sociais. Estas estratégias de interação 
entre o produto e o consumidor apresentam resumos e pareceres acerca dos livros que são 
elaboradas por autores de referência e, dessa forma, catapultadas para o top das vendas.

É importante referir que

 Os novos suportes digitais, blogues literários, fóruns específicos e redes sociais, forçaram os 
departamentos de comunicação a adaptar-se a novas solicitações. O fenómeno - Internet, revo-
lucionou quase todas as áreas e hábitos na vida da pessoas e, como não poderia deixar de ser, 
chegou ao mundo editorial para ficar e converter-se numa ferramenta essencial para a distribui-
ção, comunicação e venda de livros. (Pimentel, 2012: 127 - 128) 93

A divulgação dos manuais escolares estendeu-se a vários tipos de equipamentos e particu-
larmente aos telemóveis, através dos quais os professores já podem tomar conhecimento 
das campanhas e dos eventos relacionados com o lançamento de projetos escolares, como 
também inscreverem-se nas suas ações de divulgação, uma vez que "A comunicação e o 
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2 marketing que são feitos atualmente, modificaram as habituais operações de promoção das 
marcas alargando-as às redes sociais, ao audiovisual, à comunicação em tempo real e mais 
recentemente, aos aplicativos app." (Vicente, et alii: 2012, 91) 94 

Esta forma de comunicar, segundo os autores do site <www.laboratório de ideas sobre el 
libro. com>, aproxima em demasia o setor editorial do seu público-alvo, provocando interfe-
rências a nível do desenvolvimento processual do trabalho. Consequentemente, "A comuni-
cação e o marketing receiam cada vez mais o próprio editor, uma vez que este não separa a 
produção da comercialização." (Vicente et alii, 2012: 92)95 Gradualmente, essa complemen-
taridade está a transformar a produção dos manuais escolares devido à resposta direta e 
constante que tem dado às necessidades dos professores, que está a influenciar a gestão 
do setor que passou a desenvolver o seu trabalho em função das opiniões que recebe, o que, 
tendencialmente, está a formatar cada vez mais este produto.

Os consultores pedagógicos, que são comerciais especializados no ensino e em manuais 
escolares ao serviço das editoras, alguns deles professores e, por isso, vocacionados para 
áreas disciplinares específicas, podem também contribuir para desencadear a referida 
situação, uma vez que intervêm pessoalmente na demonstração dos projetos pedagógicos 
junto das escolas e dos professores, aproveitando as ações de marketing e de formação 
para esclarecer e oferecer os projetos, influenciando a sua análise e adoção. Uma estratégia 
de persuasão que decorre entre abril e junho de cada ano letivo, altura em que os consulto-
res recebem, em primeira mão, o feedback da comunidade escolar. E é igualmente aplicada 
para as comissões científicas responsáveis pela adoção de manuais escolares, que garan-
tem o seu acesso, esclarecimento e promoção, em diferentes contextos escolares.

A gestão e coordenação dos projetos editoriais respeita um diagrama cronológico com 
objetivos bem delineados para a criação de protótipos e reproduções à escala do consumo. 
Embora respeite os princípios editoriais, hoje em dia, sujeita-se às regras do mercado e ao 
retorno sobre o investimento financeiro, numa vertente qualidade/preço. Por essa razão, 
está permanentemente a reajustar os seus produtos em função do consumidor. A mudança 
de paradigma na edição do manual escolar levou os editores a fazerem uma análise prévia 
do mercado. O seu objetivo primordial é agora a obtenção do lucro, uma tarefa que delegam 
aos consultores pedagógicos que, no terreno, garantem uma ligação constante da editora e 
o seu respetivo público-alvo. Os brindes e as ofertas (agendas, sacos, canetas, CD-ROM, 
planos de aula, livros auxiliares, acetatos, manuais escolares, entre outros produtos), os 
descontos e os passatempos são formas de seduzir a comunidade escolar, assim como o 
fornecimento de apoios e patrocínios para projetos escolares.
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Neste contexto impositivo do produto, as editoras utilizam também estratégias visuais para 
incrementar as vendas, que ficam ao critério do designer e estão relacionadas com a uni-
formização dos layouts, nas coleções de manuais escolares e auxiliares, que são pensados 
para direcionar o público para a imagem de marca da editora e, consequentemente, para a 
respetiva associação à qualidade, aos conteúdos e aos autores.

Nas editoras, devem ser os diretores de comunicação que informam os leitores e os cola-
boradores das novidades, promovendo atividades, prémios e certames, nomeadamente 
no site institucional, através de canais de notícias em atualização permanente. É usual que o 
departamento de marketing editorial esteja em contacto permanente com o diretor de 
comunicação que, por vezes, subcontrata os préstimos de gabinetes de comunicação, para 
tornar os projetos do conhecimento público, acionando contactos na rádio e na televisão. 

Assim,

 O diretor de comunicação deve ser um profissional de jornalismo, estar familiarizado com as 
novas tecnologias e ter um carácter aberto, que lhe permita ter uma relação cordial com outros 
autores e jornalistas. A política de comunicação tem uma dimensão tripla. A da própria imagem da 
editora, a das atividades que esta organiza - como os prémios, as formações e os certames - e as 
dos livros que edita. (Pimentel, 2012: 127) 96

O número de canais através dos quais os livros são vendidos ampliou-se de tal forma que 
as editoras, além de divulgarem os seus produtos na internet, nos transportes públicos, em 
escaparates vistosos onde expõem as suas coleções nos supermercados, os publicitam a 
toda a hora em spots na televisão, até no telejornal, com a ajuda de personalidades, como o 
Professor Marcelo Rebelo de Sousa.

As editoras incumbem aos comerciais a responsabilidade da distribuição. Estes fazem o 
controle de stocks e a reposição dos livros nos distribuidores e livrarias, já que "O editor não 
costuma vender livros diretamente ao leitor. Embora nalguns casos, existam poderosos 
departamentos de vendas diretas, habitualmente são os livreiros quem realizam essa  
função. (Pimentel, 2012: 15)97 O livreiro é o cliente mais imediato do editor e o seu aliado na 
venda e na promoção dos produtos. É ele que recomenda a sua leitura aos clientes.  
No Grupo Porto Editora, o gerente de distribuição é a Zuslog, empresa que coordena os 
referidos comerciais e, principalmente, as distribuidoras e as grandes redes de livrarias que, 
presentemente, são os supermercados.

A luta pelos pontos de venda e as políticas dos descontos e devoluções dos manuais esco-
lares é cada vezes mais aguerrida. Este panorama foi alvo de reflexão por parte do formador 
da Booktailors, Paulo Ferreira, que, durante um curso de Gestão de Projetos Editoriais, 
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2 salientou que “A lógica industrial está a substituir a lógica cultural. É dada mais importância a 
ênfase nos produtos para as massas. E a formação dos livreiros é parca, sendo a sua atua-
ção no mercado muitas vezes antiquada.” (Ferreira, 2012) 98 

Em Portugal, entre finais da década de 90 e os primeiros anos do novo milénio, o mercado foi 
invadido por novas tendências de compra e venda de produtos que permitiram a entrada das 
grandes superfícies e dos agentes de mercado. A este panorama somou-se a consolidação 
da posição de grandes grupos editoriais, no ranking do mercado nacional. As tradicionais 
livrarias passaram para segundo plano e deram lugar a grandes grupos de distribuição, 
como a Fnac, o El Corte Inglês, a Sonae, o Auchan, a Bertrand e a Almedina (ambas perten-
centes ao Grupo Porto Editora). Esta dinamização do mercado expandiu a sua caracterização 
em termos de gestão, de comunicação e de vendas, alterando, por acréscimo, a configura-
ção dos produtos. O universo do comércio editorial online influenciou a venda de diferentes 
suportes de leitura, catapultando o digital:

 De facto, a estratégia de muitas livrarias que já vendiam pela internet alterou-se nos últimos 
meses, são cada vez mais as que possuem os portes de envio grátis ou fazem descontos a partir 
desta estratégia. Mas, o e-Commerce não consiste apenas nas promoções dos gastos nos por-
tes de envio; há também outros aspetos fundamentais que se estão a implementar com a expe-
riência do utilizador na área de clientes e no acompanhamento dos pedidos. Por outro lado, o livro 
digital introduziu uma nova variedade de lojas que comercializam os livros pela internet, com 
modelos de leitura que vão desde o seu download, até à sua leitura por um sistema de pagamento 
que contempla a subscrição."(Vicente et alii, 2012: 87) 99

No caso dos manuais escolares, esta estratégia de vendas facilitou unicamente a aquisição 
dos produtos, uma vez que, os manuais escolares digitais são ainda ficheiros complemen-
tares do manual escolar impresso. Em todo o caso, foram estes fatores que contribuíram 
para modificar a forma de ver e de adquirir o objeto-livro. Nos dias que correm, a generali-
dade dos leitores passou a comprar livros digitais, cujo formato e significado são diferentes 
e possuem outro tipo de funcionalidades. Estas características estão a influenciar os preços 
e a forma de encarar os produtos, mas

 Os leitores consideram alto o preço dos livros e essa perceção multiplica-se se falarmos de livros 
digitais, tendo em conta a separação do objeto físico que pagam e o ficheiro. A variável preço con-
verteu-se na que mais influencia a decisão de comprar. Se a crise persistir, parece que os livros 
correm o perigo de serem considerados bens de luxo. (Vicente et alii, 2012: 89) 100

As multinacionais, como a Google, a Amazon, a Apple e a Kobo, são atualmente os maiores 
distribuidores de livros no mercado digital. Estas firmas posicionam-se e adaptam-se ao 
mercado conforme as tendências das vendas. Presentemente, exploram até, as novas  
formas de edição digital criando para isso fontes atualizadas para a pesquisa e inserção de 
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dados e conteúdos em projetos editoriais: "As bases de dados são um dos novos aspetos 
tecnológicos que num ápice se incorporaram no setor da edição e que, mais rapidamente 
foram valorizando os seus conteúdos." (ibidem: 96)101

Perante este contexto também a Wook, livraria online do Grupo Porto Editora, lançou para 
venda bases de dados relativas a diferentes matérias, como apresentamos na figura 114.

Figura 114  
Página do site da Wook. [Em linha]. 
Disponível em <http://www.wook.pt> Consultado em 25.09.2014.
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2 Outra grande mudança que o circuito produtivo digital gerou, marcando a diferença do 
convencional, está relacionada com o processamento de informação que é introduzida 
diretamente nos suportes dos dispositivos eletrónicos e que sofrem atualizações imediatas 
e sincronizações, quando são ligados a um browser (motor de busca), na internet. Os 
processos de paginação, impressão, distribuição e divulgação são mais rápidos, 
promovendo as grandes tiragens, otimizando e reduzindo os seus custos e suprimindo os 
procedimentos manuais, nomeadamente no acabamento. Contudo, e apesar dessa 
mudança de paradigma,"Os livros impressos continuam a ser o suporte mais popular para 
distribuir conteúdos de texto e o principal pilar das editoras atualmente." (ibidem: 74) 102

É importante ressalvar que 

 Em todo o caso, convém não esquecer que a produção de um livro físico é a consequência de um 
processo digital e que a sua comunicação e comercialização também se realizam atualmente, por 
rede,o que permite em alguns casos, quebrar o circuito tradicional do livro. O importante é com-
preender que, hoje em dia, produzir um livro impresso é diferente de há 10 anos atrás. Assim como, 
os ficheiros PDF que se tornaram no formato standard para a imprensa, devem a sua criação a um 
ficheiro que se executa agora, através de um maior número de automatismos que permitem obter 
outros formatos, a menor custo. (ibidem) 103

Os manuais escolares foram também contaminados pela disponibilização de conteúdos e 
ferramentas digitais acessórias ao livro em papel que, na ótica das editoras e da comuni-
dade docente, complementam e melhoram a qualidade do ensino-aprendizagem, neste 
objeto de estudo: "E hoje já não pensamos um livro escolar sem lhe associar um site com 
conteúdos na internet, o que nos obriga a ter vídeos, animações, slide shows, powerpoints. 
Veja a distância entre isto e um livro que o autor entrega, eu pagino e imprimo, e está feito." 
(Jornal Público, 17.11.2010) 104

Este cenário em que as máquinas impõem as regras e os custos na produção dos manuais 
escolares implicou a reformulação da coordenação e das metodologias de trabalho, no 
setor editorial. Em suma, foi premente efetuar a reprogramação do ciclo de vida deste 
objeto, para acompanhar a evolução dos tempos, sempre perspetivando o aumento das 
receitas e maximizando os lucros. O reconhecimento do percurso de vendas de um manual 
escolar, ao longo da sua vida comercial, é uma forma de potenciar resultados e orientar a 
sua introdução e apresentação no mercado. A sua aceitação por parte do público preferen-
cial e o aumento das sua vendas é traduzido pelo seu crescimento e fase de maturação, 
altura em que estabiliza ou entra em declínio de vendas.

No livro impresso, apenas as reedições são lucrativas, o custo de produção dos manuais esco-
lares é reduzido, porque os processos, como a paginação, o design e a revisão, são despesas 
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que já foram feitas, logo, já é possível baixar o preço, sendo o custo de uma reedição o mesmo 
do da impressão.

O panorama de vendas no mercado livreiro atual deixou de estar unicamente relacionado 
com as criticas dos líderes de opinião tradicionais, ampliando-se aos comentários publica-
dos nos blogues, fóruns e clubes ou associações de leitura com ligações às redes sociais. 
Qualquer indivíduo pode, agora, partilhar a sua opinião, através da publicação de um comen-
tário na internet, o que influencia bastante a decisão do consumidor. É o que acontece nos 
sites de venda das livrarias online, onde, associada à imagem de cada capa, surge a sinopse 
do respetivo livro, seguida da publicação dos comentários dos seus respetivos leitores.

Porém

 Isto não quer dizer que a crítica tradicional tenha perdido importância no setor, mas que, também 
ela está a enfrentar uma transição neste novo cenário. Em todo caso, enquanto isso acontece, 
nascem na internet novos líderes de opinião, pessoas que, com milhares de seguidores no  
Twitter, podem influenciar a decisão de compra de muitas pessoas.(Vicente et alii, 2012: 95) 105

Enquanto que, antigamente, os editores não analisavam o mercado, limitando-se a editar 
e, posteriormente, a verificar os resultados das vendas, adicionando-lhes valor através da 
inclusão de um determinado autor ou escritor, recentemente, são os próprios autores que 
pagam ou arranjam patrocínios para pagar as suas obras, um conceito que se transformou 
num negócio para a publicação de vários tipos de projetos e para o lançamento de autores 
ancorados a chancelas.

Antevendo o futuro do setor editorial neste contexto, é possível afirmar que será sujeito à 
influência de críticos e líderes de opinião, pessoas idóneas que partilham opiniões, incorpo-
rando as suas publicações nas diferentes ferramentas e códigos de comunicação na  
internet. É dessa forma que exercem influência, manipulam e, por vezes até, dominam a 
opinião pública. E é perante este cenário que o comércio eletrónico se está a ampliar pelos 
canais de comercialização de livros, em diferentes suportes adaptados a novos e rentáveis 
modelos de negócio. É nesta situação que os editores devem ter o cuidado de transformar 
os originais em produtos comercializáveis.
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2 2.3.  O design editorial numa sociedade  
e cultura de massas

No decurso dos tempos, o significado do objeto-livro amplificou-se, agregando diferentes 
vertentes que o representam, incluindo suportes que o tornam ainda mais versátil. O seu 
valor simbólico testemunha e traduz ideologias, podendo transformar mentalidades e 
representar culturas. Este banco de memórias, conhecimentos, leis e costumes, veículo de 
divulgação da informação foi-se adaptando e recontextualizando às mudanças. 

Na verdade,

 Os movimentos de vanguarda do início do século XX, que introduziram o Modernismo, refletiram 
uma nova forma de olhar o mundo, e com isso, o livro. Entenderam o livro como produto industrial, 
sem limitações técnicas ao seu desenho. Na viragem do século muda também o vocabulário grá-
fico. A cor e a forma são totalmente manipuláveis pelo desenhador. O livro impresso torna-se 
uma superfície moldável, apesar da sua aparência muito ligada à tradição. (Silva, 2008: 54)

A história do livro impresso integra uma vasta tradição de processos, terminologias e espe-
cificidades. Na sua vertente - manual escolar -, possui uma faceta mais especifica e definida 
por um caráter pedagógico-didático que surge como o complemento de metodologias e de 
livros clássicos, utilizados no ensino, apoiando a alfabetização. Este objeto é cada vez mais 
especializado nas áreas da Educação, Ciências, História e Filosofia. É um produto intelectual 
que promove o conhecimento e a expressão individual e coletiva das comunidades. A sua 
vertente técnica e profissional distingue-o dos outros livros, assim como o seu carácter  
funcional, pois deve ser feito para ser consultado inúmeras vezes por um público específico 
- a comunidade escolar. De notar que "Um livro de entretenimento lê-se, pelo menos, uma 
vez; um livro profissional consulta-se muitas vezes." (Vicente et alii, 2012: 34) 106 

O objetivo primordial do manual escolar está no desenvolvimento de competências e na 
consolidação e aquisição de conhecimentos, através das atividades e exercícios individuais 
e coletivos que disponibiliza, pela apresentação de ferramentas uniformizadoras de apren-
dizagem das matérias que são consideradas pelo Ministério da Educação como sendo 
necessárias e auxiliares no desenvolvimento do aproveitamento escolar, promovendo 
hábitos de trabalho e de integração sócio-cultural, dentro das comunidades.

A palavra escrita foi sedimentando a envolvente histórica e social das comunidades nos 
livros, pela descrição de crenças e o registo de valores que influenciaram vários comporta-
mentos sociais. O mesmo se passou com o desenvolvimento dos processos de fabrico e 
comercialização do livro.
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Este veículo é um disseminador da informação que dinamiza a cultura e resultou do aperfei-
çoamento e da interligação de todos os seus processos de construção que, atualmente, 
estão inseridos em segmentos estruturados, geridos e adaptados segundo princípios de 
design e inovação tecnológica, fatores que favoreceram o acesso à informação e conduziram 
à sua reprodução excessiva, feita a baixo custo e em curtos espaços tempo. De uma forma 
geral,

 A comparação entre livros e meios de comunicação de massas compreende-se porque alguns 
deles chegam a vender milhões de exemplares, porque se dirigem a um público anónimo através 
de um produto industrial que reproduz e multiplica sinais, e porque historicamente, são o ponto de 
partida da genealogia que vai da Bíblia popular do  século XVI à grande imprensa no século XIX  
e depois à radio, aos discos, ao cinema, à televisão, aos múltiplos media digitais do século XX. 
(Zaid, 2008: 96)

A implementação dos computadores na produção de objetos revolucionou as artes gráfi-
cas e os vários ramos da indústria. No setor editorial, surgiram novos formatos de edição 
que conduziram à especificação e à classificação das obras, avanços que permitiram, inclu-
sivamente, calcular as previsões para a preservação material do objeto-livro, aprimorando a 
sua resistência, relativamente ao manuseamento e à seleção das matérias-primas que o 
compõem. A evolução e especialização das técnicas tornou premente o aparecimento de 
profissionais específicos, como os designers, cuja preparação e conhecimento fizeram flo-
rescer a criatividade. Criaram-se novas formas de expressão, conduzindo o leitor através 
de pensamentos que alimentam e expandem a associação a novas ideias, cada vez mais 
complexas.

Desta forma, testaram-se novas e cativantes formas de leitura, transmitindo diferentes 
mensagens e articulando a aplicação e a adaptação de diferentes princípios de design na 
construção de grafismos e na representação de ideias, transmitindo, simultaneamente, 
vários tipos de significados. A cadeia do livro sofreu uma revolução devido aos recentes 
hábitos sociais e de consumo cultural das comunidades mundiais, que fizeram surgir novas 
profissões relacionadas com a informação. A facilidade com que se pode aceder às novas 
tecnologias da informação e ao conhecimento intensificaram-se: "As novas formas de 
comunicação e lazer estão a provocar mudanças radicais nas formas de editar, vender,  
distribuir, fazer propaganda, comprar e ler os livros." (Vicente et alii, 2012: 67) 107

A produção e divulgação de ferramentas de edição e publicação de livros foi democratizada, 
diversificando-se e originando vários tipos de produtos. Esta situação alterou a realidade e 
os desejos de editores e leitores, possibilitando-lhes a escrita e a leitura de livros em vários 
formatos e suportes. Com a evolução dos sistemas de edição eletrónica, armazenamento, 
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2 vendas e faturação online multiplicaram-se, inclusivamente, as edições escolares, o que 
desencadeou a produção em massa e o aparecimento dos grandes grupos editoriais, que 
se formaram pela união de micro marcas que trabalham com o objetivo de aproximar o 
produto livro do seu respetivo consumidor.

Na realidade,

 A constituição de grandes grupos editoriais foi uma constante em todos os países durante as 
últimas décadas. Estes grandes grupos continuam a crescer mediante a aquisição de editoras 
pequenas ou em apuros, com o objetivo teórico de salvar custos graças aos princípios de econo-
mia em escala, de reforçar a sua capacidade de negociação com as cadeias de compra e de 
alcançar uma dimensão global. (Pimentel, 2012: 41) 108 

Os processos de produção do manual escolar, multiplicador cultural da educação de um 
país, mudaram, contaminando outros campos de peso, na indústria: "Ora, o livro de massas 
veio revolucionar profundamente o esquema tradicional: alterando o conceito de <<leitor-
-à-procura-de-livro>>, implantou no mercado uma filosofia oposta de <<livro-à-procura-
de-leitor>>, a fim de levar o produto às mãos do leitor potencial em condições de absoluta 
comodidade.” (Anselmo, 1997: 181)

A facilidade com que se passou a produzir e a adquirir livros potenciou o aparecimento de 
novos modelos de edição, como o paperback, que permitiram aos leitores comprarem 
livros a baixo custo. 

De salientar que

 É uma questão de escala. Antes de chegar ao “paperback”, o livro passa pelo “hardback” e só seis 
ou oito meses depois de este ter saído é que os editores exploram outra fatia de mercado, que já 
tem mais a ver com a compra por impulso, lançando o “paperback”, que tem menos custos de 
produção e por isso é mais barato. Como Portugal é um país pequeno, não existe massa crítica 
para os dois mercados. Os editores fazem uma espécie de “hard-paperback”, com formato de 
“hardback” e encadernação “paperback”. Pouca gente edita livros de capa dura. Nós fizemos uma 
tentativa, por sugestão do Manuel Alberto Valente, mas já percebemos que não resulta. (Jornal 
Público 17.11.2010) 109

E, relativamente ao consumo deste tipo de edições, que muitas vezes são lançadas no 
mercado como volumes colecionáveis anexados à compra de determinados jornais, Vasco 
Teixeira ressalva: "Mas o comprador do “paperback” não é um colecionador, é alguém que 
gosta de ler no metro, ou na cama, e que compra por impulso." (ibidem) 110

As referidas alterações que resultaram da influência das novas tecnologias e dos novos 
hábitos sociais fizeram surgir vários estudos e oscultações de mercado. Foi nesse âmbito, 
que Ellen Lupton integrou o projeto - Indie Publishing, no Institute College of Art de Maryland. 
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O referido projeto facultou aos estudantes a possibilidade de autoria e produção de conteú-
dos com o objetivo de disseminar uma investigação em design, pela abordagem direta a 
vários tipos de audiências, demonstrando que qualquer pessoa que manipule com facilidade 
as ferramentas de edição e as novas tecnologias, pode produzir conteúdos e editá-los na 
internet, uma vez que ”O mundo da edição está a transformar-se através de novas atitudes 
sociais de produção e partilha de conteúdos. Cada vez mais pessoas se vêm não só como 
consumidores dos media mas também como produtores.” (Lupton, 2008: 83) 111 

Embora o fabrico dos livros e a partilha da informação tenham mudado, a importância  
do livro impresso para a divulgação de conteúdos prevalece, ainda que esteja limitada à 
quantidade de exemplares editados e à sua morosa atualização, que só pode ser feita de 
reimpressão em reimpressão. Mesmo assim, existe um conceito de credibilidade asso-
ciada à obra impressa, sugerindo a ideia de que os conteúdos partilhados ficaram selados 
no objeto-livro, o que não acontece com a edição e publicação de conteúdos na internet, 
contrariando os clássicos processos de edição, divulgação e filtragem da informação.

As inovadoras e intuitivas ferramentas que proporcionam as novas formas de editar e 
publicar são muito mais rápidas e abrangentes, permitindo a divulgação de qualquer tipo de 
informação e atingindo diferentes perfis de leitores/utilizadores. Mas, dependendo do tipo 
de consumidores, essa informação pode cair em descrédito, num ápice, dada a rapidez 
com que se processa a sua correção, manipulação, edição e divulgação.

Assim, a proliferação da palavra impressa e o desenvolvimento das novas tecnologias 
associadas ao design revolucionaram o mundo. A migração para os suportes digitais tem 
sido progressiva: “O design gráfico estendeu-se às experiências culturais, dialogando com 
a sociedade a nível prático, emocional e intuitivo. Ele afeta a experiência humana desde a 
forma mais mundana à mais extraordinária.” (Cullen, 2007:11) 112

A tendência será para se apresentarem os conteúdos de uma forma simplificada e sinteti-
zada, uma consequência da influência da cultura cibernáutica que gradualmente está a 
transformar a apresentação e a perceção da informação nas páginas dos manuais escola-
res, por exemplo, através de molduras e caixas que contêm textos em destaque. Esta 
forma de distribuir a informação é de leitura imediata, causando impacto e, em contrapar-
tida, impede que os alunos aprofundem as matérias, praticando uma leitura superficial e, 
consequentemente, uma precária consolidação dos conhecimentos adquiridos.
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"Enquanto um bom texto evoca imagens 
mentais, um bom design dá ao leitor níveis 
acrescidos de percepção. Até os elementos 
mais básicos do design (a textura do papel, 
os caracteres bem gravados, o estilo dos 
cabeçalhos) são mais do que subtilezas 
estéticas. O papel do designer sempre  
foi o de ajudar o leitor complementando  
a narrativa." (Heller & Vienne, 2012: 8)
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3.  O PAPEL DO DESIGNER NA ARQUITETURA  
DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR  
Definição de princípios para as questões formais 
na conceção do objeto - manual escolar

Desde que o Homem descobriu a escrita, que procurou suportes para a eternizar e registar a 
informação de forma ordenada. Nos livros manuscritos, recorreu a principíos de organização 
subjacentes, como a geometria, riscando grelhas diretamente sobre o pergaminho ou o 
papel. Nesta tarefa, os tipógrafos determinavam o espaço e a dimensão das páginas, através 
de estruturas simples constituídas por uma área retangular - a mancha de impressão - que 
ocupava a maior parte da superfície da folha e incorporava textos e imagens, sendo demar-
cada por margens - superior, inferior, esquerda e direita - e, se necessário fosse subdividida 
no espaço da folha, em colunas.

No decurso do século XV, época da invenção e do desenvolvimento das técnicas de 
impressão de caracteres móveis, apareceu um sistema de controle para a impressão  
de letras fundidas em metal e esculpidas em madeira, que era circunscrito por razões  
técnicas a formas retangulares que o tipógrafo manuseava individualmente. Cada módulo 
correspondia a um tipo em linhas e em colunas que, segundo André Jute, inibia a criativi-
dade dos tipógrafos para fazerem a composição das páginas, retirando ao objeto-livro 
qualidade estética e comunicacional. De notar que "A camisa de forças percetível imposta 
pela invenção da composição e impressão tipográfica manteve-se firmemente no seu 
lugar durante a maior parte dos quatro séculos que se seguiram." (1999: 4) 

Este mecanismo fechado era redutor em termos de possibilidades de escolha, devido  
ao tipo de suporte usado, ao formato, à divisão do espaço relativamente às margens, à 
quantidade do texto, à escolha da tipografia a aplicar, que podia, ou não, rentabilizar a quan-
tidade de texto apresentado, e à introdução de variações gráficas nos títulos e número de 
imagens introduzidas. Mesmo assim, foi implementado, evoluiu e revolucionou as famílias 
tipográficas, fomentando a sua multiplicação e ampliando as suas variantes gráficas que 
impulsionaram outra ênfase à leitura, possibilitando a aplicação de cabeçalhos, notas de 
rodapé, tabelas, gráficos, desenhos e títulos mais trabalhados.

Foi na década de 50, com o trabalho e as teorias de ensino aplicadas por designers, como 
Max Bill, Karl Gerstner, Emil Ruder ou Josef Müller-Brockmann da escola Suíça, que a cons-
trução de grelhas passou a ter uma qualidade estética mais refinada, enfatizando os 
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3 elementos que as compunham pela aplicação de princípios de design. Os objetos e as 
informações que elas continham passaram a ser realçados de formas distintas, para des-
pertar os sentidos do leitor. A sua utilização implicava a aplicação de um pensamento 
estrutural, dando a oportunidade ao designer de gerir racionalmente diferentes objetos no 
espaço, organizando de forma dinâmica e harmoniosa as áreas definidas pela tipologia das 
grelhas, mapeando ordenada, coerente e equilibradamente as mensagens. Era uma forma 
de assegurar a exploração das funcionalidades essenciais das páginas, de acordo com o 
espaço disponível para os seus conteúdos, promovendo a legibilidade e a assimilação 
rápida da informação por parte do leitor.

É importante referir que a aplicação de colunas e o alinhamento da sua linha de base defi-
nem a estrutura de uma grelha. Na perspetiva de Timothy Samara, a utilização de várias 
colunas na mesma página produz bons resultados. Só depende "(…) do modo pelo qual as 
colunas de texto interagem com o espaço negativo - e entre si - que verdadeiramente 
determina como uma grelha é articulada." (2010: 34) Os espaços superior e inferior das colu-
nas produzem um ritmo ao longo das folhas, que pode ser alterado, se diferenciarmos as 
áreas informativas e os capítulos. Num livro, esta organização visual dos espaços, cheios e 
vazios, e a diferença de planos criada pela divisão dos blocos de informação apresentados  
é observada de imediato pelo designer, basta que ele semicerre os olhos para detetar a pre-
sença ou ausência da luz e a sua respetiva densidade, que derivam da presença dos  
elementos de texto e de imagem. Portanto, quanto mais apertada for a entrelinha de um 
texto, maior densidade cromática tem, fazendo sobressair a parte escura do layout. O con-
trário ocorre, se o espaço da entrelinha ou das imagens sobressair e gerar claridade, fazendo 
emergir espaços brancos.

A aplicação sistematizada das grelhas nos processos de design desenvolveu-se de forma 
mais evidente, durante a industrialização, no auge da evolução tecnológica, aliada à socie-
dade de consumo. As suas configurações passaram a variar de tamanho e de forma - sim-
ples ou complexas -, dependendo da quantidade de informação que era necessário apre-
sentar. Assim, vão sendo reinventadas em cada projeto. 

Na ótica de Kristin Cullen,

 Elas são modeladas depois de estruturadas em sistemas de proporção encontrados na arquite-
tura, em belas artes, na matemática, na música e na natureza; as grelhas são também formadas 
pelo instinto do designer. Teorizadas ao longo da história segundo as tendências de Pitágoras, 
Vitruvius, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Le Corbusier, sistemas comuns de proporção, 
incluíndo a sequência Fabonacci, a secção dourada e as escalas modulares. Quer matemática ou 
intuitivamente, as grelhas são devotas de coesão e harmonia." (2007: 35) 113
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Neste contexto, a preparação de um projeto editorial é desenvolvida mediante a organização 
visual do material de texto e imagem fornecido pelo original, que é estruturado e dividido de 
forma geométrica, no espaço das páginas. De salientar que "A coerência visual da página 
impressa é assegurada pela estrutura da grelha." (Costa, 2011: 39) E os elementos gráficos 
que a preenchem surgem em forma de: cabeçalhos, rodapés, margens e número de pági-
nas, sendo orientados e posicionados para organizar a apresentação da informação na 
página. Juntamente com os ícones que os integram, este tipo de elementos gráficos podem 
aparecer configurados através de fragmentos modulares, formados por caixas de texto que 
podem ser coloridas de diferentes formas e tamanhos, possibilitando o surgimento de  
textos sublinhados e completados por imagens apelativas. Os referidos elementos geram 
formas que se relacionam com fundos e contrastes, que são reconhecidos pela perceção 
visual. Contemporaneamente, os elementos gráficos representam grande parte dos con-
teúdos das páginas dos manuais escolares, destacando-se por caixilhos decorativos,  
ou pela divisão das páginas com margens, linhas, formas e balões de texto, tornando as 
páginas similares às de uma enciclopédia pela fragmentação da informação.

A arquitetura do layout no manual escolar é construída com base em regras homologadas 
pelo Ministério da Educação, representando uma filosofia organizacional pela forma como 
são expostas as matérias curriculares, que varia consoante a disciplina, de maneira a que 
os alunos retenham um determinado número de ideias, por vezes até através de uma 
única mensagem. Essas regras são aplicadas e, posteriormente, aprimoradas estética e 
comunicacionalmente pelo designer, com a supervisão do autor e do editor do projeto, em 
função da estrutura da grelha, ao definir uma forma que pode ter significados distintos, 
dependendo da sua localização no espaço. Razão pela qual "Os designers experimenta-
dos gastam assim uma considerável quantidade de tempo na afinação das suas grelhas e 
folhas de estilo, pois sabem que o esforço será mais do que recompensado em tempo 
que se poupa posteriormente, e no aspeto muito mais conseguido do projeto acabado." 
(Jute, 1999: 7) 

Mas, para além dos referidos procedimentos, subentendem-se outros pormenores norma-
tivos que estão sincronizados com os processos e os equipamentos de produção editorial 
com o intuito de rentabilizar, diferenciar e facilitar a procura de diferentes vertentes num 
mesmo produto. É o caso da inserção da sigla da obra, que é seguida do número da folha em 
que esta é impressa e que surge em rodapé, no final de cada caderno de 16 ou 32 páginas, 
consoante o tamanho do manual escolar. Este elemento facilitador da localização das pági-
nas, das temáticas e dos volumes das obras em ficheiros informáticos figura 115, à partida 
decifrável pelos profissionais da área, depende da metodologia de trabalho que é utilizada 



250

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

3

em cada editora. Existem também outras ações na produção dos manuais escolares que 
são extensíveis ao leitor. É o caso da apresentação do nome do autor, do título da obra e da 
marca da editora, nas lombadas dos livros, informações que permitem uma localização 
imediata deste objeto em qualquer escaparate, figura 116.

Na construção de um layout, é necessário que haja uma amostra de um objeto gráfico em 
maquete, que, numa fase final do trabalho, seja rigorosamente desenhado numa matriz 
para uniformizar automática e rigorosamente o seu aspeto em todas as vertentes que o 
compõem o produto.

É através da aplicação e da adaptação das regras impostas aos objetos que se pode obser-
var o trabalho e a competência de um designer, bem como a gestão que este faz dos  
diferentes tipos de texto, imagens e outros elementos gráficos, que ficam circunscritos a 
um layout. Durante este processo, o designer deve perceber o que se pretende do projeto e 
resolver os possíveis problemas de comunicação que este desenvolve, potenciando a rea-
ção do observador. Para além disso, deve estar atento à mutação das diferentes correntes 
culturais e estéticas, acompanhando os meios de comunicação e tirando proveito do seu 
conhecimento, para assegurar que o seu trabalho se integra nas tendências visuais que 
estão na vanguarda. A construção técnica dos objetos implica a utilização de grelhas que, 
de certa forma, servem a ideia do projeto. Por essa razão, "As grelhas tipográficas são uma 
ferramenta que confere objetividade à composição gráfica e os seus objetivos de aplicação 
prática que podem ser divididos em três itens: Repetição, Composição e Comunicação." 
(Ramos e Porfírio, 2008: 81)

Figura 115 
Sigla da obra Log in 10, de Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres, Areal Editores, 2007, p. 113.

Figura 116 
Lombada da obra Log in 10, de Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres, Areal Editores, 2007.
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Ao longo dos tempos, a evolução da construção e aplicação das grelhas melhorou a forma 
de comunicar através dos manuais escolares, embora ainda seja necessário investigar a 
relação deste objeto com a comunidade escolar, considerando as suas constantes muta-
ções. Morfologicamente, estas estruturas visuais assentam em características matemáticas 
que resultam das relações geométricas de divisão do espaço, que ajudam a calcular as  
proporções e posições dos objetos. Mecanismos como estes resultam de um conjunto rela-
ções formais que orientam a distribuição dos elementos no espaço, promovendo dois tipos 
de qualidades essenciais para a produção de um bom design: a objetividade e a neutralidade. 
A disposição desses elementos assenta sobre pontos, coordenadas, interseções, módulos 
e linhas que  estão fundamentadas nos clássicos sistemas de proporção e nas relações 
entre a largura e a altura encontradas através da aplicação de princípios, como a Seção  
Dourada ou Retângulo de Ouro (construção geométrica que permite encontrar uma relação 
equilibrada entre as margens de uma página e a sua mancha de texto); a Série de Fibonacci, 
estudada por Tschichold, em 1991; as Escalas Cromáticas, explicadas por Bringhurst em 
2002; os Sistemas Modernistas ou Interpretações Pós-modernistas; os Retângulos de Raiz; 
as razões, as proporções e as relações internas entre a forma e as linhas reguladoras.

De salientar que

 É geralmente aceite que as margens e a área de tipo resultante consigam um melhor aspeto 
quando apresentam uma relação matemática com a dimensão da página. Não existe uma página 
ou proporção de grelha 'correta’, mas a mais famosa destas relações é a 'secção de ouro’, na qual 
a página tem uma proporção de 34: 21, tendo a área de impressão uma profundidade igual à lar-
gura da página, e tendo as margens as proporções 2: 3: 4: 6. (Jute, 1999: 32)

Entretanto, várias foram as teorias que surgiram para definir os princípios para as questões 
formais dos objetos. A Teoria da Gestalt foi uma delas, criada por um grupo de psicólogos 
alemães, no início do século XX, que estudaram como o cérebro humano percebia os obje-
tos, através de conceitos, como o campo, a estrutura e a forma. Centrada na relação de  
proximidade entre os objetos, a sua similaridade e continuidade (através do padrão gráfico 
que lhe era aplicado - layout - e que era depois reconhecido nos vários objetos de um 
mesmo grupo, criando uma ligação e produzindo hierarquias na informação). Na verdade, 
"Essa propriedade de uma composição é conhecida como a Gestalt, quer dizer, a sua totali-
dade; o observador experimenta uma lógica inerente que unifica as relações individuais. 
Essas relações entre formas e, portanto, a Gestalt, vão mudar cada vez que um único ele-
mento for alterado."(Samara, 2010: 17)

Esta teoria é recorrente na definição de conceitos e indispensável para a sua exposição e 
desenvolvimento, já que qualquer espaço é um suporte de diferentes fenómenos visuais.  
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3 As leis e princípios da Teoria de Gestalt (ou Teoria da Forma) auxiliaram o homem a colmatar 
a dificuldade que tem em aceitar a desordem das coisas que observa, permitindo-lhe visua-
lizar os elementos mais fortes presentes num espaço gráfico e auxiliando-o a entendê-los 
como formas, enquanto os restantes elementos presentes se diluem para constituir um 
fundo. Ou seja: "Tudo o que se vê é percebido como uma figura que se destaca sobre um 
fundo." (Ramos e Porfírio, 2008: 13)

Mas foi a partir do momento em que o processo de construção e aplicação de grelhas pas-
sou a desenvolver-se num ecrã, que o seu grau de complexidade e rigor aumentaram. O 
designer controla agora os formatos (uma das características físicas que condiciona o 
comportamento da leitura), as linhas, as margens de corte e as goteiras (separação entre 
as colunas de texto), na determinação de um layout e, para isso, utiliza matrizes digitais que 
lhe permitem criar grelhas com formas mais livres, manipuladas em programas específicos 
de autoedição para paginação. Assim, ele promove múltiplas e ágeis possibilidades de 
manusear e planear composições gráficas - layouts - impressos e digitais -, distribuindo 
equilibradamente, ainda que aparente ou invisívelmente, os conteúdos nos suportes. 
Dessa forma impõe ritmo e ordem na leitura das páginas.

Segundo Jute,

 Tendo assimilado a maior quantidade possível de informação, em termos de formato, conteúdo, 
suporte, extensão do texto, número e estilo de ilustrações, público-alvo, custo, e outros elemen-
tos que têm de ser considerados, o designer está pronto para embarcar no design propriamente 
dito da grelha. (1999: 47)

No manual escolar, este processo requer um tipo de estrutura com um objetivo acrescido: o 
de facilitar o ensino e a aprendizagem das matérias, de forma homogénea, porque a perce-
ção dos conteúdos, nas páginas, atribui significado e ordem às coisas. Portanto, um layout 
bem resolvido, a nível de imagens ilustrativas e de representação clara dos conceitos,  
estimula a motivação dos alunos. Na verdade,

  Do nosso processo cognitivo depende a forma como a nossa memória, e a nossa capacidade de 
interpretação afetam o que percebemos; do processamento da informação fazem parte as 
sucessivas interações dos diversos níveis de processamento, desde os orgãos sensoriais até aos 
processos cognitivos." (Carvalho, 2010: 138)

Os conceitos-base que são importantes reter na construção das grelhas para a elaboração 
do layout de um manual escolar são: o formato do objeto; o espaço que este tem disponível 
para criar o layout e inserir os conteúdos do original; a escala, o contraste que é promovido 
pela diferenciação entre as temáticas e a organização dos conteúdos, nas páginas. A ana-
tomia das grelhas compreende, por isso, áreas distintas, que são observadas por camadas: 
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as protetoras periféricas, que representam o espaço entre a margem e o formato da página, 
funcionando como marcadores que auxiliam a navegação do leitor no documento. Por 
exemplo, o número de página, o cabeçalho, o título, o rodapé, alguns ícones e a aplicação de 
cores e tons distintos. As verticais, que são ocupadas pelas colunas, contendo os textos e as 
imagens que variam consoante os conteúdos. As horizontais, área das guias que corres-
ponde aos alinhamentos que quebram o espaço da página em faixas horizontais. E, as 
espaciais, representadas pelo agrupamento de colunas ou módulos - as divisões indivi-
duais. Os conteúdos das páginas são distribuídos nesses espaços, transformando os livros 
em peças úteis e esteticamente apelativas para serem apreciadas, determinando a estru-
tura do seu respetivo layout.

No manual escolar, as áreas descritas variam conforme o ano escolar e a disciplina em 
causa, como iremos verificar mais adiante, no próximo capítulo deste projeto. Em relação às 
áreas protetoras periféricas, é notória a sua pequenez por questões de gestão e economia 
do espaço nas páginas, já que os programas curriculares são normalmente vastos. No que 
concerne à área ocupada pelas colunas, verificamos que a disciplina de Português apre-
senta, por norma, no máximo, duas e tem sempre mais texto do que imagens, o que difere 
dos manuais de Inglês, que apresentam quase sempre múltiplas colunas com larguras dife-
rentes, integrando glossários, vocabulário e muitas imagens e incorporando mais tensão 
visual e movimento às páginas. Relativamente às guias horizontais, que se subentendem 
nos dois tipos de obras, são pouco relevantes. Sobre as divisões individuais da composição 
no espaço, e durante a análise sistematizada que foi feita a diferentes manuais escolares, 
neste projeto, constatamos que existe uma sobrecarga de vários tipos de informação com 
configurações distintas, o que possibilita o aparecimento de diferentes planos enfáticos, 
estimulando as várias facetas da comunicação que promovem um jogo de dados composi-
tivo e organizado que, se for bem estudado, é percetível ao olhar, criando ritmos de leitura.

Mas é necessária alguma cautela, pois o excesso de informação apresentada pode tornar o 
livro ilegível. Daí a importância de se fazer um planeamento estrutural das grelhas para 
qualquer composição, já que "A grelha é o alicerce sobre o qual é construído o design.  
Permitindo ao designer organizar os vários elementos na página. Em suma é o esqueleto 
estrutural de um trabalho." (Ambrose e Harris, 2008: 6) 114

Para construir os layouts, o designer analisa previamente as páginas do original que contêm 
mais informação, ficando com uma ideia do que é possível fazer com as páginas mais flexí-
veis, com menos informação. Posteriormente, distribui os conteúdos no espaço, de forma 
equilibrada e segundo uma grelha que o auxiliará a hierarquizar e a tornar legível a informação.
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3 De notar que

 O layout é a disposição dos recursos visuais e tipográficos no espaço de uma composição em 
design. É uma jornada de visitantes que se apoderam da grelha e dos pontos de vista que adquirem 
durante o percurso. Para o designer como guia turístico, é uma questão de decidir qual é a rota  
do layout a traçar para liderar os visitantes e quais as atrações a mostrar ao longo do percurso." 
(Hagen & Golombisky, 2010: 70) 115 

Durante este processo, o designer deve respeitar a ordem que foi imposta pelos autores 
do original, nomeadamente as indicações para a localização dos títulos e a sinalização de 
abertura dos capítulos que, por norma, é coincidente com uma pagina ímpar, de preferên-
cia dupla, e que é feita de acordo com o aproveitamento do papel empregue na impressão 
para a obtenção de um número certo de folhas. Se necessário for, é viável que a abertura 
de capítulo seja feita numa página individual, independentemente de ser par ou ímpar, o 
que acontece em casos extremos por falta de espaço e que se resolve ao destacar um 
cabeçalho, ao alterar o corpo ou a fonte de um texto, ou quando se cria um título. Embora, 
a desordem seja, por vezes, um elemento essencial que, por ser destabilizador, também 
promove a atenção do leitor.

O designer decifra, assim, os princípios de design, obtendo uma organização sistemati-
zada, clarificada e esteticamente apelativa das várias informações que é necessário  
apresentar, simplificando a navegação ao leitor e conduzindo-o à assimilação rápida dos 
conteúdos pretendidos. Nesta fusão do espaço disponível com a estrutura da grelha e a 
quantidade de informação imposta pelo original, o designer cria o layout, estabelecendo o 
seguinte raciocínio:

 O conceito, ou ideia, ocupa a posição central da síntese do design. Alicerçado na informação forne-
cida pela pesquisa, ele é influenciado pela compreensão das condições sob as quais a mensagem 
será recebida e pelo conhecimento de sua 'continuidade’ ou ligação coerente com os outros 
materiais. (Hurlburt, 1986: 94)

O designer estabelece a comunicação pela aplicação racional de princípios universais de 
design, nos layouts. E, dentro das vastíssimas hipóteses existentes, seleciona as que mais 
se relacionam com o design editorial e que dizem respeito à forma dos objetos e ao modo 
como estes estabelecem um conjunto de subtis relações. Os princípios da dimensão e a 
escala, do espaço positivo e negativo que existem num suporte, da aplicação de grelhas 
que permitem manipular o espaço por módulos, multiplicando-o em sub-espaços infe-
riores, o cálculo do ponto central da informação, nas páginas, como facilitador da sua 
orientação, da leitura e aplicação da linha, que surge associado ao movimento e ao fluxo 
ocular, que na cultura ocidental flutua na composição, horizontalmente, da direita para a 
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esquerda, verticalmente, de cima para baixo e na diagonal, promovendo a dinâmica da 
informação. Dentro destes princípios Francisco Providência considerou primordial o ritmo: 
"Acho que sobretudo se deve valorizar a questão do ritmo, mais do que o compasso.  
Coisas por vezes densas, outras vezes com silêncio, portanto, jogar com isto. O ritmo, a 
variação do cheio e do vazio, da relação das partes umas com as outras é que faz, digamos 
assim, a música, dinamizando a leitura, envolvendo de uma forma mais estética, mais  
a nível dos sentidos, sensorialmente, o leitor."(2012: 21)116 Este princípio gerador de unidade 
nas composições é evidenciado pela repetição de elementos visuais, o jogo através  
do peso visual dos elementos, a sua respetiva organização e alinhamento, a similaridade 
entre eles, ou as tonalidades cromáticas sequenciais, os contrastes e os graus de lumino-
sidade.
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3 3.1.  A hierarquização da informação  
nas páginas, a navegabilidade,  
a legibilidade, a leitura e os espaços brancos

A produção de qualquer objeto gráfico implica a reunião cuidadosa de todos os elementos 
necessários para estabelecer a comunicação, num sistema de grelhas. Desta forma, os 
designers projetam um layout com textos, títulos, subtítulos, capítulos, numeração de pági-
nas, rodapés, imagens, ilustrações, legendas, ícones, esquemas e tabelas, elementos que 
devem conviver harmoniosamente para dar sentido à composição e auxiliar a clarificar os 
conteúdos expostos. É através da aplicação de princípios de design que o designer ordena 
racionalmente os diferentes elementos comunicantes que compõem o objeto. Assim, vai 
criando sequências informativas e dirigindo o leitor, sem que este se aperceba, segundo 
uma lógica de leitura que pode ser orientada através de metáforas, analogias, símbolos, 
combinação de grelhas (que podem exagerar as qualidades rítmicas do layout), ou pela arti-
culação dos atributos formais que compõem os elementos, como o tamanho, a densidade 
de intervalos e as suas respetivas variações, cuja dimensão e posição são determinadas em 
função da sua relação com a estrutura da grelha.

As páginas dos manuais escolares respeitam um layout, cuja hierarquia depende da com-
plementariedade do contraste e da relação entre os elementos visuais que a compõem e 
que se estabelecem à volta de uma informação nuclear. O aluno percorre a sua superfície 
com o olhar, seguindo uma ordem inerente que é criada por uma grelha que o conduz a 
fixar o olhar nas matérias que é importante reter. De notar que

 Direcionar a atenção para uma forma numa composição resulta quase sempre de duas estraté-
gias: diferenciar um elemento de todos os outros (por meio de escala exagerada, densidade  
ou por distinção de cor) ou dispor os elementos circundantes de modo que a orientação de  
seus ângulos, curvas ou espaços intersticiais dirija o olhar em direção ao elemento que se quer 
destacar. (Samara, 2010: 18) 

Este processo de destacar a informação mais importante e defini-la de forma clara é essen-
cial para hierarquizar a leitura nas páginas, pois é comum que o aluno/leitor, ao observar uma 
página uniforme tenha a tendência de ler todos os seus conteúdos e, por vezes, desordena-
damente. É, por isso, importante que o designer e o paginador apliquem o método da  
pirâmide invertida, em que a informação mais importante vem sempre em primeiro lugar, 
seguida da secundária e, por último, da mais genérica.

Num livro, o resultado produzido pela hierarquização dos diferentes elementos numa 
mesma superfície traduz um efeito de tensão espacial, que é criado pelas características 
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compositivas desses elementos, a saber: as diferentes escalas e quantidades, a orienta-
ção e a posição das informações contidas na página, juntamente com a sua proporção, 
profundidade, dimensão, perspetiva do layout, tipografia, cor, forma, entre outros elemen-
tos lineares. Este processo é sustentado em critérios de design considerados objetivos e 
funcionais para a apresentação das temáticas, consoante o seu grau de importância. 
Assim, a área de impressão de um layout é constituída, essencialmente, por zonas que 
são preenchidas por textos, por imagens e pela margem do papel, que criam uma relação 
de força entre si. A proporção da margem estabelece a tensão geral dentro da composi-
ção, dirigindo o olhar do observador e servindo como área de descanso ou de informação 
secundária. A tensão é uma ferramenta editorial que, na ótica de Zappaterra, "É criada  
a partir da forma dos elementos e da sua relação entre si e com os limites da página." 
(2008: 99)117 É o que acontece com os marcadores e as caixas de cor, rubricas que surgem 
circunscritas a uma área dos manuais escolares, onde estão sintetizados os conhecimen-
tos mais importantes que podem conter vocabulário, pormenores relevantes das  
matérias expostas, ou objetivos que o leitor deve reter na sua memória, após a leitura.

As páginas são, assim, divididas em diferentes áreas: na vertical, por margens e colunas, e 
na horizontal, por uma grelha com margens no topo e no fundo, que podem subdividir-se 
em unidades de campos maiores. As colunas dividem a mancha de impressão na hori-
zontal e as guias verticais estabelecem a largura das colunas. As guias horizontais são 
determinadas pelo espaço ocupado por uma linha de texto que, quanto mais larga for, 
mais difícil torna a sua leitura. Este tipo de subdivisões do espaço bidimensional geram 
módulos, que são unidades individuais que ficam separadas por intervalos regulares e 
determinam as dimensões do espaço, pela abertura de outras áreas, impulsionadoras da 
tensão visual que, tal como o ritmo, integram uma experiência percetiva que é produzida 
por um estímulo. Daí que "A tensão explica-se a partir de duas propriedades que a defi-
nem: força e direção." (Ramos e Porfírio, 2008: 162)

Nos manuais escolares, essa organização dos conteúdos deve ser de leitura fácil e de inter-
pretação rápida, para o aluno reter o conhecimento. O seu resultado depende do jogo  
harmonioso que o designer faz ao estabelecer a hierarquia e a navegabilidade dos conteú-
dos na página, apostando em estratégias para motivar os estudantes, na tentativa de  
proporcionar o bom aproveitamento escolar, uma vez que

 É sabido que as capacidades de perceção, de assimilação e concentração dos jovens leitores é 
limitada por isso, é necessário cumprir o tempo de assimilação e resposta da leitura, para enfatizar 
certas informações que devem ser compreendidas e absolutamente minimizadas em detrimento 
de outras informações úteis, mas não indespensáveis para controlar a aquisição de todas as infor-
mações. (Richaudeau, 1979: 66)



258

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

3 É na exploração das diferenças visuais e metafóricas que o designer promove a lógica numa 
composição. Essas diferenças podem ser simétricas quando estão associadas a um design 
tradicional, estático e de caráter histórico, já que "A assimetria obriga a uma avaliação das 
diferenças no espaço e estimula um maior movimento da visão." (Samara, 2010: 19). Ou, 
assimétricas, quando são produzidas através de experiências visuais diferentes - desvios à 
norma - para captar a atenção do observador. Assim, "Do ponto de vista da informação, a 
assimetria melhora a capacidade de diferenciar, catalogar e memorizar o conteúdo, uma vez 
que a investigação do espaço pelo observador fica casada com o ordenamento, ou cognição, 
da própria ideia." (ibidem)

Mas há outras formas de ordenar a leitura e promover a navegabilidade numa composição 
que são igualmente relevantes. Segundo Maia Silva, "O leitor que se perde no texto, busca nos 
marcos visuais da obra (títulos e subtítulos) ou noutras componentes presentes na estrutu-
ração tipográfica, aquilo que poderá religar ao fio discursivo desaparecido." (2008: 63).  
Consequentemente, "A sua memória visual irá desempenhar um papel determinante nesse 
processo de procura." (ibidem). Por essa razão, as formas de ordenar a leitura podem ser pro-
duzidas, até, através de combinações de diferentes famílias tipográficas, da mistura de vários 
tratamentos de imagem ou da relação estabelecida entre as paletas de cor utilizadas  
no layout, bem como pelas suas estratégias de codificação, porque as relações cromáticas 
auxiliam a enfatizar as mensagens e a fazer associações psicológicas.

Na verdade,
 Criar uma paleta rica depende de combinar cores que possam ser claramente distinguidas umas 
das outras, mas que também compartilhem alguma relação ótica unificadora. Por causa da forte 
oposição de complementos, as paletas baseadas nessa relação tendem a ser oticamente mais 
dinâmicas - isto é, as células dos olhos são estimuladas mais agressivamente e o cérebro 
aumenta sua atividade em razão disso. (Samara, 2010: 22) 

Pelos motivos que foram referidos, a cor é um elemento que reforça a hierarquia na com-
posição, porque o sistema ótico do homem permite perceber as cores como se elas  
ocupassem profundidades distintas no espaço. Assim, as cores frias passam para segundo 
plano e as cores quentes sobressaem, embora o seu uso indiscriminado possa gerar con-
fusão. É o acontece, hoje em dia, nos manuais escolares, porque "Muito frequentemente  
os designers cometem o erro de usar cores em demasia, especialmente em projetos de 
processamento de cor - apenas porque têm essa possibilidade." (Samara, 2010: 26)

Neste contexto, a análise de todos os processos mentais envolvidos na perceção e na utiliza-
ção dos conteúdos que são apresentados nos manuais escolares, tornam a construção dos 
seus layouts mais complexa. Portanto, é importante estudá-los para auxiliar as crianças na 
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aprendizagem e compreensão das matérias, promovendo o desenvolvimento cognitivo e a 
forma delas processarem a informação para que, posteriormente, possam recordar, reter e 
utilizar os conteúdos que leram e assimilaram. Essa é a razão pela qual, "A experiência de lei-
tura resulta do encontro de inúmeras atividades sensoriais e cognitivas." (Maia Silva, 2008: 66)

Nos manuais escolares, a estrutura e os conteúdos dos layouts integram o sistema mental 
da perceção que é o processo cognitivo da visão, num processo em que a linguagem gráfica 
é reajustada constantemente, interferindo na sua apresentação, em função do grau de esco-
laridade dos alunos, o estímulo das componentes visuais e verbais da memória operativa 
das crianças, aumentando gradualmente, mediante a sua evolução proporcionando-lhes 
maior capacidade de concentração, seleção, estratégia, memorização, codificação e recupe-
ração da informação. Ou seja, estimulando a capacidade que o seu cérebro tem de extrair e 
resumir informações, a partir de fontes distintas para perceber as coisas. É por isso que, 
quando se lê, os olhos e o cérebro estabelecem simultaneamente estruturas organizadoras 
da forma, orientando na maneira de apreender a realidade. É assim que as mensagens são 
organizadas e a informação visual transformada num novo território do conhecimento. 
De realçar que

 Os percursos da leitura têm sido constantemente redefinidos, alterados, adaptados e por isso 
mesmo ampliados e acrescentados com novas construções e sinaléticas de acordo com a natu-
reza, exigências e necessidades dos textos, dos suportes, dos escritores e dos leitores. (ibidem)

A construção de manuais escolares requer que o designer e o autor considerem todos  
os mecanismos cognitivos que sustentam a capacidade de leitura e o processo de apren-
dizagem do aluno. O que é difícil de acontecer na perfeição, pois o estudo desses  
mecanismos é vasto e está ancorado na disciplina da psicologia cognitiva (na ciência que 
descreve e explica o conjunto das capacidades mentais que dispomos para a aquisição e 
compreensão da informação). E, mais concretamente, nas capacidades cognitivas que 
são estruturadas e organizadas segundo um complexo sistema cognitivo de tratamento 
da informação, que compreende conhecimentos (representações) e meios de operar 
sobre esses conhecimentos (processos). Razão pela qual a psicologia é a disciplina  
responsável pela decomposição do sistema cognitivo em sub-sistemas e descreve  
as relações existentes entre eles e a maneira como o sistema opera na perceção, pelo 
reconhecimento, pela linguagem, pela seleção, pela aquisição e pela memorização da 
informação e através da organização, da planificação da ação, da avaliação, da atribuição 
de conhecimentos, do raciocínio e da tomada de decisões.

Neste contexto, a disposição das matérias nos manuais escolares, deve ser cuidada para 
criar hábitos de leitura e fidelizar a comunidade escolar ao objeto-livro e à marca editorial, 
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3 de forma a que estes se apropriem da informação aí contida, apenas através de gestos 
como o de folhear e observar o livro, apreendendo, assim, a informação pretendida. Esta 
forma de representar uma marca editorial através da segmentação e produção simbólica 
do objeto integra os objetivos do designer, que trabalha para produzir sensações positivas 
de partilha e apreensão de saberes entre as pessoas, quando estas interagem com os 
objetos. Na verdade, “O Design deve interessar-se em identificar relações de uso, psicoló-
gicas e simbólicas, mais afetivas, capazes de facilitar vínculos mais completos entre as 
pessoas e os objetos.” (Correia, 2004:201)

É um processo de trabalho complexo, nomeadamente quando o layout integra casos de 
diferentes arranjos gráficos que têm de coabitar num mesmo suporte, uma situação que 
pode fomentar o ruído visual e desordenar o fio condutor da leitura e do raciocínio, ao longo 
das páginas, porque “Quando confrontado com uma nova página de informação, o olho 
humano atenta habitualmente a parte superior esquerda do suporte de leitura, varrendo a 
página até ao canto inferior direito em diagonal.” (Ambrose & Harris, 2008: 14)118 Desta forma, 
a lógica sequencial de leitura pode ser diluida, por isso gradualmente, o manual escolar tem 
vindo a ser dividido em sub-temas, sub-capítulos, sub-unidades, diferentes tipos de índices 
(para textos, imagens, esquemas e desenhos), dicionários, biografias, bibliografias, resumos, 
fichas metodológicas e de exercícios, documentos em anexo e mapas. Um conjunto de  
divisões e sub-divisões que implicam um código de navegação que pode, inclusive, ser 
explicado no início de cada livro.

Nos manuais escolares, esta forma de organização é essencial para fragmentar a infor-
mação, fazendo emergir espaços de pausa ao longo das páginas, áreas brancas, vazias  
e estáticas, intervalos sem significado que forçam o olhar do leitor para movimentos de 
diferentes velocidades, com a finalidade de o focar nas matérias essenciais, favorecendo a 
reflexão durante o ato da leitura entre parágrafos. Na verdade, "O uso do espaço é uma 
decisão consciente de design para dar pausa ao leitor." (Tondreau, 2009: 18). A aplicação 
de espaços com estas características, nos projetos editoriais, foi estudada pelo autor 
François Richaudeau, que analisou a sua importância em relação ao comportamento dos 
leitores, em função da tipografia empregue nos textos, segundo as regras implementadas 
nos layouts. Ele considerou que o espaço em branco era um fator de hierarquia nas com-
posições, porque libertava a superfície das páginas. Para este autor, "No manual escolar, 
os blocos informativos devem ser claramente hierarquizados e identificados, a manipula-
ção dos espaços brancos é importante. (1986: 74)119. Uma tendência que tem vindo a ser 
contrariada, devido à facilidade com que é possível aplicar múltiplas ferramentas decorati-
vas em simultâneo, o que conduziu ao uso excessivo da cor, dos ícones e das imagens.
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Todos os fatores que promovem a hierarquização da informação asseguram a legibilidade 
da página impressa, que depende da forma como o leitor a aborda para ler, convertendo 
rapidamente os símbolos tipográficos em conceitos. Esta qualidade da legibilidade é 
incontornável para determinar a facilidade com que se processa a leitura, que está asso-
ciada à forma tipográfica das fontes utilizadas nos textos, ao tamanho do seu corpo, à sua 
largura (podendo ser condensada, normal ou expandida), e ao desenho dos seus caracte-
res. Segundo Maia Silva, a fixação do olhar do leitor nas letras surge na sequência do movi-
mento ocular, durante o qual os olhos obtêm a informação. O autor reforça ainda que  
"Não obstante termos hoje muitos dados relativos aos diferentes tempos de duração das 
fixações, não deixa de ser motivo de alguma perplexidade sabermos que os 50 primeiros 
milissegundos de uma fixação, que dura em média 250 milissegundos, são suficientes 
para extrairmos a informação que irá ser analisada na memória de curto prazo." (2008: 68) 
Esta afirmação relembra a importância da complementaridade entre disciplinas, no caso 
da produção de manuais escolares, da relação do design com a psicologia e a didática.
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3 3.2. A utilização da tipografia

A tipografia é um dos alicerces do design gráfico, um processo de criação na composição dos 
textos que promove a sua ordem estrutural, formando a comunicação impressa e, atualmente, 
a digital. A composição que outrora fora um processo manual de colocação de tipos lado a lado 
para formar os textos, nos finais do século XIX foi mecanizada. As máquinas passaram a com-
pôr e a fundir os tipos, após a utilização de um teclado. Foi o caso do linotipo, que foi inventado 
por Ottmar Merghenthaler, em 1886, e, no ano seguinte, o monotipo, criado por Tolbert  
Lanston. Só a partir dos anos 40 é que a evolução da composição de textos se passou a  
processar através do sistema de fotocomposição e, mais tarde, fotomecânica, utilizando as 
matrizes fotográficas dos tipos que eram reduzidos ou ampliados por lentes - o offset -, e que 
só se popularizou nas décadas de 1960/70. Nesta mesma época, apareceram as letras trans-
feríveis, como a Letraset, que permitiu aos designers o acesso a uma maior quantidade de 
fontes e, consequentemente, uma maior intervenção nos espaços tipográficos.

Mas foi a partir de 1990, com a aplicação das novas tecnologias, que a escolha da tipografia 
(tipo de letra ou fonte) passou a estar disponível para qualquer pessoa compôr um texto 
simples, através de um processador de texto. Essa democratização associada à falta de 
conhecimento e formação adequada em design fez proliferar os textos mal diagramados, 
incompatibilizando a relação entre texto e imagem, dando origem a fontes tipográficas mal 
desenhadas. Por esse motivo, o design de tipos é uma atividade especializada que anterior-
mente até requeria o conhecimento de técnicas de gravação de punções na execução de 
matrizes usadas no fabrico dos tipos, uma atividade que era desenvolvida por especialistas, 
gravadores de tipos ou puncionistas, como Claude Garamond e Giambattista Bodoni, que 
criaram fontes clássicas, até hoje tão apreciadas e que foram sendo adaptadas para serem 
utilizadas.

Presentemente, existem muitos designers especializados na construção de famílias tipo-
gráficas, criadas através de diferentes programas de autoedição, como o fontographer, o 
myfonts, o fontbureau, o fontfabrik, o fontfont, o fontshop, o linotype, o typofonderie, entre 
outros, que proporcionam a criação de uma variedade infinita de tipografias. Esta situação 
requer uma seleção mais cuidada para a aplicação das tipografias em cada projeto, nomea-
damente devido à introdução das novas tecnologias,

 Os fabricantes de programas de edição e composição não responderam a esses avanços com a 
avidez esperada. Foi em parte por isso, que os criadores dos formatos PostScript (Adobe Systems) 
e os herdeiros do formato TrueType (Microsoft) chegaram a um acordo no final dos anos 1990 em 
torno de um outro formato, conhecido como OpenType (OT ou OTF). (Bringhurst, 2006 : 201)
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Esta foi a solução que os fabricantes de edição e composição tipográfica encontraram para 
tentar promover a coexistência e o intercâmbio entre os sistemas de escrita existentes.

E, fazendo uma breve contextualização acerca dos formatos de fontes existentes, o TTF - 
True Type Font, desenvolvido pela Microsoft em parceria com a Apple, é o mais utilizado pela 
sua versatilidade, permitindo que a fonte visualizada no monitor seja igual à que será 
impressa; o Postscript, cujas fontes são igualmente conhecidas por Type 1 ou Ps, é composto 
por dois arquivos: um para visualização da fonte, através de um monitor, e o outro para a sua 
observação depois de impressa. Este formato requer um programa adicional para que o sis-
tema reconheça esta fonte e foi desenvolvido pela Adobe, sendo muito usual na indústria 
gráfica; o Bitmap ou "fonte de ecrã", que após uma reestruturação, a sua apresentação obtém 
o máximo rendimento do monitor onde se apresenta, de acordo com a grelha de pixeis onde 
está inserido; e o OpenType, que facilitou a inclusão de milhares de caracteres numa mesma 
fonte, suportando vários alfabetos - o latino, o cirílico, o grego, o hebraíco e o árabe -,  
integrando a especificação Unicode. E, simultaneamente, a oferta de fontes digitais e de pro-
gramas de formatação de páginas que permitiram a composição de textos combinados com 
imagens de boa qualidade.

Neste âmbito, a definição de tipografia passa pela aplicação de elementos gráficos que 
podem ser utilizados, na escrita, através das letras, dos números, dos rabiscos e dos símbolos 
para construir mensagens visuais. E a textura, que constitui os seus tipos, é formada pelo 
corpo do caractere, o espaço, a largura que ocupa e as quebras de linhas, detalhes que podem 
ser separados pela escala e o peso das letras, criando hierarquias visuais. Assim, a forma das 
letras, ou caracteres tipográficos, pode distanciar ou enfatizar o significado das palavras.  
Estas particularidades do seu desenho podem fazer a associação de características que, 
consciente ou inconscientemente, proporcionam ao leitor, por exemplo, a sensação de peso, 
pela utilização de uma tipografia extra-bold, ou de leveza, pelo uso de fontes light.

Para aplicar uma família tipográfica num texto é importante considerar fatores como: a 
medida de altura que o tipo de letra possuí - o corpo -, que é medido desde a haste ascen-
dente até à haste descendente da letra; o espaçamento ótico do texto, que depende da sua 
correção mecânica para anular as desigualdades entre os espaços brancos e os caracteres 
gerados pelas diferenças de formato entre as letras, impulsionando a sua compensação  
(no caso específico de algumas fontes, será necessário alterar o espaçamento para garantir a 
uniformidade visual da mensagem que se pretende transmitir); e a entrelinha, que se define 
pelo espaço que existe entre a linha-base de um texto e a linha-base seguinte. A este  
respeito, Beth Tondreau recomenda: "Considere cuidadosamente o leading, ou espaço entre-
linhas. Dê espaço suficiente para evitar que a composição tipográfica pareça densa, uma 
massa cinza muito escura. (2009: 23)
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3 Consequentemente, também a relação entre o tamanho do corpo dos caracteres utilizados 
nos manuais escolares e a idade dos alunos varia, podendo favorecer a leitura e a interpre-
tação dos conteúdos. Razão pela qual a normativa imposta faz corresponder, para os  
6 anos de idade, um tamanho de caractere que oscila entre o corpo 14 pt (unidade de 
medida utilizada nos programas de paginação), e 18 pt, entre os 7 e os 8 anos, - 14 pt e 16 pt, 
para os 9 anos, - 12 pt, para os 10 anos, entre 10 pt e 12 pt e para adultos - 8 pt. É igualmente 
importante verificar as ligações entre os caracteres tipográficos, porque em certos casos, 
as ligaturas das fontes criam problemas de sobreposição e letras ficam tão unidas, que 
podem até anular-se e prejudicar a sua própria leitura. Foi o que aconteceu, inicialmente, 
com uma coleção de manuais escolares que paginámos na Areal Editores, para o primeiro 
ciclo de escolaridade, cuja fonte era manuscrita e alterava as ligaturas de tal maneira que foi 
necessário criar uma aplicação informática para aplicar na fonte e suprimir esta situação. 
Isto pode acontecer também em fontes clássicas e não serifadas, nomeadamente no caso 
de ligaturas como as que aparecem na figura 117.

A escolha das fontes para livros didáticos, tendo em conta que os textos serão longos, tem 
de ser legível, completa, desenhada em módulos bem estruturados, simples, e deve respei-
tar o alfabeto latino. Assim, para os livros dos mais pequenos as fontes tipográficas imitam 
formas cursivas, caligráficas, com base em modelos de escrita manual e, como referimos 
anteriormente, com ligaturas difíceis de resolver devido aos seus contornos desenhados.  
No caso dos manuais escolares para alunos mais crescidos e, tal como temos vindo a 
observar principalmente a partir dos finais dos anos 90, as fontes mais utilizadas foram a 
Helvética, a Futura e a Frutiger, que não têm serifas, embora os textos com letras serifadas 
facilitem a leitura, porque as serifas ligam as letras sem interrupções. Na aplicação de tipo-
grafias mais complexas, é mais fácil lê-las em título, pois se o tamanho do caractere for 
pequeno, tem menos leitura. Segundo Timothy Samara, na escolha e combinação de tipos 
de letras, "O sentimento que a textura da letra pode gerar - fechado, escuro, aberto, leve, 
romântico, orgânico, fresco, fluido, encorpado, e assim por diante - deve refletir tanto o 
assunto em si quanto o tom da linguagem usada." (2010: 28)

Figura 117 
Exemplo de ligaturas 
entre as letras f, l e i.
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A legibilidade e a envolvência visual são também fatores essenciais da composição tipo-
gráfica, que estão relacionados com o contexto em que se processa a leitura e os objetivos 
de cada publicação. Na construção de um layout, a aplicação e a legibilidade tipográficas são 
pormenores que devem proporcionar uma leitura fluída e agradável. Razão pela qual a tipo-
grafia deve ser escolhida em função do efeito visual pretendido, causando impactos de 
caractere funcional, sociocultural, estético e psicológico, que devem ser ajustados aos con-
teúdos e pensados de acordo com um determinado público-alvo. Por conseguinte, "Uma 
página simples e elegante com uma tipografia neutra demonstra moderação e concentra a 
legibilidade. Com um design simples, os detalhes na tipografia são vitais. O espaçamento 
entre as letras e as relações entre os corpos das letras contribuem para o bom resultado do 
projeto." (Tondreau, 2009: 22) 

Na opinião de Yolanda Zappaterra,

 A legibilidade e funcionalidade são as principais qualidades que devem ser consideradas ao esco-
lher a tipografia de um texto devido à sua importância vital na transmissão da mensagem editorial. 
(…). O uso de tipos com serifa transmite formalidade, enquanto que o uso de tipos não serifados 
têm um aspeto menos rígido e mais contemporâneo. Um caractere curvo e fluído, caligráfico, sus-
cita um sentimento de delicadeza, enquanto que um caractere alemão com arestas duras não 
serifado manifesta algo muito diferente (de qualquer maneira, ambos são de difícil leitura, 
nenhum devia ser escolhido para grandes quantidades de texto). (2008: 132) 120

Neste sentido, o mesmo autor refere ainda que "A tipografia também se percebe como 
uma forma e, por vezes, é um elemento visual no seu próprio direito. É um dos elementos 
mais flexíveis do design editorial e constitui a musculatura da publicação. (ibidem) 121 

Pelas referidas razões, a visibilidade tipográfica dos textos deve ser estudada ao pormenor 
pelo designer, que deve ponderar o tamanho ou corpo das letras e a ênfase que lhes pre-
tende impor. Um processo que se desenvolve de acordo com os conteúdos apresentados e 
o conhecimento prévio da tipografia clássica com serifa, mais usada para textos longos, por 
facilitar a visibilidade tipográfica. Enquanto que a tipografia moderna e simples (não serifada) 
é aplicada em textos curtos. O desenho dos caracteres é outro fator que pode tornar, ou não, 
visível a tipografia, pela aplicação das variantes dos estilos bold, itálico, light, as letras maiús-
culas e minúsculas, dentro de uma mesma fonte. A utilização de colunas que destaquem  
os textos, a aplicação de outras famílias tipográficas no mesmo texto, nos títulos e nos 
cabeçalhos da obra, o kerning (espaço individual entre caracteres numa palavra), o tracking 
(espaço ajustável entre caracteres numa frase ou linha de texto), os espaços e os cortes 
entre as palavras que influenciam o reconhecimento das mesmas, são igualmente contribu-
tos dar leitura à tipografia. Assim como a justificação das linhas de texto que podem 
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3 inclusivamente, criar intervalos entre matérias e capítulos, nomeadamente nos manuais 
escolares…", já que os textos centrados e com margem à direita cansam a vista, quando se 
apresentam em blocos de texto muito extensos."(Zappaterra, 2008: 78)122, tal como  
acontece com o leading (a entrelinha, o espaçamento entre as linhas de texto), e o grau de 
transparência do papel utilizado para a impressão das obras.

Ao longo dos tempos, os hábitos de leitura foram mudando, tal como a multiplicação dos 
textos, que cada vez é mais rápida e fidedigna. Nos ambientes web, a visibilidade e a aplica-
ção da tipografia modificaram-se devido à flexibilidade e às variantes existentes, que são 
aplicáveis em ecrãs de distintos tamanhos, de baixa resolução e com possibilidades de 
representação infinitas, assim como a diversidade de interfaces para utilizar. Por essa 
razão, já existem empresas que produzem e distribuem fontes otimizadas para fornece-
rem uma boa visualização no ecrã, considerando as características das letras que, para o 
efeito, devem ter hastes mais largas e maior altura de corpo, criando mais espaço entre 
elas. Características como as referidas visam melhorar o encaixe dos caracteres na grelha 
de pixel do ecrã. Estes tipos são projetados para proporcionar legibilidade, independente-
mente da resolução e para serem utilizados apenas em projetos digitais.

O segredo para uma boa visibilidade tipográfica não se resume só à construção de uma 
família tipográfica bem estruturada, ou à utilização eficaz da tecnologia. Ele traduz-se  
na apresentação de soluções para uma leitura clara das mensagens, preparada para a  
assimilação do público que pretende atingir, já que se absorvem as palavras pela sua apre-
sentação plástica e concetual, o que também impulsionou uma outra abordagem gráfica 
dos textos, principalmente nas capas dos livros, e que está relacionada com a importância 
do lettering (letras), como imagem. As letras e as palavras também se podem tornar ima-
gem. Da mesma maneira, a composição de textos deve ser baseada em fenómenos como 
o processo de leitura, a legibilidade, a perceção e a memória visual.
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3.3. A aplicação de imagens
Para aplicar imagens, nomeadamente nos manuais escolares, é necessário definir o que é 
este elemento, para posteriormente poder explicar de que forma pode ser utilizado. Com 
um significado multifacetado e polivalente, a imagem assenta no conceito da representação 
visual de uma palavra ou ideia, imprimindo-lhe valor acrescentado. É o caso das emoções 
que podem ser transmitidas por um determinado enquadramento da imagem que foi apli-
cada, ou pelos efeitos psicofisiológicos que esta transmite através da cor e da iluminação, 
além de outros pormenores que a constituem e que também variam consoante a sua loca-
lização no espaço do suporte, no caso dos livros - a página. Por conseguinte, "A leitura das 
imagens, como a dos textos escritos, não deixando de ser sensorial, implica o exercício 
estruturado de capacidades de codificação-descodificação." (Calado, 1989: 35) É assim que 
os diferentes níveis (denotativo, conotativo), de significação nas imagens são descortinados, 
permitindo estabelecer a comunicação.

As imagens podem ser geradas através da fotografia, pintura, desenho, gravura ou vídeo, o 
importante é que tenham legibilidade. Elas surgem também associadas aos livros, aos 
anúncios publicitários impressos em revistas e jornais, a graffitis expostos nas paredes de 
edifícios, a cartazes, à televisão, a utensílios domésticos, a vestuário, a veículos de transporte, 
a telas de cinema, a ecrãs e à internet. Ao nível das ciências exatas, incluindo a matemática, 
as imagens são entendidas como a representação de um objeto especializado e, por isso, 
devem ter um tratamento especial, sendo construídas através de ferramentas especificas.

Em contexto educativo e mais precisamente nos manuais escolares, as imagens servem 
de suporte à aprendizagem, designadamente da linguagem, surgindo para representar e 
realçar conteúdos. Elas funcionam como um complemento didático e ilustrativo dos con-
ceitos apresentados, enfatizando os conteúdos curriculares. Neste sentido, "A imagem 
representativa é pois muitas vezes uma imagem narrativa, mesmo que o acontecimento 
contado tenha pouca amplitude." (Aumont, 2009: 179) Esta situação escasseia à medida 
que o grau de escolaridade avança, principalmente nos manuais de Português, o que foi 
muito notório nos anos 80.

Uma imagem didática detém uma vertente de ensino que, através de diferentes meios pode 
também moldar novos formatos no imaginário coletivo das comunidades e no caso deste 
estudo, da escolar. A imagem pode ser elaborada ou escolhida para ser aplicada na reprodu-
ção de uma realidade simbólica ilustrada em manuais escolares, recorrendo a esquemas de 
abstração para clarificar ideias. É o caso dos gráficos quantificadores de elementos, dos 
mapas com representações planificadas da realidade e da mistura em simultâneo de tantas 
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3 outras características. Na paginação de um manual escolar, à medida que se vão introdu-
zindo criteriosamente os conteúdos de texto nas grelhas das páginas, integram-se também 
as imagens. Mas existem casos em que as imagens preenchem integralmente as páginas 
dos livros que, para Timothy Samara, "Isso não significa que se deva ignorar a grelha subja-
cente. Ao contrário, tais imagens devem ser dimensionadas e posicionadas dentro do  
quadro da página de modo que algum elemento geométrico nela se alinhe com a coluna ou 
a linha e ajude a articulá-la." (2010: 34)

Relativamente às condicionantes de utilização de uma imagem, Machado Morais divide-as 
em quatro campos distintos: o primeiro, diz respeito a uma perspetiva psicológica da repre-
sentação de uma ideia, através da perceção da informação de um pensamento, ou de um 
conceito; o segundo, sob o ponto de vista de um objeto que se contempla como uma figura, 
tendo em conta a sua aparência, reprodução ou cópia; o terceiro é sobre o tipo de suporte e 
registo com que surge, como a gravura, o desenho, a fotografia, ou, a ilustração; e o quarto, 
o contexto de figuras de estilo e de retórica em que pode surgir, como a metáfora, o sím-
bolo ou a alegoria. Sobre este assunto e na sequência da concretização de um estudo, o 
mesmo autor sugeriu: "Para nossa investigação e a título indicativo, poderíamos dizer que 
em todos os quatro campos encontraremos motivos e interesses de pesquisa ao menos 
sob o ponto de vista teórico e concetual." (2007: 102)

As imagens comunicam e transmitem mensagens, e, nesse processo, têm diferentes  
funções que as associam a variadíssimos assuntos. Segundo Martine Joly, "Diremos simples-
mente que, se a imagem é polissémica, é-o em primeiro lugar porque veicula um grande 
número de informações, tal como qualquer outro enunciado um pouco longo." (2007: 126) Em 
termos simbólicos, as imagens podem estar ligadas a uma religião ou à política. Mas, quando 
estão associadas à cognição e ao conhecimento, ou seja, a nível epistémico, transmitem 
informações visuais sobre o mundo. A nível estético, têm como função agradar o espectador 
e proporcionar-lhe sensações. Nos livros, elas são adaptadas às temáticas em causa, de 
onde se conclui que "Se estamos perante um livro destinado a um público infantil, pretende-
se uma linguagem simples, portanto acessível, num constante recurso à imagem para que 
haja uma correlação imediata entre significante e significado." (Sousa, 1998: 27)

Daí que o sentido que uma imagem produz está ligado ao seu significado e à interpretação 
e contexto do seu recetor. Na verdade,

 Todos sabemos por experiência direta que as imagens, que são visíveis de maneira aparente-
mente imediata e inata, nem por isso são facilmente compreensíveis, principalmente se foram 
produzidas num contexto distante do nosso (no espaço ou no tempo, e as imagens do passado 
são muitas vezes as que necessitam mais interpretação)." (Aumont, 2009: 184)
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A perceção das imagens é variável, no caso das imagens mentais, que são inexistentes 
mas codificadas no cérebro, através do que cada indivíduo observa e percebe da projeção 
que as suas impressões transmitem, configurando determinadas sensações no espírito. 
Sobre o assunto, Machado Morais concluiu que "Assim, uma imagem mental de determi-
nado objeto ou acontecimento seria percebida com as características implicando o visual, o 
auditivo, o olfativo e, quiçá, mais estímulos, bem como a correspondente evocação linguís-
tica do objeto." (2007: 103)

A apresentação das imagens, nos livros, pode ser feita de várias formas. A ilustração foi a 
primeira, surgindo através do desenho científico, que é realista e explicativo de vários 
assuntos, como, por exemplo, a figura humana apresentada nos compêndios que ensina-
vam medicina. As funções didáticas que a ilustração tem na apresentação de conteúdos 
contribuiu para a evolução da vertente pedagógica, nos manuais escolares. A sua aplicação 
tem finalidades distintas, sendo as mais comuns a estética, que surge através do desenho 
figurativo e de representação, cujo objetivo é cativar a atenção do leitor, e a realista, na qual, 
o desenho é mais técnico, tendo por objetivo informar e explicar de forma concreta os 
assuntos, definindo conceitos, argumentos e razões. Este tipo de ilustrações aparecem em 
mapas, esquemas técnicos e diagramas estatísticos e devem ser apresentadas de forma 
clara, para evitar ambiguidades na leitura, e ficaram sustentadas em palavras ou frases para 
representar com precisão e rapidez, o que se pretende, como por exemplo, a descrição 
física de animais, plantas, máquinas, instrumentos e experiências laboratoriais. O designer 
deve escolher cuidadosamente as ilustrações para não correr o risco destas serem dema-
siado simples, confusas ou imprecisas, confundindo o leitor, até, em relação às explicações 
e informações dadas no texto/legendas.

O mesmo acontece com as frases longas e complexas, porque o excesso de palavras  
e terminologias que forem desconhecidas por parte dos leitores, podem dificultar a com-
preensão do texto, desencorajando e, no caso concreto dos manuais escolares, o interesse 
do aluno pelo conteúdo. Por essa razão, também a linguagem do manual escolar deve ser 
fácil de entender e estar adaptada ao tipo de vocabulário utilizado pelos alunos e corres-
ponder ao seu nível etário e escolar.

No caso da apresentação de fotografias a cores, em manuais escolares, o efeito é diferente, 
podendo suscitar muito mais o interesse por parte dos estudantes, devido ao realismo que 
este tipo de imagens transportam, que pode tornar este tipo de representação das imagens 
ainda mais eficaz que o desenho/ilustração, embora nos livros para crianças e para facilitar a 
sua leitura, seja muitas vezes preferível a aplicação de desenhos/ilustrações pelo seu poder 
sugestivo, se forem mais realistas, por destacarem o que essencial, simplificando o que se 
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3 pretende simbolizar e, se tiverem elementos imaginativos pela procura, por vezes excessiva, 
de qualidade estética, que pode inclusivamente reduzir a compreensão da matérias e des-
viar a atenção do leitor do verdadeiro propósito do desenho/ilustração.

Na utilização de qualquer imagem é importante estar atento aos direitos de autor. Segundo 
Vítor Paulino: "A utilização de cada imagem é válida apenas por uma edição. As reedições 
beneficiam de um desconto de 50%. A licença é válida por 7 anos." (2012) 123 É essencial 
saber a proveniência técnica das imagens para proceder à sua aplicação. Se estas forem 
analógicas, podem ser apresentadas através de fotografia tradicional, desenho e ilustração, 
ou passar por processos de digitalização para serem editadas em objetos impressos. Para 
isso, é fundamental considerar as suas características físicas e o tipo de espectador. Sobre 
este assunto, e durante o desenvolvimento de um projeto de investigação, Machado Morais 
considerou que as imagens impressas possuem três níveis:

 (…) um nível sintático, relativo aos elementos ou unidades de comunicação visual e seu modo de 
estruturação, responsáveis por efetivarem a construção e suportar o seu potencial denotativo;  
um nível semântico do qual se extrai o significado, a partir da leitura denotativa das partes ou do 
conjunto e ainda um nível expressivo, do qual se extraem as suas possibilidades inferenciais e 
estéticas, na base do seu potencial de gerar conotações de vária índole. (ibidem: 236)

No caso das imagens serem digitais, captadas por fotografia ou feitas em desenho vetorial, 
vídeo ou multimédia, a sua aplicação é direta. Jacques Aumont, referiu-se a esta evolução 
na representação das imagens, como "Uma das novidades tecnológicas que escandiram a 
história das imagens, e que foi muitas vezes considerada uma verdadeira revolução, é 
aquela que, com a invenção da fotografia, introduziu a possibilidade de produzir imagens 
'automáticas'." (2009: 131)

As diferentes maneiras de aplicar e manipular as imagens produz múltiplos sentidos nas 
mensagens. A variação de escalas é um fator de destaque que impõe dinamismo às 
composições e, na presença dos restantes elementos constituintes de uma página, pode 
promover jogos de equilíbrio e simetria entre os objetos, nomeadamente pela introdução de 
diferentes caixas de texto, fontes tipográficas ou ícones. De salientar que “Alterar a proporção 
das imagens ou elementos de texto no design de um projeto pode mudar drasticamente a 
dinâmica de uma página." (Ambrose & Harris, 2008: 38) 124 O recorte, a aplicação de silhuetas, 
o enfoque de um determinado pormenor ou o ângulo e a sobreposição de imagens, num 
fundo de cor, são igualmente fatores geradores de impacto que dão vida às composições.  
A exploração e aplicação deste tipo de pormenores, nas imagens, projetam múltiplos 
significados, transmitindo infinitas mensagens. A alteração dos formatos é outra 
característica que se pode implementar nas imagens para transformar a sua apresentação 
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gráfica. No caso dos manuais escolares, destacando e esclarecendo determinados assuntos, 
por exemplo, através de ilustrações que tornem os conteúdos das páginas compreensíveis, 
acompanhando as diferentes passagens da obra e impondo expressão gráfica às narrativas. 
Por essa razão,

 A força das imagens, a atração que elas exercem, a maior rapidez na perceção relativamente ao texto, 
a quantidade de informação que transmitem de um modo expedito, a possibilidade de leitura a várias 
escalas, tudo isto aliado à profusão de processos de produção, transmissão e reprodução de ima-
gens, fazem da ilustração um elemento com um peso significativo na página.(Rocha, 1995: 122)

O mesmo acontece com a apresentação esquemática dos conteúdos nos livros, nomeada-
mente nos projetos editoriais escolares, porque "Os esquemas configuram um novo campo 
da informação que se torna visível para a transmissão do conhecimento."(Costa, 2011: 119)

Quando se aplica uma imagem, seja num documento impresso ou digital, é importante  
ponderar o que esta representa e a qualidade da composição onde irá ser integrada.  
Tecnicamente, é importante ter em consideração o seu tamanho, origem, resolução em dpis 
- dots per inches (pontos por polegada) e formato, em termos de extensão. Os formatos 
mais comuns para impressão são o jpeg ou jpg (Joint Photographic Experts Group -, formato 
para compressão de imagens); o eps (Encapsulated PostScript - formato para apresentação 
de imagens), e o tiff (Tagged Image File Format -, formato de arquivo para imagens digitais). 
Todos eles devem apresentar-se em alta definição - a 300 dpis (dependendo do tipo de 
máquinas de impressão que serão utilizadas, 254 dpis já será uma resolução suficiente boa).

É igualmente relevante considerar a frequência ou trama de impressão de uma imagem e, 
consequentemente, de uma página, de acordo com a impressora onde irá ser feita a tiragem 
do objeto impresso. Este pormenor está relacionado com a resolução de todos os elemen-
tos que compõem as páginas de um livro e corresponde ao número de linhas que são 
impressas por polegada e constituídas por uma sequência de meios tons. Relativamente 
aos formatos digitais para multimédia mais utilizados, o png (Portable Network Graphics) 
veio substituir o gif (Graphics Interchange Format). No caso da imagem ser vetorial, apre-
senta-se com a extensão fh (Aldus Freehand) e, mais recentemente, ai (Adobe Illustrator). 
Neste tipo de formatos, a resolução e o tamanho das imagens, desenhos ou ilustrações não 
tem implicações técnicas, pois além de serem facilmente manipuláveis não acarretam pro-
blemas de resolução no que respeita à sua impressão ou visualização.

Na perspetiva dos autores Steven Heller e Véronique Vienne, todas as variações gráficas 
aplicadas às imagens são "Um truque ou jogo visual é uma imagem com dois ou mais signi-
ficados que, uma vez combinados, têm como resultado uma única mensagem, com mais do 
que uma leitura." (2012: 45)
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3 Os mesmos autores acrescentam, ainda, que

 Transformar ou distorcer o sentido das imagens de forma irónica ou cómica para que sejam pos-
síveis os duplos sentidos é o principal pilar de uma ideia visual. Forçar o espectador a decifrar 
códigos visuais provoca reconhecimento e surpresa." (ibidem)

Por conseguinte, o significado de uma mensagem visual é construído com base na intera-
ção de diferentes signos plásticos, icónicos ou linguísticos, cuja interpretação está ligada a 
fatores sócio-culturais que requerem por parte do leitor, uma reflexão  com associações 
mentais de ideias, conforme o meio onde este está inserido.

A importância que, presentemente, se atribui às imagens que, muitas vezes, somos obri-
gados a consumir de forma desmesurada tornou a manufatura dos objetos impressos e 
digitais mais apelativa, principalmente, nos manuais escolares, onde as imagens devem ser 
motivadoras, elucidativas, ilustrativas e realistas. Contudo, a sua abundância pode poluir 
visualmente as páginas dos livro, porque o homem não tem capacidade para reagir a mui-
tos estímulos, simultaneamente. Por esta razão, é importante considerar novas estratégias 
de comunicação para a introdução das imagens nos livros e, no caso deste estudo em con-
creto, dos manuais escolares, delas depende a qualidade pedagógica deste objeto.  
É importante realçar que

 A imagem das coisas valoriza-as ou empobrece-as conforme o percurso que a imagem conse-
gue transpor dentro de cada um de nós; essa transposição é um jogo entre a localização dentro 
do labirinto da nossa sensibilidade de consumidores e a argúcia de quem tem que seduzir desco-
brindo o caminho, nem sempre mais curto, nem sempre o mais fácil, (…). (Vaz 2003)

Após uma análise exaustiva de distintos manuais escolares, é possível concluir que as 
imagens aplicadas ocupam grande parte do espaço disponível em cada volume, além 
disso, contêm uma base comunicacional que, se tiver uma utilização incorreta dificulta a 
compreensão dos seus conteúdos. Por essa razão, devem exemplificar autonomamente 
a informação, em função do texto que as complementa ou através de signos que auxiliem 
os alunos a fixar os conteúdos, ainda que estes possam criar ilusões e alterar estados 
emocionais, provocando associações sistemáticas na identificação de conceitos.

Em relação à forma como as imagens são introduzidas nos manuais escolares, em  
Portugal, o autor José Morais recorreu ao pensamento de Amador e Carneiro, que desen-
volveram um estudo acerca das funções das imagens nos manuais escolares de Ciências 
Naturais do Ensino Básico, para descortinar com que tipologia de imagens essas funções 
estão relacionadas, e para chamar a atenção para o facto de que "…o cuidado posto no uso 
da linguagem verbal nos textos escolares não encontra equivalente cuidado no uso da 
imagem…" (2007: 26) 
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Figura 118 
Obra A Língua e o Texto, 7.º ano de 
escolaridade dos autores Lilaz Carriço, 
Cidália Neto Geada, Justiniano Ferreira 
dos Santos, Fernanda Costa e Luísa 
Mendonça, Porto Editora, 1986, pp. 16-17.

Uma situação que se verificou nas páginas de alguns manuais, na década de 80, altura em 
que a introdução das ilustrações proliferou, criando situações em que os textos e as  
imagens não estavam em concordância recíproca, o que potenciou a separação entre os 
conteúdos da obra e os seus recetores. A figura 118, de um manual de Português, exempli-
fica uma dessas situações, pois a ilustração apresentada na página 16 deste manual é 
repetida em várias outras páginas do mesmo livro, fazendo-se corresponder a textos 
diferentes.
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3 3.4. O emprego da cor
A definição da cor é uma tarefa subjetiva, pois esta surge das mais variadas formas nas  
rotinas diárias das pessoas, estando presente em livros, ambientes, alimentação, roupa, 
sinalização, entre outras coisas. Foi utilizada pelos nossos antepassados para atrair a caça e 
gradualmente, foi desempenhando um papel social cada vez mais preponderante, a nível 
cultural e religioso, na determinação das hierarquias cristãs. As cores foram consideradas 
propriedades dos objetos, na teoria de Aristóteles, o que Leonardo da Vinci contestou por 
achar que as cores eram propriedades da luz. Foi Isaac Newton que veio contradizer as  
anteriores teorias traçadas sobre a luz e a cor, desenvolvendo experimentos onde obteve a 
refração da luz branca e a decompôs no espetro visível das cores primárias e secundárias, 
num prisma de cristal.

Os conceitos teóricos existentes sobre a cor foram aplicados em estudos que incidiram no 
aspeto psicológico que esta pode representar, não só pela capacidade de ser vista, mas 
também pelas emoções que provoca, em termos simbólicos, pela capacidade de construir 
ideias. A aplicação correta da cor num espaço pode auxiliar a equilibrar um ambiente, alte-
rando o estado de espírito de quem o habita. Este veículo facilitador da comunicação 
aumenta a produtividade, eliminando estados de ansiedade, angústia e depressão.

A cor é produzida por sistemas aditivos como a televisão e os monitores e, subtrativos, como 
as impressoras. Em termos físicos, ela pode influenciar o tamanho e o formato dos objetos. 
O vermelho e o amarelo, cores ditas “quentes”, dão a ideia de aumento de escala, enquanto 
que o azul e o verde, cores “frias”, reduzem aparentemente as dimensões dos objetos. Exis-
tem também cores que influenciam a percepção do tempo e há estudos que comprovam 
que, em ambientes com cores “quentes”, as pessoas subestimaram a passagem do tempo, 
o contrário aconteceu com quem se instalou em ambientes com cores “frias”.

A descrição da cor pode ser feita segundo quatro grandezas psicofísicas que se relacionam, 
de alguma forma, com grandezas físicas: a Hue, que correspondente à divisão da cor por 
tonalidades, considerando a onda hertaziana longitudinalmente, o que fornece a noção de 
cor; a Saturação ou pureza da cor, que diz respeito à quantidade de luz acromática relativa à 
sua intensidade, e à mistura do preto e do branco que a tornam viva ou ténue; a Luminosi-
dade refletida pelos objetos que é relativa ao pigmento e tem uma capacidade própria de 
refletir luz branca; e o Brilho, referente aos objetos emissores de luz.

Relativamente, aos sentidos e ao significado que as cores despertam, tendo em conta as 
marcas editoriais em estudo, neste trabalho, o vermelho representa a Areal Editores, tem 
uma simbologia quente e dinâmica. É uma cor estimulante que induz a ação, por isso, é 
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muito utilizada em propagandas e promoções, atraindo os consumidores. O vermelho é 
aplicável num sem número de situações, como placas de sinalização de urgência,  cadeias 
alimentares, entre outras. Quando ligada ao lazer, pode significar recusa, mas também ser 
interpretada como fogo e calor, ficando bem integrada na decoração do ambiente de um 
restaurante. No caso do amarelo, cor que representa atualmente a marca das Edições Asa, 
atua no sistema nervoso e aumenta a vitalidade, melhorando a memória e o humor dos indi-
víduos. É usada para atrair o olhar, portanto é adequada a ambientes corporativos, sendo a 
sua utilização positiva, porque passa mensagens de transparência nas negociações. O azul, 
que representa a marca Porto Editora, é uma cor institucional que demonstra poder e confi-
ança numa marca, sugerindo igualmente sensações, como a calma, a frescura, a limpeza e a 
paz, enquadrando-se bem no ambiente de um quarto para descansar.

O fenómeno visual da cor é explicado como o resultado da ação de um feixe de fótons que 
incide sobre as células da retina, transmitindo informações ao nervo ótico que provocam 
impressões no sistema nervoso. Ela reflete-se através dos objetos por comprimentos de 
onda do espetro eletromagnético. Neste contexto, é importante referir que os olhos são os 
sensores do cérebro que funcionam como um processador. 

Em termos fisiológicos, a observação da cor é explicada por dois sistemas visuais integra-
dos no olho humano, que são baseados em dois tipos de células da retina: a Visão 
Escotópica, que funciona com baixos níveis de luminosidade, não sendo sensível ao com-
primento de onda da luz, logo, não é sensível à cor, mas à intensidade luminosa, sobretudo, 
a periférica (bastonetes); e a Visão Fotópica, ligada aos níveis mais elevados de luminosi-
dade, com sensibilidade ao comprimento de onda da luz - cor -, e menos recetividade à 
intensidade, especialmente central (cones). A principal função deste sistema é detetar as 
anomalias no campo visual, como, por exemplo, o movimento.

No manual escolar, a cor auxilia a apresentar os temas e os conceitos expostos, marcando 
os diferentes assuntos e espaços temporais. O uso dos tons no espaço das páginas ajuda 
a definir o grau de importância das matérias, destacando e organizando a informação nas 
páginas das obras. Desta forma, a cor comunica e esclarece as mensagens. A sua aplicação 
enfatiza a organização lógica e o realismo da informação, facilitando a discriminação de 
dados complexos e deixando fluir a leitura. Se a cor for empregue como um código auxiliar 
de leitura, para encontrar temas e capítulos numa obra, consegue evitar o recurso à leitura 
do seu respetivo índice. Segundo Beth Tondreau, "A cor é uma forma de fazer os módulos 
ou seções sobressaírem." (2009: 17) O mesmo acontece com a aplicação dos ícones, cuja 
variação de tonalidades são uma forma de auxiliar o leitor a navegar e a encontrar a infor-
mação pretendida.
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3 A cor, tal como a imagem, também tem funções didáticas na compreensão dos conteúdos, 
por isso, deve ser usada com moderação para não prejudicar a leitura. Assim, "Quando usada 
corretamente, a cor torna-se o catalisador através do qual, a comunicação visual é expressa, 
evocando uma resposta." (Drew, 2005: 83) 125 Nos projetos editoriais, o uso excessivo da cor 
poderá prejudicar a leitura das páginas. Tondreau previne que "Muitas cores possam deixar 
uma composição tumultuada e difícil de navegar" (2009: 17), pois o seu exagero oprime as 
mensagens. Como tal, é importante que o designer defina uma paleta cromática prévia para 
cada obra, em função do ano de escolaridade em causa, promovendo, dessa forma, a coe-
rência na leitura e na compreensão dos conteúdos.

À semelhança da forma, da textura e da estrutura, a cor é também um elemento identifica-
tivo de informação adicional, numa mensagem, desempenhando um papel importante na 
apresentação e leitura dos livros, tendo em conta as expectativas emocionais do seu públi-
co-alvo, num mercado sobrecarregado de convenções. Na verdade, "O valor da cor é um dos 
factores que determina a legibilidade tipográfica." (Drew, 2005: 31) 126, embora a tipografia 
colorida em certos fundos de cor perca leitura. É o que acontece, se houver uma sobreposi-
ção cromática com letras coloridas, por exemplo, vermelhas sobre um fundo verde, ou ama-
relas sobre papel branco. Ou ainda, se o estilo empregue na tipografia utilizada, for light ou 
itálico, o que torna a sua legibilidade diminuta. Mas é importante referir que, apesar das difi-
culdades que o emprego da cor pode gerar na construção do layout de uma obra, "A cor 
também anima uma página e fornece um sinal psicológico para o tipo de mensagem que 
está a ser comunicada." (Tondreau, 2009: 17) Por essa razão, é tão comum a sua aplicação 
em manuais escolares.
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3.5.  Metodologia aplicada  
neste projeto de investigação

Para planear e elaborar um projeto de investigação em design é necessário desenvolver 
várias etapas que, muitas vezes, adotam métodos de pesquisa usados nas mais diversas 
áreas do conhecimento. Este processo conduz o investigador à produção de um plano 
estrutural de trabalho, onde identifica todos os passos dados. Sobre este assunto, Bennet 
pontuou:

 As posições de vários especialistas em design referem a necessidade da adoção de métodos de 
pesquisa utilizados noutras áreas do conhecimento, de modo a que a atividade de designer não 
se baseie unicamente na intuição ou talento, mas também em informação objetiva, na medida em 
que as características dos objetos resultantes, embora possam ser equiparadas às dos objetos 
artísticos, apresentam objetivos diferentes. (25: 2006)

O desenho desta metodologia investigativa foi definido através da construção do mind-map, 
figura 119 e da formulação dos objetivos propostos, que visavam uma análise evolutiva  
do layout na produção do manual escolar, durante as últimas décadas, em três editoras 
nacionais distintas.

Figura 119 
Mindmap mais concreto  
e detalhado das linhas 
investigativas traçadas para 
este projeto de investigação.
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3 No âmbito deste projeto e ao longo do percurso curricular efetuado para este trabalho, a 
solicitação para a produção de uma outra vertente do nosso objeto de estudo conduziu-nos 
à integração, numa exposição coletiva que esteve patente no Museu da Faculdade de Belas 
Artes, da Universidade do Porto, de 26 de maio a 4 de junho de 2011. Para tal, executamos um 
exercício de análise e construção das características e opções gráficas existentes nos 
manuais escolares nacionais, segundo os princípios universais de design aplicados na  
sua produção e as soluções que daí resultaram. A sua evolução foi seguida ao longo desta 
investigação, nomeadamente para os layouts dos manuais escolares das disciplinas de  
Português (por ser a nossa língua materna) e Inglês (porque paginámos projetos para esta 
disciplina, na editora onde trabalhamos).

O referido exercício resultou na materialização do objeto livro e esteve presente na referida 
exposição, em formato tridimensional, enquanto elemento formal/ilustrativo desta investi-
gação. O "Projeto Livro", transformou-se numa peça produzida em k-line branco, com  
1,30 m de altura. E foi colocada no chão do espaço do referido museu, a 45º do observador 
(ângulo escolhido para produzir a interação entre o objeto livro/manual escolar e o observa-
dor), sustentada por uma estrutura de madeira alusiva à geometria do retângulo de ouro.  
A idealização desta peça partiu da construção de uma maquete feita em cartão e palitos 
figura 120, cujo resultado é visível na figura 121. 

Figura 120  
Maquete para do "Projeto Livro".

Figura 121  
O "Projeto Livro" na exposição.
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A sua posição na exposição (assente no chão) foi uma tentativa de provocar sensações de 
procura do layout, através de um livro ou manual escolar em branco, ilustrando o conceito 
que foi perseguido ao longo de todo este projeto. Relativamente à configuração deste 
objeto de estudo é importante realçar que

 Se as coisas são representações - de um mundo ideal, de uma realidade intangível, numa pala-
vra, de essências -, então a verdade dessas coisas deverá buscar-se através de uma outra 
representação que as apresente, que as presentifique, na sua estrita condição de cópias. E que, 
por ser ela mesma representação, será talvez mais verdadeira do que as próprias coisas, aproxi-
mando-se mais desse ideal - ou desse conhecimento - do que das próprias coisas que reporta. 
(Almeida, 2008:31) 

Fatores como estes despertaram o apreço sentido pelas mutações na produção do 
manual escolar que, a partir de uma determinada época, caminhou em paralelo com a 
nossa evolução académica e profissional, mapeando a perceção deste vasto campo de 
investigação. Inicialmente, através da contextualização histórica feita por meio de consulta 
bibliográfica sobre a época em que o livro era reproduzido manualmente, por monges 
copistas, percorrendo a evolução das técnicas de impressão através de caracteres móveis 
- invenção de Gutenberg. E, posteriormente, num passado não muito remoto, pela mon-
tagem e acerto de fotolitos, elaborada sobre uma mesa de luz para gravação em chapa, 
procedimentos que culminam na atualidade, em que a impressão digital sobre chapa reci-
clável é um processo direto, limpo e automatizado, que é comandado pelo homem á  
distância de um botão.

A decisão de desenvolver este projeto deve-se também à constatação de que são ainda 
escassos os estudos académicos e as bibliografias existentes sobre design editorial apli-
cado à produção do layout do objeto manual escolar, principalmente no nosso país.  
Portanto, foi possível contribuir originalmente para a expansão desta área de produção, 
promovendo e tentando compreender a migração do layout impresso para o digital.  
Para isso, foram elaborados estudos de caso, na tentativa de idealizar um novo produto 
para ser construído em plataforma digital, materializado em protótipo, para incentivar o 
ensino-aprendizagem. A função desse objeto será explorar os objetivos propostos para 
esta investigação e resolver os problemas enunciados, recorrendo a uma metodologia 
baseada na criação de ferramentas para a recolha de dados, tendo em conta a constante 
mutação legislativa, estética e o desafio da permanente atualização de conteúdos. Esta 
opção poderá ser duplamente enriquecedora, porque para além de fazer uma análise 
comparativa das soluções gráficas desenvolvidas pela Porto Editora, a Areal Editores e as 
Edições Asa ao longo do tempo, propõe o modelo de um layout do manual escolar em 
plataforma digital.
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3 O método científico utilizado neste estudo pode ser considerado empírico, porque surgiu na 
sequência do desenvolvimento de uma curta investigação experimental, intitulada "A ima-
gem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das 
capas dos manuais escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade entre 
1991 e 2010", que deu resposta a um projeto da cadeira curricular de Seminários de Arte e 
Design do presente doutoramento, sobre a temática escolhida para estudo, na qual nos  
propusemos analisar o grafismo das capas de diferentes manuais escolares de editoras 
nacionais, figuras 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131, que se seguem e que se 
desenrolou num trabalho de campo.
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TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Sinfonia da Palavra 7 

Ano de Edição: 1992
Local: Porto
Editora: Editoral Asa
Grelha: simples constituída por linhas de texto
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas pelos textos e títulos da capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela textura areada do fundo de cor e pela escala
dos caractéres tipográficos empregues no título, ausência total do branco 
Cor: neutra – cinzento leve com uma textura densa e areada
Tipo de carácteres utilizados: tipografia colorida, hierarquizada pelo tamanho e pela cor
empregues, destacando o número sete pela sua posição em segunda linha que cria
dinamismo (sinfonia) na composição evidênciando a sua leitura
Imagem: representada por letras e algarismos
Formato: 210 x 297 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: LP7 
Ano de Edição: 1992
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: sugerindo um jogo de caixas de texto que surgem à esquerda, na parte superior e
no canto inferior direito da capa
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por circunscrições da imagem de fundo onde
as palavras manuscritas são colocadas estratégicamente ao longo das manchas evidên-
ciando as linhas de força da imagem
Textura gráfica: profundidade sugerida por uma aguarelada semi-transparente sobre
fundo branco 
Cor: forte e num largo espectro
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos e dinamizada pela sua posição (inserida em caixas de cor de difer-
entes tamanhos) evidênciando a sua leitura destacando o título pela espessura da
tipografia e a cor branca que o destaca de toda a composição
Imagem: uma aguarela multicolorida
Formato: 200 x 280 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Português 7 
Ano de Edição: 1991
Local: Porto
Editora: Plátano Editora                                      
Grelha: simétrica/simples, imagens e textos centrados
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por vários planos como a sugestão da linha do
horizonte e o pôr-do-sol representados por esfumados cromáticos
Textura gráfica: diferentes planos de profundidade sugeridos pela cor e texturas e os
espaços brancos das caixas de imagem sobrepostas e a disposição alternada
Cor: degradées cromáticos sugerem profundidade através de uma combinação de cores
quentes e frias
Tipo de carácteres utilizados: tipográfias arredondadas, hierarquizadas pelo tamanho e
pela cor empregues
Imagem: pouco explícita, pretende criar dinamismo através de formas onduladas e
arredondadas
Formato: 200 x 260 mm

1991

1992

AUTORES: 
José M. de Castro Pinto | Maria do Céu Vieira Lopes | Aprízio Barbosa da Silva

AUTORES: 
Álvaro Gomes | Fernando Paulo Baptista

AUTORAS: 
Alice Amsellem | Ana Margarida Borges | Fernanda Luísa Ávila

ANÁLISE E RECOLHA DE IMAGENS DE CAPAS DE MANUAIS ESCOLARES DE PORTUGUÊS
PARA O 7.º ANO DE ESCOLARIDADE FEITAS ENTRE 1991 E 2010

7

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Sinfonia da Palavra 7 

Ano de Edição: 1992
Local: Porto
Editora: Editoral Asa
Grelha: simples constituída por linhas de texto
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas pelos textos e títulos da capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela textura areada do fundo de cor e pela escala
dos caractéres tipográficos empregues no título, ausência total do branco 
Cor: neutra – cinzento leve com uma textura densa e areada
Tipo de carácteres utilizados: tipografia colorida, hierarquizada pelo tamanho e pela cor
empregues, destacando o número sete pela sua posição em segunda linha que cria
dinamismo (sinfonia) na composição evidênciando a sua leitura
Imagem: representada por letras e algarismos
Formato: 210 x 297 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: LP7 
Ano de Edição: 1992
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: sugerindo um jogo de caixas de texto que surgem à esquerda, na parte superior e
no canto inferior direito da capa
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por circunscrições da imagem de fundo onde
as palavras manuscritas são colocadas estratégicamente ao longo das manchas evidên-
ciando as linhas de força da imagem
Textura gráfica: profundidade sugerida por uma aguarelada semi-transparente sobre
fundo branco 
Cor: forte e num largo espectro
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos e dinamizada pela sua posição (inserida em caixas de cor de difer-
entes tamanhos) evidênciando a sua leitura destacando o título pela espessura da
tipografia e a cor branca que o destaca de toda a composição
Imagem: uma aguarela multicolorida
Formato: 200 x 280 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Português 7 
Ano de Edição: 1991
Local: Porto
Editora: Plátano Editora                                      
Grelha: simétrica/simples, imagens e textos centrados
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por vários planos como a sugestão da linha do
horizonte e o pôr-do-sol representados por esfumados cromáticos
Textura gráfica: diferentes planos de profundidade sugeridos pela cor e texturas e os
espaços brancos das caixas de imagem sobrepostas e a disposição alternada
Cor: degradées cromáticos sugerem profundidade através de uma combinação de cores
quentes e frias
Tipo de carácteres utilizados: tipográfias arredondadas, hierarquizadas pelo tamanho e
pela cor empregues
Imagem: pouco explícita, pretende criar dinamismo através de formas onduladas e
arredondadas
Formato: 200 x 260 mm

1991

1992

AUTORES: 
José M. de Castro Pinto | Maria do Céu Vieira Lopes | Aprízio Barbosa da Silva

AUTORES: 
Álvaro Gomes | Fernando Paulo Baptista

AUTORAS: 
Alice Amsellem | Ana Margarida Borges | Fernanda Luísa Ávila

ANÁLISE E RECOLHA DE IMAGENS DE CAPAS DE MANUAIS ESCOLARES DE PORTUGUÊS
PARA O 7.º ANO DE ESCOLARIDADE FEITAS ENTRE 1991 E 2010

Figura 122
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 7.
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TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Língua Portuguesa 7 
Ano de Edição: 1993
Local: Porto
Editora: Texto Editora
Grelha: simétrica, equilibrada por elementos gráficos
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas com elementos gráficos que pretendem gerar
uma linha de força central
Textura gráfica: profundidade sugerida pela disposição das imagens no espaço da capa e
pelo degradée e textura da cor de fundo
Cor: intensa
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos, destacando o algarismo 7 inserido numa forma dinâmica evidên-
ciando a leitura do titulo do manual, o branco surge para evidênciar o algarismo 7
Imagem: sugere a escrita da língua portuguesa no mundo através da ilustração do mapa
mundo e de uma caneta de aparo
Formato: 210 x 290 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Aula Viva 7 
Ano de Edição: 1993
Local: Porto
Editora: Porto Editora
Grelha: simples, formada por elementos gráficos
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por um ponto de fuga na ilustração represen-
tada na capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela ilustração e a disposição dos elementos grá-
ficos no espaço da capa e a textura resultante do papel onde é feita a ilustração, o branco
surge na ilustração supõem-se com o intuito de criar um primeiro plano
Cor: várias
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos e a cor
Imagem: ilustrativa sugere a escrita da língua portuguesa ao ar livre
Formato: 210 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: O gosto das palavras 7 
Ano de Edição: 1992
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: composta por caixas de texto que surgem do lado esquerdo, na parte superior e
no canto inferior direito
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas pelas formas que surgem na imagem e pelas
palavras manuscritas com associações ao título do manual colocadas estratégicamente
dentro de uma dessas formas atenuando o vermelho intenso que a destaca
Textura gráfica: profundidade sugerida pelos dois planos das formas sobrepostas e
alguns brancos no texto e no logotipo
Cor: intensa
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos car-
actéres tipográficos e dinamizada pela sua posição, estando inserida em caixas de cor de
diferentes tamanhos e dentro da forma que surge em primeiro plano na imagem evidên-
ciando a leitura do titulo do manual pela espessura da tipografia e a sua cor branca que a
destaca na composição, bem como pela associação das palavras manuscritas
Imagem: gelados de gelo que pretendem ilustrar o gosto pelas palavras
Formato: 210 x 280 mm

AUTORES: 
Artur Veríssimo | Ana Isabel Serpa | Henriqueta Sousa | Goretti Rodrigues

AUTORES: 
Horácio Araújo | Maria Ascensão Teixeira | Maria Assunção Bettencourt

AUTORES: 
João Augusto da Fonseca Guerra | José Augusto da Silva Vieira

1992

1993

8

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Língua Portuguesa 7 
Ano de Edição: 1993
Local: Porto
Editora: Texto Editora
Grelha: simétrica, equilibrada por elementos gráficos
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas com elementos gráficos que pretendem gerar
uma linha de força central
Textura gráfica: profundidade sugerida pela disposição das imagens no espaço da capa e
pelo degradée e textura da cor de fundo
Cor: intensa
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos, destacando o algarismo 7 inserido numa forma dinâmica evidên-
ciando a leitura do titulo do manual, o branco surge para evidênciar o algarismo 7
Imagem: sugere a escrita da língua portuguesa no mundo através da ilustração do mapa
mundo e de uma caneta de aparo
Formato: 210 x 290 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Aula Viva 7 
Ano de Edição: 1993
Local: Porto
Editora: Porto Editora
Grelha: simples, formada por elementos gráficos
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por um ponto de fuga na ilustração represen-
tada na capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela ilustração e a disposição dos elementos grá-
ficos no espaço da capa e a textura resultante do papel onde é feita a ilustração, o branco
surge na ilustração supõem-se com o intuito de criar um primeiro plano
Cor: várias
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos e a cor
Imagem: ilustrativa sugere a escrita da língua portuguesa ao ar livre
Formato: 210 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: O gosto das palavras 7 
Ano de Edição: 1992
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: composta por caixas de texto que surgem do lado esquerdo, na parte superior e
no canto inferior direito
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas pelas formas que surgem na imagem e pelas
palavras manuscritas com associações ao título do manual colocadas estratégicamente
dentro de uma dessas formas atenuando o vermelho intenso que a destaca
Textura gráfica: profundidade sugerida pelos dois planos das formas sobrepostas e
alguns brancos no texto e no logotipo
Cor: intensa
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos car-
actéres tipográficos e dinamizada pela sua posição, estando inserida em caixas de cor de
diferentes tamanhos e dentro da forma que surge em primeiro plano na imagem evidên-
ciando a leitura do titulo do manual pela espessura da tipografia e a sua cor branca que a
destaca na composição, bem como pela associação das palavras manuscritas
Imagem: gelados de gelo que pretendem ilustrar o gosto pelas palavras
Formato: 210 x 280 mm

AUTORES: 
Artur Veríssimo | Ana Isabel Serpa | Henriqueta Sousa | Goretti Rodrigues

AUTORES: 
Horácio Araújo | Maria Ascensão Teixeira | Maria Assunção Bettencourt

AUTORES: 
João Augusto da Fonseca Guerra | José Augusto da Silva Vieira

1992

1993

8

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Língua Portuguesa 7 
Ano de Edição: 1993
Local: Porto
Editora: Texto Editora
Grelha: simétrica, equilibrada por elementos gráficos
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas com elementos gráficos que pretendem gerar
uma linha de força central
Textura gráfica: profundidade sugerida pela disposição das imagens no espaço da capa e
pelo degradée e textura da cor de fundo
Cor: intensa
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos, destacando o algarismo 7 inserido numa forma dinâmica evidên-
ciando a leitura do titulo do manual, o branco surge para evidênciar o algarismo 7
Imagem: sugere a escrita da língua portuguesa no mundo através da ilustração do mapa
mundo e de uma caneta de aparo
Formato: 210 x 290 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Aula Viva 7 
Ano de Edição: 1993
Local: Porto
Editora: Porto Editora
Grelha: simples, formada por elementos gráficos
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por um ponto de fuga na ilustração represen-
tada na capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela ilustração e a disposição dos elementos grá-
ficos no espaço da capa e a textura resultante do papel onde é feita a ilustração, o branco
surge na ilustração supõem-se com o intuito de criar um primeiro plano
Cor: várias
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos e a cor
Imagem: ilustrativa sugere a escrita da língua portuguesa ao ar livre
Formato: 210 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: O gosto das palavras 7 
Ano de Edição: 1992
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: composta por caixas de texto que surgem do lado esquerdo, na parte superior e
no canto inferior direito
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas pelas formas que surgem na imagem e pelas
palavras manuscritas com associações ao título do manual colocadas estratégicamente
dentro de uma dessas formas atenuando o vermelho intenso que a destaca
Textura gráfica: profundidade sugerida pelos dois planos das formas sobrepostas e
alguns brancos no texto e no logotipo
Cor: intensa
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos car-
actéres tipográficos e dinamizada pela sua posição, estando inserida em caixas de cor de
diferentes tamanhos e dentro da forma que surge em primeiro plano na imagem evidên-
ciando a leitura do titulo do manual pela espessura da tipografia e a sua cor branca que a
destaca na composição, bem como pela associação das palavras manuscritas
Imagem: gelados de gelo que pretendem ilustrar o gosto pelas palavras
Formato: 210 x 280 mm

AUTORES: 
Artur Veríssimo | Ana Isabel Serpa | Henriqueta Sousa | Goretti Rodrigues

AUTORES: 
Horácio Araújo | Maria Ascensão Teixeira | Maria Assunção Bettencourt

AUTORES: 
João Augusto da Fonseca Guerra | José Augusto da Silva Vieira

1992

1993

Figura 123
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 8.
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TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Língua Portuguesa 7 
Ano de Edição: 1995
Local: Porto
Editora: Texto Editora
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugerindo um caderno antigo
Pontos focais: linhas imaginárias centrais sugeridas por elementos gráficos com imagens
ilustrativas
Textura gráfica: profundidade sugerida pelos planos de texto e a sombra do número 7,
ausência de branco neste caso sugere envolvência 
Cor: homogenea e sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos e a diferentes fontes de texto utilizadas, dinamizadas também pela
sua variação de cor, grande destaque para o númeo 7
Imagem: ilustrativa sugere a escrita da língua portuguesa ao volta do mundo no tempo
dos descobrimentos, como se fosse uma evocação a um diário de bordo cuja ilustração da
capa sugere
Formato: 210 x 280 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: O gosto das palavras 7 

Ano de Edição: 1996
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por palavras expressivas
Textura gráfica: profundidade sugerida pelo fundo preto homogeneo e a escala da
image, ausência de branco
Cor: sugestiva evoca conotações kitch
Tipo de carácteres utilizados: tipografia circunscrita numa caixa com jogos de cor e
tamanhos evidênciando o número 7 e sobrepondo o título da obra dando ênfase ao texto
como se fosse um selo na composição o dinamismo é sugerido por palavras manuscritas e
coloridas que surgem em torno da imagem central na composição
Imagem: ilustrativa comparativamente o título da obra o gosto das palavras a um gelado
Formato: 210 x 280 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Mensagen em Português 7 

Ano de Edição: 1994
Local: Porto
Editora: Plátano Editora                                      
Grelha: simples, composta por elementos gráficos
Pontos focais: linhas imaginárias centrais sugeridas por caixas de texto com fundo branco
Textura gráfica: profundidade dada através dos planos de texto e respectivas caixas, tex-
tura criada pelo texto que ocupa a área total da imagem de fundo, o branco surge para
destacar o título da obra e a editora
Cor: homogénea
Tipo de carácteres utilizados: tipografia hierarquizada pelo tamanho do corpo dos 
caractéres tipográficos e a cor
Imagem: ilustrativa sugere a escrita da língua portuguesa como marca no papel, numa
recriação do que eram os antigos cadernos de escola destacados pelo texto contido numa
caixa central 
Formato: 190 x 290 mm

AUTORAS: 
Manuela Salvador Cunha | Adriano Basto

AUTORES: 
Horácio Araújo | Maria Ascensão Teixeira | Maria Assunção Bettencourt

AUTORES: 
Artur Veríssimo | Ana Isabel Serpa | Goretti Rodrigues | Henriqueta Sousa

1994

1995

1996

ao

Figura 124
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 9.

compara o prazer da degustação de um gelado ao gosto das palavras
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TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Português Essencial 7 
Ano de Edição: 1998
Local: Porto
Editora: Texto Editora
Grelha: simples, equilibrada e centrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias centrais sugeridas pela imagem e os elementos gráficos
que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela escala dos elementos gráficos, e pela homo-
geneadade da cor de fundo da capa, ausência de branco
Cor: sugestiva mas fria
Tipo de carácteres utilizados: tipografia circunscrita num cabeçalho com jogos de
tamanho evidênciando o número 7 dando ênfase ao texto como se fosse um selo na com-
posição
Imagem: dinâmica evoca alegria uma coisa natural como a aprendizagem 
Formato: 200 x 290 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Ser em Português 7 
Ano de Edição: 1998
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias horizontais sugeridas por imagens e os elementos gráfi-
cos que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela escala dos elementos gráficos, e pela homo-
geneadade da cor de fundo da capa, o branco surge para destacar o título da obra
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia circunscrita num cabeçalho com jogos de
tamanho evidênciando o número 7 dando ênfase ao texto 
Imagem: dinâmica evoca alegria a leitura e a escrita em dois planos de imagem distintos
Formato: 200 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Língua Lusa 7 

Ano de Edição: 1997
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias verticais sugeridas por planos de cor e tamanhos de
imagens
Textura gráfica: profundidade sugerida pela escala dos elementos gráficos, ausência de
branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia circunscrita numa caixa com jogos de cor e
tamanhos evidênciando o número 7 dando ênfase ao texto como se fosse um selo na
composição começa a criar-se um linha gráfica de capas com a opção de circunscrição do
texto
Imagem: dinâmica evoca alegria na aprendizagem como se fosse um momento de
descontração, o gosto de aprender a língua lusa
Formato: 200 x 270 mm

AUTORES: 
Amélia Domingas | António Seabra | Conceição Domingues | Manuel Mendes

AUTORES: 
Fernando Carrilho | Florbela Carreira

AUTORES: 
Ana Isabel Serpa | Artur Veríssimo | Carmen Amaral | Maria Goretti M. A. Rodrigues |
Henriqueta Sousa | Rosário Costa

1997

1998

Figura 125 
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 10.
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TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Sentidos 7 

Ano de Edição: 2009
Local: Porto
Editora: Porto Editora
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias verticais sugeridas por caixas coloridas que contém os
títulos e dados da capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela escala da ilustração e os elementos gráficos,
o branco surge como fundo na ilustração sugerindo profundidade e no número 7 dando
ênfase ao ano de escolaridade e a alguns textos importantes
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de escala
evidênciando o número 7 e o título
Imagem: dinâmica pela atitude das pessoas representadas na ilustração evocativa de
várias mensagens sobre a evolução da aprendizagem do português
Formato: 200 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Entre Linhas 7 
Ano de Edição: 1999
Local: Porto
Editora: Santillana- Constância Editores
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos e dinâmicos com linhas
arredondadas
Pontos focais: linhas horizontais sugeridas por caixas coloridas que contém o título da
obra e o logotipo da editora
Textura gráfica: profundidade sugerida pelo fundo branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de escala e cor
evidênciando o número 7 e o título que surge a branco contrastando com a caixa de cor
onde está inserido
Imagem: evocativa da leitura e aprendizagem do português
Formato: 200 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Língua Portuguesa 7 
Ano de Edição: 1999
Local: Porto
Editora: Texto Editora
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias verticais e horizontais sugeridas por imagens e os ele-
mentos gráficos que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela imagem do mar e céu com a linha do hori-
zonte bem vincada e pela escala dos elementos gráficos, ausência do branco
Cor: sugestiva e confusa
Tipo de carácteres utilizados: tipografia feita por circunscrição de imagens coloridas
criando muito ruído ao título, está inserida num cabeçalho e joga com as diferenças de
tamanho evidênciando o número 7 retirando-o do cabeçalho 
Imagem: dinâmica evocativa de várias mensagens sugerindo a aprendizagem e evolução
do português ao longo dos tempos sugerindo planos diferentes e consequentemente
visões diferentes
Formato: 200 x 280 mm

AUTORAS: 
Maria Ascensão Teixeira | Maria Assunção Bettencourt

AUTORAS: 
Sofia Melo | Ana Martins

AUTORES: 
Ida Lisa Ferreira | Maria Fátima Lopes | Roberto Mendes

1999

Figura 126 
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 11.
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TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Ponto e Vírgula 7 
Ano de Edição: 2002
Local: Porto
Editora: Texto Editora
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias diagonais sugeridas por imagens e os elementos gráfi-
cos que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela homogeneadade do fundo e a escala dos
elementos gráficos, o branco surge para dar ênfase aos títulos e elementos ilustrativos do
ponto e vírgula
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de tamanho cor
e posição, evidênciando o número 7 pela cor e deslocação na linha do título 
Imagem: dinâmica ilustrando o ponto e vírgula em desenho sugerindo a aprendizagem
do português divertida
Formato: 200 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Ser em Português 7 
Ano de Edição: 2002
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias verticais sugeridas por imagens e os elementos gráficos
que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela imagem e a transparência da caixa de texto
e a escala dos elementos gráficos, o branco surge para dar ênfase ao título que está 
circunscrito numa caixa branca na parte lateral direita da capa
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de tamanho, cor
e posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e deslocação na linha do título 
Imagem: dinâmica ilustrando a escrita
Formato: 200 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Língua Portuguesa, Português para todos 7 

Ano de Edição: 2000
Local: Porto
Editora: Editora Constância
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias centrais sugeridas por imagens e os elementos gráficos
que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela homogeneadade do fundo e a escala dos
elementos gráficos, o branco surge para dar ênfase aos títulos
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de tamanho
evidênciando o número 7 pela cor e colocação na linha inferior do título 
Imagem: dinâmica pelas formas ilustradas, evocativa de várias mensagens sobre a
evolução da aprendizagem do português associada à internet, ou seja a ilustração do
título o português para todos
Formato: 200 x 270 mm

AUTORES: 
João Carlos Costa | Luís Lourenço

AUTORAS: 
Constança Palma | Sofia Paixão

AUTORES: 
Artur Veríssimo | Rosário Costa

2000

2002

Figura 127
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 12.
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AUTORAS: 
Elisa Costa Pinto | Vera Saraiva Baptista

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Plural 7 
Ano de Edição: 2010
Local: Lisboa
Editora: Lisboa Editora
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: várias linhas imaginárias sugeridas por elementos gráficos que compõem a
capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela escala de imagens, ausência do branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples com diferentes tamanhos, cores e
posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e tamanho
Imagem: ilustração
Formato: 200 x 280 mm

AUTORAS: 
Fernanda Costa | Luísa Mendonça

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Palavras a fio 7 

Ano de Edição: 2010
Local: Porto
Editora: Porto Editora
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias sugeridas por elementos gráficos que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela escala de imagens, ausência do branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples inserida em caixas de cor com difer-
entes tamanhos, evidênciando o número 7 pela cor e tamanho
Imagem: ilustração
Formato: 200 x 280 mm

AUTORAS: 
Fernanda Costa | Artur Veríssimo | Maria Goretti M. A. Rodrigues | Henriqueta Sousa

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Ser em português 7 
Ano de Edição: 2002
Local: Porto
Editora: Areal Editores
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linhas imaginárias verticais sugeridas por imagens e os elementos gráficos
que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela imagem e a transparência da caixa de texto
e a escala dos elementos gráficos, o branco surge para dar ênfase ao título que está 
circunscrito numa caixa branca na parte lateral direita da capa
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de tamanho, cor
e posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e deslocação na linha do título 
Imagem: dinâmica ilustrando a escrita
Formato: 200 x 270 mm

2010

Figura 128 
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 11.
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AUTORES: 
Maria Luísa Rodrigues | Rodrigues Oliveira

AUTORES: 
M. Salvador Cunha | Adriano Basto

AUTORES: 
Fernando Costa | Luísa Mendonça

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Viver o Português 7 
Ano de Edição: 2002
Local: Lisboa
Editora: Didáctica Editora
Grelha: equilibrada por formas e cores
Pontos focais: linha imaginária horizontal sugerida por cores
Textura gráfica: ausência do branco, tipografia de vários tamanhos e cores circunscrita à
forma de um coração
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de tamanho, cor
e posição no espaço
Imagem: criada por tipografias
Formato: 200 x 280 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Vozes em Língua Portuguesa 7 
Ano de Edição: 2004
Local: Porto
Editora: Editorial O Livro
Grelha: simples, equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: linha imaginária horizontal sugerida por imagens e os elementos gráficos
que compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela imagem e a escala dos elementos gráficos,
ausência do branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de tamanho, cor
e posição no espaço, evidênciando o número 7
Imagem: fotografia
Formato: 200 x 270 mm

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Com todas as letras 7 
Ano de Edição: 2003
Local: Porto
Editora: Porto Editora
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: várias linhas imaginárias sugeridas por elementos gráficos que compõem a
capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pelas caixas de imagem, de texto e pelo o branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de tamanho, cor
e posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e deslocação na linha do título 
Imagem: ilustração
Formato: 200 x 280 mm

2002

2003

2004

Figura 129
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 12.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

289

O
 PAPEL D

O
 D

ESIGNER NA ARQ
UITETURA D

O
 LAYO

UT D
O

 M
ANUAL ESCO

LAR

14

AUTORES: 
Ana Maria Silva | Maria José Fontes | Rogério de Castro

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Palavras em Português 7 
Ano de Edição: 2005
Local: Porto
Editora: Porto Editora
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: várias linhas imaginárias sugeridas por elementos gráficos que compõem a
capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela imagem, as caixas de texto e pelo o branco
transparente
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples joga com as diferenças de tamanho, cor
e posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e deslocação na linha do título 
Imagem: fotografia
Formato: 200 x 280 mm

AUTORAS: 
Sofia Melo | Manuela Rio

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: A casa da Língua 7 
Ano de Edição: 2005
Local: Porto
Editora: Porto Editora
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: várias linhas imaginárias horizontais sugeridas por elementos gráficos que
compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela imagem, as caixas de texto e pelo o branco
do cabeçalho
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples inserida num cabeçalho joga com as
diferenças de tamanho, cor e posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e
deslocação na linha do título 
Imagem: fotografia
Formato: 200 x 280 mm

AUTORAS: 
Maria Luísa R. Oliveira | Margarida Gírio Mouta

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Naveg@r na Língua Portuguesa 7 
Ano de Edição: 2006
Local: Lisboa
Editora: Didáctica Editora
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: várias linhas imaginárias horizontais sugeridas por elementos gráficos que
compõem a capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pelos tamanhos das caixas de texto, ausência do
branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples inserida em caixas joga com as 
diferenças de tamanho, cor e posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e
deslocação na linha do título 
Imagem: ilustração
Formato: 200 x 280 mm

2005

2006

Figura 130
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 13.



290

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

3

15

AUTORAS: 
Alzira Nobre | Rosa Micaelo Fernandes

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Opção 7 
Ano de Edição: 2006
Local: Lisboa
Editora: Plátano Editora
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: várias linhas imaginárias sugeridas por elementos gráficos que compõem a
capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela imagem e caixas de texto, ausência do
branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples inserida em caixas joga com as 
diferenças de tamanho, cor e posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e
deslocação na linha do título 
Imagem: fotografia
Formato: 200 x 280 mm

AUTORA: 
Ana Soares

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Tira-dúvidas 7 
Ano de Edição: 2008
Local: Porto
Editora: Editoral Asa
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos
Pontos focais: várias linhas imaginárias sugeridas por elementos gráficos que compõem a
capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela escala dos texto, utilização do branco para
destacar a disciplina
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples com diferentes tamanhos, cores e
posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor e o tamanho
Imagem: ilustração
Formato: 200 x 280 mm

AUTORAS: 
Carla Marques | Inês Silva | Paula Ferreira

TABELA TIPOLÓGICA DA CAPA: Oficina da Língua 7 
Ano de Edição: 2008
Local: Porto
Editora: Editoral Asa
Grelha: equilibrada por elementos gráficos sugestivos e uma grelha
Pontos focais: várias linhas imaginárias sugeridas por elementos gráficos que compõem a
capa
Textura gráfica: profundidade sugerida pela escala de imagens e caixas de texto, ausên-
cia do branco
Cor: sugestiva
Tipo de carácteres utilizados: tipografia simples com diferentes tamanhos, cores e
posição no espaço, evidênciando o número 7 pela cor
Imagem: fotografia
Formato: 200 x 280 mm

2006

2008

Figura 131
Trabalho: "A imagem documental na construção de uma memória cultural futura - Evolução gráfica das capas dos manuais 
escolares da disciplina de Português para o 7.º ano de escolaridade, entre 1991 e 2010", p. 14.
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Este trabalho conduziu à recolha de um conjunto de manuais escolares de diferentes épo-
cas, alguns deles repescados em alfarrabistas portuenses e, curiosamente, muitos deles 
iguais aos que foram utilizados pela minha geração na escola. Este estímulo, associado à 
visita a várias bibliotecas, onde se promoveram contactos com pessoas ligadas ao objeto- 
-livro, foi igualmente importante para iniciar uma investigação aprofundada sobre assunto.

Foram esquematizadas as etapas consideradas necessárias para traçar as linhas investi-
gativas deste projeto e perceber os passos que era preciso dar, para o organizar. Esse 
esquema foi igualmente apresentado num trabalho curricular deste ciclo de estudos do 
doutoramento, para a cadeira de Metodologia e Práticas de Investigação I e II figura 132. 

MIND-MAP 
do projeto de investigação

. Análise dos 
objetos de estudo

. Planificação dos seus
exemplos mais 

significativos
. Construção de grelhas

de análise para estes
objetos de estudo

TÍTULO
Design Editorial:

layout do manual
escolar em

Portugal

SUB-TÍTULO
Transformações

gráficas dos manuais
escolares de 

Português e Inglês
entre 1980 

e 2011

PROBLEMÁTICA
CENTRAL

Configuração do layout do
manual escolar para 

disciplina de Português e
Inglês, otimizando a sua

produção gráfica e o
ensino-aprendizagem

MANUAL
ESCOLAR
Objeto de

estudo

ÁREAS CIENTÍFICAS
DE INVESTIGAÇÃO

Design Editorial, Design de
Comunicação, História, Ciências

Sociais e Humanas, Didática,
Pedagogia, Sociologia da 
Educação, Informática e

Novos Media e Informação
e Comunicação 

TecnológicaESTADO DA
ARTE

. Bibliografia 
consultada

. Estudos de caso
. Observação direta

dos objetos de
estudo METODOLOGIA

. Recolha e 
tratamento 

de dados
. Entrevistas 

e 
inquéritos

. Recolha 
de dados

bibliográficos

. designers
. professores/

/autores
. alunos

HIPÓTESES
. Definição dos 

princípios construtivos
para o layout mais 

eficaz para o 
ensino-aprendizagem

nos manuais de 
Português e

Inglês

Contrução
de um 

protótipo
viável

Figura 132 
Mind map retirado da página 8, 
do Trabalho: "A evolução  
do design do layout do manual 
escolar e o seu contributo para 
a aprendizagem".

Mind map do projeto
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3 Com a evolução da investigação e a necessidade crescente de encontrar soluções e adap-
tar métodos de pesquisa, foi traçado um esquema mais completo com os objetivos  
pretendidos para este projeto figura 133.

A temática, as motivações e as problemáticas que espoletaram o presente projeto foram 
contextualizadas, na sua primeira parte, onde também se definiu o objeto de estudo. Esta 
fase foi alicerçada na observação, recolha e interpretação de dados, na mediação e formu-
lação de hipóteses/objetivos para a apresentação de resultados, após a definição das  
problemáticas existentes, recorrendo a fontes empíricas sobre o assunto, que sustentaram 
o enquadramento teórico. O recurso à revisão teórica de várias bibliografias, uma técnica  
de análise de conteúdos, incidiu sobre materiais, como: livros especializados, artigos cientí-
ficos, ensaios, teses, atas, revistas, catálogos, conselhos de especialistas, entrevistas  
apresentadas em jornais e na televisão, documentos oficiais, estudos de caso e meios 
informáticos de investigação, como o b-on, o schoolar academic e as bibliotecas de univer-
sidades nacionais e internacionais.

PARTE 1

CONTEXTUALIZAR
DEFINIR 

o objeto  de estudo 
manual escolar 

no âmbito
ESTÉTICOHISTÓRICO

SÓCIO 
CULTURAL ECONÓMICO

Ao longo das últimas 
décadas

PARTE 2

DESCREVER 
A PRODUÇÃO 

do objeto  de estudo 
manual escolar

1. PROCESSOS DE 
    PRODUÇÃO 

2. INTERVENIENTES

5. APLICAÇÃO DE 
     PRINCÍPIOS 
     DE DESIGN

3. EVOLUÇÃO 
     DAS TÉCNICAS E 
      FERRAMENTAS 
      DE EXECUÇÃO

4. ESTRATÉGIAS 
     DE GESTÃO E 
     MARKETING

1. ANALISAR
o layout dos 

manuais escolares 
em diferentes 

décadas

2. DETERMINAR
as variantes no 

layout dos 
manuais escolares 

analisados

A ÚLTIMA 
PARAGEM DO 

MANUAL ESCOLAR 
– O DIGITAL

3. DEMONSTRAR
diferenças no 

layout 
dos manuais 

escolares 
estudados4. CONSTRUIR

maquete do 
protótipo do layout 

do manual 
escolar/

plataforma digital

PARTE 3
METODOLOGIA 

DE INVESTIGAÇÃO 
sobre a evolução gráfica 

do manual escolar
Construção de ferramentas 

específicas para analisar, 
determinar, demonstrar 

e construir

Figura 133 
Esquema estrutural do projeto.
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Para complementar essas leituras, foram efetuadas: entrevistas a designers, a editores e a 
professores, com gravações autorizadas pelos entrevistados para formalizar este estudo 
no terreno ANEXO 3. O recurso a entrevistas exploratórias enriqueceu, igualmente, este 
estudo, de forma qualitativa, numa tentativa de construir conhecimento através de diferen-
tes fontes, definindo e contextualizando o objeto de estudo em causa e também pela  
análise de informações e testemunhos a seu respeito. Foram construidos distintos mode-
los de análise para os dados recolhidos: fichas de leitura e avaliação do objeto de estudo e 
todo o tipo de questionários e inquéritos formulados, que constituiram dados quantificáveis 
que engrandeceram quantitativamente este estudo. Houve necessidade de construir fichas 
de leitura para organizar, catalogar e registar a sintetise e as ideias chave dos suportes  
de leitura feitos ao longo desta investigação, desde as bibliografias consultadas até semi-
nários e workshops frequentados neste âmbito, que foram utilizados como base de  
sustentação das várias teorias e hipóteses que foram surgindo. Consequentemente, foi 
traçado um cronograma que calendarizou as atividades e os contactos estabelecidos, para 
se obter uma noção precisa das fontes de informação, das datas e das ideias, que auxilia-
ram a organizar os conceitos e as problemáticas desenvolvidas neste projeto ANEXO 3.

Na segunda parte do projeto, a descrição da evolução processual e construção do manual 
escolar, desde os anos 80, contou com o testemunho e a apresentação dos procedimentos 
técnicos que são efetuados, e complementada com o recurso a informações absorvidas 
após a frequência num curso de Formação em Gestão e Projetos Editoriais, da Booktailors - 
empresa de consultoria editorial. Como já foi referido, a operação de recolha de dados 
desenrolou-se com o auxílio de material gerado para analisar as principais características 
dos manuais escolares, que foi desenvolvido propositadamente para o efeito, com base em 
critérios já existentes nas grelhas de "Registo de Apreciação, Seleção e Adoção de Manuais 
Escolares", que foram homologadas pela Direção Geral da Educação, e que estão disponíveis 
na internet, bem como através da análise de alguns mapas de produção editorial da Areal 
Editores - Grupo Porto Editora, apresentados, anteriormente, neste trabalho.

Este processo metodológico culminou, na terceira parte do trabalho, com a construção de 
diferentes maquetes, na tentativa de idealizar um protótipo eficaz para o layout de um 
manual escolar digital, sustentado numa plataforma interativa, para a disciplina de Inglês 
(que possibilita maior universalidade técnica no projeto). Esta etapa foi construida com base 
em conceitos de Responsive Design, e, após uma análise prévia de diferentes estudos de 
caso de projetos escolares digitais, com o intuito de se perceberem as configurações das 
suas mutações e a transição da sua apresentação, nomeadamente na migração do formato 
impresso para o digital. Todos estes passos foram complementados por conhecimentos 



294

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

3 adquiridos na participação em congressos, visitas de estudo, workshops e aulas presenciais, 
apresentadas em formato digital, como as que estão integradas no programa curricular 
vigente, de um projeto de referência nacional: o "Rosário Virtual", uma parceria que foi esta-
belecida entre a Escolar Virtual da Porto Editora e o Colégio do Rosário, no Porto.

As técnicas mistas (qualitativas e quantitativas), que foram utilizadas para a recolha e o tra-
tamento de dados neste projeto, foram baseadas nas estruturas descritas para o seu 
desenvolvimento e apresentadas através de imagens. Numa primeira fase, foram organi-
zados e catalogados os suportes de leitura bibliográfica, incluíndo o material recolhido em 
formações, seminários, workshops e visitas de estudo, frequentados no âmbito desta 
investigação, que suportaram as várias teorias e hipóteses que foram surgindo. Os concei-
tos, as citações e os exemplos recolhidos para argumentar coerentemente a parte teórica 
deste trabalho foram introduzidos numa ficha de leitura, criada propositadamente para o 
efeito, e que, inicialmente, foi construida no programa informático Filemaker, figura 134.

A construção desta ficha baseou-se na consulta e análise da grelha “Palgrave Study Skills - 
Critical Thinking Skills”, apresentada no livro Concise critical notes: Books de Stella Cottrell, 
(pp. 155-157), publicado em 2005, pela Palgrave Macmillan Ltd., onde a autora explora e parti-
lha vários tipos de grelhas para a análise de livros, artigos e outros elementos metodológicos 
e organizacionais importantes, na elaboração de textos críticos e artigos. Do mesmo modo, 
foi possível extrair de forma sistematizada o material mais relevante para fazer a análise e a 
crítica das obras consultadas neste trabalho.

Os parâmetros que a integram possuem um primeiro bloco informativo que contém: o 
número e a data da ficha de leitura, o ISBN, e a data de edição da obra consultada. Seguida-
mente, aparece a imagem da sua capa, acompanhada pelo título, os respetivos autores,  
o local onde foi editada, a editora, o ano de edição, o número do volume e um espaço para o 
preenchimento das respetivas dimensões do objeto e, se for o caso, a data da consulta da 
obra em catálogo na internet. O segundo bloco de informações demonstra breves parágra-
fos que foram retirados após a leitura da obra em causa, descrevendo o tipo de teoria  
abordada, que é seguida de um resumo com os tópicos considerados essenciais, as pala-
vras-chave e as razões e evidências que sustentaram os argumentos apresentados e  
relacionados com a temática em estudo. Por último, e se for viável, é sugerida uma compa-
ração com outros autores.

Por questões práticas de reajuste à necessidades metodológicas deste projeto, as fichas de 
leitura sofreram alterações, figura 135. E, passaram a apresentar uma nova configuração e 
disposição das informações. Primeiramente, aparece a imagem da capa da obra em análise, 
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Figura 134
Ficha de leitura das obras 
consultadas neste projeto, 
construída no programa 
informático Filemaker.

AUTOR:

AUTOR: MARTIN, Douglas
TÍTULO: El diseño en libro

ANO DA PUBLICAÇÃO: 1989
EDITORA: Edições Pirámide SA. , Madrid

1. Tipo de teoria: rectangulo de ouro na construção geomátrica de uma página
2. Tópicos essenciais: conseber livros(tem imagens digitalizadas sobre o rectângulo de ouro

nas páginas de um livro e capas antigas de livros e sugestões para analisar materiais que
compõem o livro: papel, guardas, cores, encadernação, lomdadas, retoques e acabamentos.

3. Palavras-chave: geometria dap ágina, designer, material visual/elementos visuais

Citações:
p.16 “Sería falso pretender que el desiñador tenga tiempo o ganas de leer todos y cada uno de

los originales que le llegan a las manos, pero es indispensable que posea una capacidad especial
para familiarizarse con el desiño detallado y el método de trabajo; no necesita comprender, sino solo
percibir aquellas cualidades que hacen a cada libro único, y ser generalmente sensible hacia la
estructura y características del texto y de las ilustraciones.”

“Cuando echa una primera Mirada al original, compuesto por material visual y textual, el desiñador
com parte el mismo interes que el editor, pero se esperará de el que descubra ciertos problemas
visuals asociados con el texto y los diversos recursos que pueden conducir a su resolution.”

p.17 “…el desiñador frecuentemente no está implicado en esta primera etapa. Ademas
de ser capaz de ayudar a un autor en la exposición visual y organizacion de su material, y
de esbozar una primera investigación sobre ilustraciones, dibujos o fotografias que se
pudieran necesitar, esta vinculacion del desiñador debería incluir tambien un esbozo
sobre la clase de sobrecubierta y aparencia exterior que major le fuera al libro. Aunque
esta labor concierne en gran medida al departamento de marketing, en muchos aspectos
nadie puede ayudar mas que el autor, no ya en la búsqueda de una ideal, sino en la
description de un Mercado especializado.”

p. 50…”El valor del espacio en blanco – los diseñadores de muchs campos hacen
referencia a su papel “activo” – es un concepto difícilemte comprensible para el profano
en la materia.”

p.182“Dos citas textuales de Jan Tschichold, contra la moda actual: “La encuadernación
es la ropa del libro, la sobrecubierta es solo una gabardina”; “Las sobrecubiertas de los
libros deberían imprimirse en el papel más barato possible para animar a los lectores a
que las tiren lo antes possible y disfruten de la encuadernación.” 

Figura 135 
Reformulação da ficha de 
leitura das obras 
consultadas neste projeto, 
construída no programa 
informático Word.
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3 depois surgem informações sobre o autor, o título da obra, o ano da sua publicação, a editora 
e a sua respetiva localização. A seguir, o espaço para colocar citações pertinentes acerca do 
tema em estudo.

Para se proceder à triagem das diferentes partes que compõem os objetos de estudo  
consultados e que foi possível recolher para este trabalho, construiu-se um esquema, 
figura 136, onde se estabeleceu uma ordem para observar, com detalhe, cada uma das par-
tes que integram cada manual escolar. Este esquema abrangeu um período temporal entre 
o ano de 1980 e 2015, numa triangulação entre as três diferentes editoras nacionais,  
Porto Editora, Edições Asa e Areal Editores, que foram posicionadas no esquema por ordem 
cronológica, em função do seu aparecimento no mercado.

No interior das células do esquema e para cada editora foram introduzidas as disciplinas 
escolhidas para investigar, o Português e o Inglês com os respetivos anos de escolaridade 
entre o 7.º ao 12.º, bem como as partes selecionadas para análise em cada um dos objetos: 
capa, contracapa, primeiro separador, página inicial e página final de cada um dos 6 primeiros 
cadernos de 16 páginas, que constituem cada obra, e o último separador. A penúltima etapa 
foi alterada e a análise passou a ser feita por cadernos de 32 páginas. O critério de seleção 
utilizado foi não aleatório, por parecer mais representativo e coerente para este trabalho.

Como o material disponível para análise era vasto, ponderou-se observar unicamente as 
capas dos manuais escolares de Inglês e Português para o 7.º ano de escolaridade da 
Porto Editora, Edições Asa e Areal Editores. A análise gráfica dessas capas passava pela 
desconstrução do seu layout, através do desenho das grelhas e guias que o sustentavam, 
tendo em conta as linhas de força, manchas de texto e imagens, como sugere o conjunto 
de figuras 137. Esta solução metodológica comprometia o estudo das transformações 
gráficas do layout na totalidade do objeto de estudo, por isso, foi abandonada.
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Figura 136
Reformulação da ficha de leitura das obras consultadas neste projeto, construída no programa informático Word.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

297

O
 PAPEL D

O
 D

ESIGNER NA ARQ
UITETURA D

O
 LAYO

UT D
O

 M
ANUAL ESCO

LARConjunto de figuras 137 
Desconstrução do layout de algumas capas de manuais escolares.
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3 Após esta experiência no terreno, que complementou um trabalho de campo efetuado na 
parte curricular deste ciclo de estudos de doutoramento, foi criada uma ficha/grelha para 
registar os dados técnicos e as características referentes aos layouts de todos os objetos 
consultados, embora a dificuldade de acesso a alguns deles não tenha permitido efetuar 
uma análise cronológica sequencial, razão pela qual se optou por estudar diferentes anos 
de escolaridade. A análise e preenchimento dos tópicos dessa ficha/grelha proporciona-
ram a construção de teoria própria acerca do assunto. O objetivo foi organizar a informação 
recolhida para a catalogar, com base nos princípios gráficos de clareza comunicacional que 
incidiram na apresentação física e na distribuição da informação pelas páginas, na sua 
navegabilidade, legibilidade e relevância tipográfica, considerando as funções pedagógicas 
deste objeto a vários níveis, nomeadamente o da ilustração e seleção de textos/imagens.  
A observação dos objetos traduziu-se pela sua quantidade numérica, assim como todas as 
informações recolhidas que foram complementadas com opiniões de diferentes autores 
experientes e outros estudos relacionados com este assunto, figura 138.

Figuras 138 
Três exemplos de exertos das 
diferentes grelhas de análise 
gráfica das partes dos manuais 
escolares que foram selecionadas 
para este estudo e construídas no 
programa informático Filemaker
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A primeira parte da referida ficha/grelha continha: o título da obra, a disciplina, o seu grau  
escolar, o nome dos autores e da editora, a data de edição da obra, a morada, a cidade e o 
país onde esta foi editada. A segunda era respeitante às características do seu formato, os 
elementos que a integravam, como a lombada, a sua respetiva espessura, o tipo de papel 
utilizado, a gramagem, o número de folhas e as páginas impressas, os desenhos, os gráficos 
e os quadros apresentados, a fotografia (analógica/digital), a ilustração (digital/manual), o 
tipo de grelha (assimétrica/simétrica), a localização dos selos promocionais, dos avisos e do 
logotipo da editora, as fontes e escalas tipográficas empregues, a hierarquia tipográfica dos 
títulos, da cor da tipografia, o acabamento, a encadernação e a tiragem. Um modelo que  
foi elaborado para a análise de cada uma das partes integrantes das obras e editoras sele-
cionadas neste estudo: capa, contracapa, primeiro separador, último separador, página 
número 16 (fim do primeiro caderno), página número 17 (início do segundo caderno), última 
página do penúltimo caderno e primeira página do último caderno.

Mas, para desenvolver uma análise gráfica com descrições mais completas dos objetos 
observados neste estudo, esta ficha/grelha teve de ser aperfeiçoada, originando o modelo 
Características Gráficas Compositivas do Layout do Manual Escolar, conjunto de figuras 139, 
da página que se segue. A validação deste instrumento de análise baseou-se em estudos 
de caso feitos sobre o mapa de classificação de manuais escolares, homologado pelo  
Ministério da Educação, e os mapas anuais de produção editoral de manuais escolares 
(construídos para definir critérios de avaliação dos elementos gráficos e das características 
técnicas que compõem este tipo de obras e que são suportadas por princípios de clareza 
gráfica e comunicacional, incidindo na apresentação física e na organização da informação 
nas páginas, a navegabilidade, a legibilidade tipográfica e a relevância das suas funções 
pedagógicas, nomeadamente a nível da ilustração e da seleção de texto e imagens).

A avaliação qualitativa desta etapa do projeto foi direcionada para a apresentação e o tipo 
de elementos gráficos presentes nas obras observadas, bem como a sua evolução comu-
nicacional e funcional, que destacou e originou um conjunto de princípios gerais de design 
editorial, um dos objetivos que foi pretendido alcançar neste estudo. O número de exem-
plares analisados, através destas fichas integraram a avaliação quantitativa desta etapa.

Ao modelo de análise apresentado no conjunto de figuras 139, que, neste caso em con-
creto, foi usado para examinar um manual da Areal Editores de Inglês, disciplina que por ser 
versátil também serviu de exemplo para fazer as maquetes de um possível manual escolar 
sustentado em plataforma interativa, foram acrescentados parâmetros que enriqueceram 
com mais detalhe e rigor a desconstrução gráfica dos diferentes objetos observados.  
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Lombada

Capa Contracapa

 CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título New Aerial
1.2. Ano de Escolaridade 12.º – Níveis 6/8
1.3. Editora Areal Editores
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2005 (1ª Edição, 1.ª tiragem)
1.6. Volume –
1.7. Autores Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres
1.8. Preço –
1.9. Tiragem –
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística David Davis
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Extensive Reading
1. 14. Anexos Extensive Reading

1. 15. Ficha Técnica
Logotipo da editora, design, ilustração, capa e contactos com moradas da 
editora. Na contracapa: título, nível, disciplina, ano de escolaridade, nível ano 
da edição, execução gráfica e Dep. Legal.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores, capa: Vitor Simões
1. 17. Ilustração Areal Editores e Bayard Christ
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Conjunto de figuras 139
Localização da obra e caracterísiticas gráficas e técnicas compositivas do layout do manual escolar.
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
1. English around the world, 2. Citizenship and multiculturalism, 3. 
Democracy in a global Era, 4. Culture, art and society.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas 
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação 
e no fim propostas de aulas

h)  X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 195 (larg.) mm

2.2. Peso 622 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 272

2.5. N.º de Folhas 17

2.6. Caracterísiticas do papel

a) gramagem  boa (opaca) X  média 
(semi-opaca)

 má 
(transparente)

b) textura

X  liso
X  capa 
X  miolo

 rugoso 
 capa 
 miolo

c) brilho 
     ou matte

X  matte
 capa

X  miolo

X  brilhante 
X  capa 

 miolo
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   com serif        X   sem serif 

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricomia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricomia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricomia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz 
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas estruturais/
linhas de força na 
grelha verticais

d)   linhas estruturais/
linhas de força na 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165mm

6.3. Margem a) superior:12 mm  b) inferior: 12 mm  c)  lateral  dir.: 12 mm   esq.: 12 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Disciplina, ano de escolaridade, nível, Indicação de manual do aluno, título, nível, 
ano de escolaridade, autores, revisão linguística, imagem, logotipo da editora e 
icone a indicar novo programa.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível, autores e revisão linguística.

4.3. Contracapa Título, nível, ano de escolaridade, indicação das ofertas que trás, código de obra, 
ISBN, ecrã a publicitar o site da editora.

4.4. Folha de rosto Disciplina, ano de escolaridade, nível, título, nível, ano de escolaridade, imagem 
e logotipo da editora.

4.5. Última página  p. 272 bibliografia

4.6. – 1.º separador p. 10-11 (MÓDULO 1 – English aroud the world)

4.7. último separador p. 208-209 (MÓDULO 4 - Culture, art and society)

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legíbilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) icones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                                 X  bastante

b)   utilizadas 
como código 
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil 
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 gramática +texto

fim da 4.ª folha  p.64 texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 gramática +texto

fim da 8.ª folha p. 128 textos

fim da 10.ª folha  p.160 gramática +texto

fim da 12.ª folha  p.192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 textos

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios

fim da 17.ª folha 
(+1caderno de 16p)  p. 272 bibliografia FIM
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12 – CONCLUSÃO DA ANÀLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar  FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes 
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas 
e esquemáticas do manual escolar EFICAZ

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, icones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

12.3.  Estudos Comparativos

a)  Entre 
edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

.  nas páginas 
e respetivos 
conteúdos 
(ex.: as p. 32/33 
são iguais nos 
Aerial 7 nível I

.  organização 
igual 

.  matérias iguais 

.  mesmo número 
de unidades

.  números de 
páginas e peso 
conteúdos (ex.: 
as p. 32/33 são 
iguais nos Aerial 7 
nível I

.  7.º ano nivel 3  
tem mais uma 
unidade que 
outros títulos e 
temas diferentes

b)  Dentro da 
mesma 
coleção 
para distintos 
anos de 
escolaridade

.   formato

. layout do manual

.  os mesmos 
 autores só no 
Aerial 7 nível e 1 e 
no Aerial 8 nível 2

.     Número de páginas 
e conteúdos

.     peso
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3 Por conseguinte, após a captação de imagens e a observação direta das peças seleciona-
das para o efeito, procedeu-se ao seu preenchimento sistematizado, sendo que a sua 
matriz foi construída inicialmente no programa informático QuarkXpress para ser poste-
riormente otimizada no Indesign.

Neste instrumento de análise que surge na integra para os diversos manuais observados no 
ANEXO 2 deste trabalho, consta primeiramente a indicação se a obra foi adquirida ou consultada 
em arquivo. Para os livros que foram consultados em arquivo existem três campos de preenchi-
mento: o número de identificação do manual escolar e o código/número da sua localização em 
arquivo, indicando a estante onde se encontra, a prateleira e a respetiva zona. Quando os 
manuais em análise não se encontram em arquivo, esta informação não fica preenchida. Poste-
riormente, aparecem os campos para a recolha de dados correspondentes à:

1 - Identificação do manual escolar: 1.1 - Título da obra, 1.2 - Ano e nível de escolaridade,  
1.3 - Nome da Editora, 1.4 - Disciplina, 1.5 - Ano de Edição e indicação se foi uma primeira edi-
ção da obra e o número da reimpressão se for o caso, 1.6 - Volume, 1.7 - Nomes dos Autores, 
1.8 - Preço da obra, 1.9 - Tiragem (número de exemplares impressos), 1.10 - Identificação do 
Coordenador(a) da obra, 1.11 - Identificação do Revisor(a) Linguístico(a), 1.12 - Identificação do 
Revisor(a) Científico(a), 1.13 - Indicação se a obra inclui, ou não, ofertas ao aluno e ao profes-
sor, 1.14 - Indicação se a obra contém anexos ou apêndices, 1.15 - Ficha Técnica da obra,  
1.16 - Identificação do designer que produziu a capa e, se for o caso, o respetivo layout da 
obra, 1.17 - Identificação do(a) ilustrador(a) da obra. A seguir, aparecem imagens da lombada, 
da capa e da contracapa da obra analisada. Depois, surge uma área com a imagem da pri-
meira página do índice, do primeiro separador, das páginas: 32-33, 64-65, 96-97, 128-129, 
160-161, 192-193 e do último separador de cada objeto de estudo observado.

2 - Caracterísiticas técnicas do manual escolar: 2.1 - Dimensões/Formato da obra,  
2.2 - Peso, 2.3 - Espessura da lombada, 2.4 - Número de páginas, 2.5 - Número de cadernos 
que integram a obra que se subdividem em páginas, 2.6 - Características do papel utilizado:  
a) gramagem, b) textura, c) brilho ou matte.

3 - Organização do manual escolar: 3.1 - Introdução: a) Apresentação do manual, b) Apre-
sentação do programa vigente para a respetiva disciplina e c) Apresentação da própria 
disciplina; 3.2 - Índice e suas características: a) Consulta fácil ou difícil, se contém ou não  
b) Referências Bibliográficas ou, c) Referências Iconográficas; 3.3 - Separadores: a) Número 
de secções, separadores ou unidades que compõem a obra e seus respetivos títulos,  
b) Páginas duplas, individuais ou num cabeçalho; 3.4 - Disposição ordenada das temáticas, 
englobando: a) ficha diagnóstica, b) atividades/exercícios, c) apêndice gramatical,  
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d) biografias, e) vocabulário/glossário, f) resumos/matéria, g) ficha com exercícios de revi-
são, auto-avaliação e, no fim - propostas de aula e, h) anexos.

4 - Análise dos elementos estruturantes do manual escolar: 4.1 - Capa e respetiva descri-
ção do elementos gráficos que a constituem, o mesmo se aplicou para 4.2 - Lombada,  
4.3 - Contracapa e 4.4 - Folha de rosto. Identificação numérica e do conteúdo da 4.5 - Última 
página, do 4.6 - Primeiro separador, do 4.7 - Último separador e dos 4.8 - Cadernos de  
32 páginas que compõem cada obra, indicando a página final que fecha cada um deles.

5 - Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar: 5.1 - Legibilidade ou 
Ilegibilidade nos: a) Números de página, na b) Qualidade do Material Iconográfico e no dese-
nho dos Ícones c) Simples ou Complexo, e na sua 5.2 - Diversidade: a) Pouco ou Bastante, e 
se estes são ou não, b) Utilizados como Códigos de Navegação nas páginas dos livros. 
Relativamente à sua 5.3 - Complexidade se são de: a) difícil compreensão, b) média, c) baixa 
(infantis).

6 - Navegabilidade do layout/grelha/estrutura das páginas: 6.1 - Geometria da grelha:  
a) Simétrica ou Assimétrica, b) Linhas Estruturais/Linhas de força na grelha verticais ou 
horizontais, 6.2 - Mancha de texto: a) Largura, medida da 6.3 - Margem: a) superior, b) infe-
rior, c) lateral (direta e esquerda), 6.4 - Colunas: a) Largura das Colunas - que, por norma, é 
variável, b) Largura das Goteiras e se contém: c) Uma, Duas ou Mais Colunas.

7 -Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas e ícones): 7.1 - Família de 
tipo(s): a) fontes utilizadas serifadas ou não serifadas e b) Alinhamento dos textos: à direita, 
à esquerda ou justificado; 7.2 - Corpo do texto: legível ou ilegível, 7.3 - Hierarquia/Destaque: 
a) Tipos diferentes, b) Corpos diferentes, c) Espessuras diferentes e d) Cores diferentes.

8 - Cor: 8.1 - Impressão: a) quadricromia, b) Duas cores Diretas, c) Preto e Branco.

9 - Imagem: 9.1 - Fotografia: a) Analógica ou Digital, b) Quadricromia, Duas cores Diretas ou 
Preto e Branco; e c) Motivadora, Explicativa, Realista ou Ilustrativa; 9.2 - Ilustração: a) Manual 
ou Digital, b) Quadricromia, Duas cores Diretas ou Preto e Branco; e c) Motivadora, Explica-
tiva, Realista ou Ilustrativa; 9.3 - Legendas: a) com explicação simples, com explicação  
complexa, ou sem explicação.

10 - Acabamento: 10.1 - Verniz finalizador UV na capa: a) brilhante ou matte. 

11 - Encadernação: 11.1 - Cadernos: a) brochados (cozidos), agrafados ou com espiral;  
b) sem ou com badanas.

12 - Conclusão da análise: 12.1 - Pontos Fortes e 12.2 - Pontos Fracos da informação que foi 
analisada e inserida nos doze campos desta ficha/grelha da análise das características 



304

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

3 gráficas compositivas do layout do manual escolar que culmina com 12.3 - Estudos 
Comparativos, onde se detetaram as Semelhanças e as Diferenças: a) Entre edições/
reimpressões (evolução gráfica), e b) Dentro da mesma coleção para distintos anos de 
escolaridade com a apresentação da respetiva sequência de capas.

Simultaneamente e integradas na pesquisa qualitativa deste trabalho, foram realizadas 
entrevistas exploratórias. Inicialmente, sustentadas no terreno por uma planificação de 
imagens representativas de algumas das partes que constituem os objetos de estudo 
selecionados, por serem representativas das alterações gráficas a que os manuais escola-
res foram sendo sujeitos. Foram organizadas por disciplina, grau de escolaridade, ano letivo 
e editora, mediante uma ordem anual crescente, conjunto de figuras 140.

Entretanto, verificou-se que este tipo de recolha de informação não seria viável, pois iria  
circunscrever a opinião dos entrevistados, limitando o seu discurso à observação dos exem-
plos fornecidos. Mesmo assim, a auscultação de especialistas e a validação de resultados 
para definir um conjunto de princípios em design editorial a que deve obedecer a construção 
dos manuais escolares, foi executada para as disciplinas de Português e Inglês, embora seja 
transversal a outras disciplinas. As entrevistas foram gravadas com a autorização dos entre-
vistados e transpostas na integra para o ANEXO 3 deste projeto.

Dos cinco designers entrevistados, todos tinham experiência no ramo editorial: Francisco 
Providência, Rui Mendonça, Mário Moura, Miguel Carvalhais, Andrew Howard e António 
Modesto. Dos três professores entrevistados, Henrique Trigueiros (engenheiro, professor de 
matemática e autor do projeto do Banco do Manual Escolar), Maria Silva Moura (professora 
de Português) e Teresa Gomes (professora e autora de projetos de Inglês). A nível de edito-
res e após duas tentativas falhadas para entrevistar o administrador do Grupo Porto Editora: 
Vasco Teixeira, que se excusou, conseguimos falar com o diretor do Departamento de Multi-
média da Porto Editora, Rui Pacheco e o diretor editorial da Areal Editores, Diogo Santos.  
Foi igualmente entrevistada a gestora da plataforma de Ensino Digital da Universidade do 
Porto - Moodle, Isabel Martins.

Todas as entrevistas feitas respeitaram os esquemas de interrogação que foram definidos, 
consoante o tipo de atividade do entrevistado no ciclo de produção do manual escolar.  
A transcrição de opiniões, fragmentos de conversas e textos recolhidos foram organizados 
para serem introduzidos em tabelas e gráficos para a elaboração de estudos comparativos 
de onde se retiraram conclusões acerca das observações e estudos efetuados.

Foram também recolhidos dados, através de inquéritos feitos a professores e alunos, tradu-
zindo em números as opiniões e as informações acedidas que, depois de analisadas, foram 
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Planificação imagética para conduzir as entrevistas.
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3 sujeitas a uma classificação quantificável, figuras 141 e 142. Foi também parte integrante 
desta estrutura metodológica o inquérito feito online, figura 143. 

Escola de Belas Artes Universidade do Porto 
Inês Redondo

Título da investigação de tese de doutoramento: DESIGN EDITORIAL: LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM 
PORTUGAL  Transformações gráficas dos manuais de Português e Inglês, entre 1980 e 2014 

Numa perspetiva científica de investigação em design, estamos a desenvolver um trabalho sobre a evolução gráfica 
do layout do manual escolar para as disciplinas de Português e Inglês, entre o 7.º e o 12º anos de escolaridade, em 
Portugal. 

Um projeto funcional que estará ao serviço da sociedade com o objetivo de otimizar o ensino-aprendizagem.  
Está direcionado para uma problemática atual relativa ao progresso no ensino virtual/viral, na tentativa de perceber 
também quais são as transformações que ocorrem durante a migração do layout impresso para o digital, tornando 
exequível o que pensamos ser o futuro do manual escolar – o ebook. Um produto personalizável, facilmente 
transportável num ipad, iphone, android ou apenas consultado através de um qualquer computador ligado à internet. 

Este projeto teórico-prático está alicerçado nas áreas científicas do Design Editorial, Design de Comunicação, 
Informação e Comunicação Tecnológica, Informática e Novos Media, História, Ciências Sociais e Humanas.

O presente inquérito faz parte da nossa metodologia de investigação que pretende complementar a validação e a 
construção do corpus documental deste projeto, onde os elementos recolhidos serão caracterizados segundo os 
critérios de resposta adquiridos e analisados juntamente com outros dados que, posteriormente, serão sujeitos a 
uma análise rigorosa e a comparações para a obtenção de conclusões acerca do objeto da tese de doutoramento.

INQUÉRITO AOS PROFESSORES

1. Qual é a disciplina que leciona?   E o(s) ano(s)? 

2. Como tem conhecimento dos manuais adoptar, anualmente? 

3. Foi ou é autor de algum manual escolar?     Qual?   

Se respondeu afirmativamente à questão anterior, o que recorda dessa experiência? 

  Apresentou o original completo da obra?     

Quanto tempo necessitou para a concretizar? 

Trabalhou em equipa com editor, coordenador e designer?      

4. Costuma analisar manuais escolares estrangeiros?       De que editoras? 

5. Ensina os seus alunos a utilizarem o manual?       

6. Tem preferência pela abordagem gráfica de alguma editora?        Qual?   

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

SIM      NÃO

Escola de Belas Artes Universidade do Porto 

Inês Redondo

Título da investigação de tese de doutoramento: DESIGN EDITORIAL: LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM 

PORTUGAL  Transformações gráficas dos manuais de Português e Inglês, entre 1980 e 2014

INQUÉRITO AOS ALUNOS

1. Qual é o ano que frequentas?  

2. Gostas mais do manual de Português ou de Inglês?        P
orquê? 

3. Onde utilizas mais o manual, em casa ou na escola? 

4. Encontras facilmente, no manual escolar, os assuntos que precisas de estudar?        

5. É mais fácil encontrar as matérias no manual de Português ou no de Inglês?      

6. O que te desagrada no manual de Português?

7. E no de Inglês?

8. Na aula, o professor segue o manual?      

9. Quando olhas para o manual, o que te motiva mais? 

 A
 imagem?   O

 texto?

10. Qual foi o manual escolar que gostaste mais até hoje? 

Porquê?

11. O que gostavas que o teu manual de Português tivesse que não tem? 

12. E o de Inglês? 

SIM      NÃO

PORT.    ING.

PORT.    ING.

SIM      NÃO

Figura 142  
Inquérito a alunos.

Figura 141  
Inquérito a professores.
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Figura 143  
Primeira parte do modelo do inquérito online. Endereço: 
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dDIwQlQ0SFRPZHlDRUkzT2VnSTZkdXc6MA#gid=0>
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3 Assim como o acesso a inquéritos entregues em mãos a professores figura 144, nas ações 
de apresentação dos novos projetos da Areal Editores, em 2014. No Colégio Nossa Senhora 
do Rosário, figura 145. E aos alunos, figura 146 documentos que foram compilados no 
ANEXO 3 deste trabalho e serviram para validar pressupostos enunciados por designers, 
professores e alunos, criadores e utilizadores de manuais escolares.

Figura 144  
Inquérito feito 
aos professores.
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INQUÉRITO	  AOS	  PROFESSORES.	  
COLÉGIO	  DO	  ROSÁRIO	  –	  PORTO	  
PROFESSORA:	  MARIA	  MOURA	  SILVA	  
	  
	  

1. Leciono	  Português	  ao	  8.º	  e	  9.º	  anos.	  
2. Através	  das	  editoras	  que	  enviam	  informações	  via	  email	  ou	  exemplares	  para	  o	  

Colégio.	  	  
3. Não.	  	  
4. Não.	  	  
5. Não.	  	  
6. Devem	   ser	   incluídos	   propostas	   de	   respostas	   de	   todos	   os	   exercícios,	  

planificações	  dos	  conteúdos	  por	  ano	  e	  por	  período,	  transcrições	  dos	  materiais	  
audio,	  propostas	  de	  fichas	  de	  avaliação.	  Devem	  estar	  disponíveis	  no	  manual	  ou	  
no	  livro	  do	  professor.	  	  

7. Não.	  	  
8. Sim.	  	  
9. Porto	  Editora	  e	  Texto	  editora.	  
10. Para	  mim	  o	  importante	  é	  a	  apresentação	  dos	  conteúdos	  que	  deve	  ser	  clara	  e	  

objetiva.	   As	   páginas	   não	   devem	   estar	   sobrelotadas	   com	   exercícios/	  
informações.	  

11. Não	  considero	  um	  objeto	  de	  design.	  	  
12. Sim,	   quando	   temos	   de	   adotar	   novos	   manuais	   ou	   quando	   consulto	   outros	  

manuais	  em	  busca	  de	  material.	  
13. Sim.	  	  
14. Falta	   em	   determinadas	   editoras/	   manuais	   adequar	   o	   design	   ao	   nível	   dos	  

alunos,	  pois	  por	  vezes	  algumas	  imagens	  são,	  a	  meu	  ver,	  demasiado	  infantis.	  
15. Não.	  	  
16. Alguns	   índices	   são	   fáceis	   de	   consultar,	   outros	  não	   apresentam	  os	   conteúdos	  

de	  forma	  claramente	  percetível.	  
17. Considero	   que	   a	   navegabilidade	   de	   qualquer	   manual	   escolar	   deve	   ser	   mais	  

fluída.	  
18. Sim.	  	  
19. Sim.	  
20.Sim.	  
21.Sim.	  O	  que	  provoca	  ruído	  visual	  são	  as	  imagens	  desnecessárias.	  
22.Nenhum.	  	  
23.Sim.	  
24.Julgo	  que	  o	  fim	  do	  manual	  impresso	  desvirtua	  completamente	  o	  valor	  do	  livro	  
e	  a	  relação	  dos	  alunos	  com	  o	  mesmo.	  Considero	  o	  contacto	  físico	   imprescindível	  
para	   apreender	   os	   textos,	   pois	   permite	   uma	   melhor	   visualização	   e	   facilita	   a	  
aprendizagem	  já	  que	  possibilita	  a	  tomada	  de	  notas,	  o	  sublinhado,	  a	  elaboração	  de	  
esquemas-‐síntese.	  	  

	  

Figura 145  
Resultado do questionário 
exploratório/inquérito feito a 
um professora de Português, 
do Colégio Nossa Senhora do 
Rosário no Porto.

Figura 146  
Resultado de um questionário 
exploratório/inquérito feito a 
alunos de uma turma de 
Inglês, do Colégio Nossa 
Senhora do Rosário no Porto.
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3 A principal razão pela qual os professores foram inquiridos, prende-se com o reconheci-
mento dos critérios utilizados na apresentação dos conteúdos programáticos vigentes que 
os levam a adotar um manual escolar. No caso dos alunos, devido à identificação da forma 
como interagem com o manual escolar, tendo em conta os aspetos que consideram mais 
relevantes na estruturação da informação, na estética do objeto e na sua transição para 
outros suportes. Quanto aos designers, e como é óbvio, para perceber como se deve estru-
turar um layout de um manual escolar e quais as tendências em voga nesse processo.

A técnica experimental foi desenvolvida através da construção das ferramentas de análise 
gráfica e das tentativas para idealizar um protótipo do manual escolar digital, em plata-
forma interativa. Nesse sentido, foram produzidos diferentes esquemas que serão  
apresentados e explicados, mais à frente, neste trabalho.
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3.6.  Comparações e metamorfoses gráficas 
ocorridas nos layouts dos manuais escolares  
de Português e Inglês do 7.º ao 12.º anos de 
escolaridade entre 1980 e 2016 na Porto Editora, 
Areal Editores e Edições Asa

O layout representa a relação espacial existente entre os elementos que são inseridos 
numa página. É uma estrutura organizadora de texto e imagens, onde a hierarquia dos ele-
mentos engloba variações, como a cor e a luz. É sustentado por uma grelha que, para além 
de o dividir, sustenta, alinha e distribui os elementos na composição, respeitando um 
determinado formato. A construção de um layout permite gerar, de forma sequencial, pelo 
menos um padrão ao longo das páginas e em todos os elementos que compõem o livro, 
promovendo ritmos de leitura. Nos manuais escolares, esses ritmos são notórios, por 
exemplo, quando a informação se repete num mesmo local, em diferentes livros de uma 
mesma coleção.

Todos os anos, os layouts das coleções são pensados em função das programáticas 
vigentes para cada disciplina e ano escolar a que se destinam, respeitando as metas curri-
culares pré-estabelecidas que, atualmente, duram seis anos, mesmo que as tendências 
gráficas os tornem aparentemente obsoletos. Para a disciplina de Português, os layouts 
são pensados de acordo com uma variedade de tipologias textuais e preparados para 
desenvolverem competências de compreensão na leitura e no estudo desta língua, desen-
volvendo distintas competências sobre a mesma, auxiliando o aluno a compreender o que 
lê pelo que ouve, e a expressar-se oralmente e por escrito. No caso da disciplina de Inglês, 
as imagens são elementos que imperam nos layouts, pois a apresentação e manipulação 
das mesmas existem para ajudar o aluno a fazer a associação do vocabulário com as  
imagens, fixando, dessa forma, o que aprendeu. Cada um destes objetos é único e deve 
cumprir a sua função.

Perante isto, o designer deve ponderar os distintos contextos onde irá inserir os conceito e os 
detalhes técnicos, informativos e icónicos apresentados numa determinada área e suporte.  
A apresentação das imagens deve respeitar as características existentes a nível sintático, 
através de detalhes, como a cor, o tamanho, a complexidade e o contraste. A nível semântico, 
pelo valor informativo dos elementos que contêm; e a nível pragmático, através da verificação 
das condicionantes culturais em que se integram, os interesses, as competências e as 
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3 possíveis expetativas que desenvolvem, após a sua observação. Mediante as referidas carac-
terísticas, o designer tem a possibilidade de fazer vários tipos de associações, inclusive  
culturais, podendo até fantasiar sobre a realidade. Acerca das preocupações inerentes à apli-
cação das imagens nas páginas dos manuais escolares e o impacto por elas gerado, Isabel 
Calado destacou o: "… poder que ela tem sobre o domínio educativo." (1994: 12). Para a autora, 
"Uma imagem, seja ela de que natureza for, venha ela de onde vier, continua a ser tomada 
como uma prova ou, se quisermos, como uma evidência." (ibidem). Consequentemente, con-
cluiu que "A leitura das imagens, como a dos textos escritos, não deixando de ser sensorial, 
implica o exercício estruturado de capacidades de codificação-descodificação." (ibidem: 34)

As diferenças técnicas e gráficas que existiram ao longo das últimas décadas e que ainda se 
desenvolvem nos diferentes layouts dos manuais escolares impressos são indicadas, tal 
como foi referido anteriomente, nas grelhas de análise que são apresentadas nas páginas 
que se seguem, onde foram parametrizados os detalhes mais relevantes da sua produção 
e apresentação. O exemplo mais recorrente é visível nos projetos escolares que são  
destinados aos professores e que, por norma, são produzidos primeiramente, conjunto de 
figuras 147 e 148.
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Conjunto de figuras 147
Capas da obra  

Palavras A Fio 7,  
de Fernanda Costa  
e Luísa Mendonça,  

Porto Editora,  
2009.

Páginas da obra 
Palavras A Fio 7,  

de Fernanda Costa  
e Luísa Mendonça,  

Porto Editora, 2009,  
pp. 80-81.

Exemplar do Aluno.

Exemplar do Aluno.

Exemplar do Professor.

Exemplar do Professor.
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Conjunto de figuras 148
Capas da obra 
Português 10+,  
de Idalina Ferreira, 
Purificação Silvano e 
Sónia V. Rodrigues,  
Areal Editores, 2010.

Páginas da obra  
Português 10+,  
de Idalina Ferreira, 
Purificação Silvano  
e Sónia V. Rodrigues,  
Areal Editores, 2010,  
pp. 80-81.

Exemplar do Aluno.

Exemplar do Aluno.

Exemplar do Professor.

Exemplar do Professor.
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É em função desses exemplares do professor e do número de aprovações conseguidas 
junto das escolas que é possível avaliar o número de exemplares do aluno que terão de ser 
impressos. Essas duas versões do mesmo manual escolar diferem, por exemplo, no tipo de 
papel usado que, no caso do exemplar do aluno, é sempre mais fino, reduzindo intencional-
mente o peso e o volume das obras, enquanto que, no exemplar do professor, o papel é 
mais gramado e opaco. Além disso, o manual do professor contém informações específicas 
que são criadas intencionalmente para auxiliar o docente a lecionar, e que surgem no layout 
das páginas sob a forma de bandas laterais, provocando um aumento da largura do objeto 
em causa, em relação ao exemplar do aluno. Essas bandas remetem para apêndices anexos 
à obra, e contêm sugestões metodológicas para dar as matérias: propostas de planificação 
das aulas, guias com sugestões de exploração de imagens, objetivos propostos, exercícios e 
soluções ou cenários de resposta para os exercícios propostos aos alunos. E, ainda, dicas e 
outros conteúdos de exploração que dão acesso a recursos áudio e multimédia atualizados 
em suportes de informação interativa, na maioria dos casos sinalizados por ícones.

O manual do professor é organizado segundo uma tipologia de conteúdos específicos que 
estão vocacionados para a análise e o estudo de parâmetros programáticos homologados 
pelo Ministério da Ciência e Educação, com orientações didáticas para a expressão escrita e a 
compreensão oral das matérias apresentadas. O manual do aluno é apresentado por  
secções, módulos, capítulos ou unidades, páginas integradas em sequências didáticas que 
iniciam e encerram os conteúdos apresentados segundo uma lógica didática compatível 
com a avaliação dos conhecimentos que devem ser adquiridos, e onde são apresentados 
apêndices mais curtos, nomeadamente testes de auto-avaliação ou avaliação formativa, 
índice remissivo de autores, índice das imagens aplicadas, glossário e apêndice gramatical, 
anexo informativo.

A tabela da figura 149, mostra a listagem das obras que foram estudadas criteriosamente 
neste trabalho. A partir desta etapa estabeleceram-se comparações, apurando-se  
as semelhanças e as diferenças gráficas e técnicas existentes, que foram integradas nos 
quadros, conjunto de figuras 150, que se seguem. Nesses quadros, a imagem das capas 
representam manuais escolares de Português e Inglês, do 7.º ao 12.º anos de escolaridade, 
da Porto Editora, Edições Asa e Areal Editores, onde se detetaram as principais semelhanças 
e diferenças, desde as edições dos anos 80. Os elementos apresentados resultaram de um 
processo de análise que decorreu após a contextualização do objeto de estudo, o que  
possibilitou a verificação do desenvolvimento de uma uniformização no grafismo e apresen-
tação destes objetos, resultante da automatização dos seus processos de produção, uma 
consequência da utilização recorrente de equipamento adquirido para o efeito.
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N.º UNIDADES 
ANALISADAS DISCIPLINA EDITORA TÍTULO POR COLEÇÃO ANO DE 

ESCOLARIDADE ANO CIVIL

1

PORTUGUÊS PE

PORTUGUÊS ORAL E ESCRITO 7.º 1983

2 PORTUGUÊS ORAL E ESCRITO 9.º 1983

3 PORTUGUÊS PROSA E POESIA 7.º 1986

4 A LÍNGUA E O TEXTO 7.º 1986

5 A LÍNGUA E O TEXTO 9.º 1987

6 AO ENCONTRO DAS PALAVRAS 7.º 1986

7 AO ENCONTRO DAS PALAVRAS 7.º 1990

8 PORTUGUÊS LINGUA E LINGUAGEM 7.º 1990

9 VIAGENS EM PORTUGUÊS 7.º 1992

10 VIAGENS EM PORTUGUÊS 9.º 1996

11 AULA VIVA 7.º 1993

12 AULA VIVA 7.º 1996

13 AULA VIVA 9.º 1996

14 AULA VIVA 9.º 2007

15 AULA VIVA_A 12.º 1996

16 AULA VIVA_B 12.º 1995

17 AULA VIVA_B 12.º 2001

18 NOVOS HORIZONTES_A 12.º 1995

19 NOVOS HORIZONTES_B 12.º 1995

20 ENCONTRO LITERÁRIO_A 12.º 1995

21 CAMINHOS 8.º 1997

22 PORTUGUÊS DE PALAVRA 7.º 2000

23 COM TODAS AS LETRAS 7.º 2004

24 COM TODAS AS LETRAS 9.º 2005

25 ABORDAGENS 12.º 2006

26 PALAVRAS A FIO 7.º 2009

27 EXPRESSÔES 12.º 2016

28 ENTRE MARGENS 12.º 2016

29 (PARA)TEXTOS 7.º 2016

30 (PARA)TEXTOS 9.º 2016

31 DIÁLOGOS 7.º 2016

32 DIÁLOGOS 9.º 2016

1

PORTUGUÊS ASA

PRÉ-TEXTOS 7.º 1982

2 PONTO POR PONTO 7.º 2004

3 PONTO POR PONTO 9.º 2011

4 DAS PALAVRAS AOS ATOS 12.º 2010

5 OFICINA DA LÍNGUA 7.º 2008

6 NOVAS LEITURAS 7.º 2011

7 COMTEXTOS 10.º 2011

8 CONTOS & RECONTOS (Vol. 1 e 2) 7.º 2012

9 OUTROS PERCURSOS 12.º 2014

1

PORTUGUÊS AE

O SABOR DO TEXTO 9.º 1989

2 O GOSTO DAS PALAVRAS 7.º 1994

3 O GOSTO DAS PALAVRAS 7.º 1995

4 O GOSTO DAS PALAVRAS 9.º 1996

5 SER EM PORTUGUÊS 7.º 2002

6 SER EM PORTUGUÊS 9.º 2004

7 SER EM PORTUGUÊS 12.º 2007

8 VIVER EM PORTUGUÊS 7.º 2010

9 LÍNGUA PORTUGUESA 7.º 2011

10 CONTA CONTIGO 7.º 2013

11 CONTA CONTIGO 9.º 2016

12 PORTUGUÊS 12+ 12.º 2015

13 PORTUGUÊS 7.º 2016

14 PALAVRAS 12.º 2017
Figura 149 - Lista das obras que foram 
analisadas neste projeto.

Obras que foram analisadas 
neste projeto para a disciplina 
de Português
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1

INGLÊS ASA

GALAXY 7.º 1984

2 GATEWAY 7.º 1996

3 PLUGE! 7.º 2004

4 GLOBAL 10.º 2007

5 EASY BIZ 11.º 2008

6 PLUG & PLAY! 7.º 2007

7 CLICK ME! 9.º 2011

8 iLEARN 7.º 2012

9 UPGRADE 10.º 2013

1

INGLÊS AE

NINE UP WITH YOUR ENGLISH 9.º 1985

2 SEVEN/EIGHT UP 7.º e 8.º 1989

3 TWELVE UP 12.º 1991

4 AERIAL NÍVEL I 7.º 1995

5 AERIAL NÍVEL I 7.º 1998

6 AERIAL NÍVEL 3 7.º 1998

7 AERIAL 9.º 2004

8 NEW AERIAL 12.º 2005

9 GETTING ON 7.º 2005

10 GETTING ON 9.º 2006

11 NEW GETTING ON 7.º 2010

12 NEW GETTING ON 9.º 2010

13 DOWNLOAD 7.º 2016

14 iTEEN 7.º 2016

15 iTEEN 9.º 2017

16 UDARE 9.º 2017

N.º UNIDADES 
ANALISADAS DISCIPLINA EDITORA TÍTULO POR COLEÇÃO ANO DE 

ESCOLARIDADE ANO CIVIL

1

INGLÊS PE

LIFT-OFF WITH ENGLISH
N.1 - 2.ª PARTE 

Ensino Secundário
1984

2 LIFT-OFF WITH ENGLISH
N.2 - 1.ª PARTE 

Ensino Secundário
1985

3 LIFT-OFF WITH ENGLISH
N.2 - 2.ª PARTE 

Ensino Secundário
1985

4 ENGLISH FUNTASTIC 7.º e 8.ª 1990

5 ENGLISH FUNTASTIC 9.º 1988

6 WORK IT OUT 10.º 1990

7 WORK IT OUT 11.º 1987

8 MATCH POINT 8.º 1997

9 TEEN TIME 1 7.º 1999

10 TEEN  1 7.º 2002

11 EXTREME 7.º 2002

12 SCREEN 1 10.º 2005

13 SPOTLIGHT 7.º 2010

14 SPOTLIGHT 9.º 2010

15 NEW WAVE REVOLUTION 9.º 2015

16 XPLORE 12.º 2016

17 BE THE CHANGE 7.º 2016

18 SWOOSH 7.º 2016

19 SWOOSH 9.º 2016

Obras que foram 
analisadas neste projeto 

para a disciplina de Inglês
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3 ESTUDOS COMPARATIVOS DE MANUAIS ESCOLARES DE PORTUGUÊS | PORTO EDITORA
DENTRO DA MESMA COLEÇÃO PARA DISTINTOS ANOS DE ESCOLARIDADE

João A. F. Guerra e José A. S. Vieira, 1983 SEMELHANÇAS: oferta ao professor; textura da capa; capa impressa a 4 cores; miolo 
impresso a 2 cores; os mesmos autores; estrutura gráfica e organização das matérias; 
avaliação diagnóstica.

DIFERENÇAS: o nome dos autores não está completo na capa do 7.º ano mas  
no 9.º está; tipografia; separadores: no 7.º ano há uma separação com cores distintas, 
no 9.º ano os separadores só se distinguem pelo cabeçalho o resto é tudo a 2 cores 
(vermelho e preto); títulos e cabeçalhos; cantos do manual de 7.º ano arredondados o 
9.º ano tem canto retos; localização do selo de oferta ao professor (no 7.º ano surge 
no canto superior esquerdo no 9.º ano no canto inferior esquerdo); no geral o 7.º ano é 
mais colorido que o 9.º ano.

Lilaz Carriço; Cidália N. Geada; Justiniano F. dos Santos 
entre 1986 e 1987 SEMELHANÇAS: índice simples; nas capas só muda a cor de fundo e o miolo é 

impresso a 2 cores conforme a cor da capa de cada volume (1.º vol. 7.º ano 
preto+verde, 2.º vol. 8.º ano preto+magenta, 3.º vol. 9.º ano preto+azul); ficha de 
avaliação; agradecimentos no final do manual; formato; margens à volta da mancha de 
texto iguais.

DIFERENÇAS: ano escolar; cor da capa e do miolo; peso; espessura.

Fernanda Costa, Francisco Martins e Rogério Castro  
entre 1986 e 1990 SEMELHANÇAS: em tudo são similares (menos nos exercícios que têm fontes não 

serifada).

DIFERENÇAS: a 2.ª edição deste volume tem a capa com fundo cinza ás bolas;  
as páginas 112 á 129 diferem entre si; nesta 2.ª edição o papel é menos gramado e 
mais brilhante; as cores são mais vivas; a tipografia mais leve; a folha de rosto tem o 
fundo rosa claro e contém um índice de ilustrações. Na edição cuja capa apresenta a 
ilustração dos guerreiros muda um dos autores; na ilustração da capa é evidente que 
as imagens que não cabem ficam na horizontal a 90.º; evolução notória da qualidade 
das imagens; muda a fonte do índice para um tipo regular - fica mais leve; a tipografia 
mudou em todo o livro; o papel já não é matte; os esquemas são mais coloridos; as 
imagens mais apelativas; contém mapa cronológico a seguir ao índice para 
contextualização da matéria e a ficha técnica é cada vez mais evoluída.

Fernanda Costa e Rogério Castro, 1992 e 1996  
- Porto Editora SEMELHANÇAS: localização do índice (no fim do livro); layout da capa e do miolo do 

manual; folha de rosto; apresentação do manual; os mesmos autores; ficha técnica 
(embora mais completa no 8.º e 9.º anos); layout dos separadores; o n.º de páginas  
do índice e do 1.º separador é comum e todos apresenta-se em paginas duplas; os 
restantes separadores estão em páginas individuais.

DIFERENÇAS: índice mais elaborado de volume para volume; todos têm o ISBN em 
locais diferentes; o corpo do texto aumenta no 9.º ano; o selo a indicar novo programa 
só existe no 7.ºano; a lombada do 9.º tem o nome dos autores; o índice do 9.º ano é 
diferente com uma atividade a mais e secções mais amplas; a organização do manual 
tem diferenças de volume para volume porque os programas são diferentes; a 
pequena imagem representada na capa muda entre volumes; no 7.º ano os ícones 
confundem mais a navegação no layout do manual pois têm cores mais cores.

João A. da F. Guerra e José A. da S. Vieira, 1993 e 1996  
- Porto Editora SEMELHANÇAS: localização do índice; layout da capa, folha de rosto, separadores, 

fotografia e ilustração, apresentação; os mesmos autores; localização da ficha técnica; 
as mesma tipografia; é comum a ausência de ícones de navegação; nos dois manuais 
de cima a largura da mancha ficou maior em 1996.

DIFERENÇAS: só o 7.º ano tem selo do novo programa; só o 9.º ano tem nome dos 
autores na lombada; a ilustração muda de volume para volume; a gramagem do papel 
do manual do 9.º ano é mais fina porque este tem mais páginas e o mesmo peso que 
os outros.

Conjunto de Figuras 150 - Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Português da Porto Editora.
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ESTUDOS COMPARATIVOS DE MANUAIS ESCOLARES DE PORTUGUÊS | PORTO EDITORA
DENTRO DA MESMA COLEÇÃO PARA DISTINTOS ANOS DE ESCOLARIDADE

SEMELHANÇAS:  
Os mesmos autores, 
designer e ilustrador dos 
outros volumes.
DIFERENÇAS: ao longo 
das edições o papel é 
cada vez menos 
gramado; diferente 
número de páginas, 
tipografia e layouts; mais 
espaço branco que nos 
volumes anteriores  
onde escasseia.

SEMELHANÇAS:  
Formato; tipografia utilizada; o layout e sua respetiva organização; papel; 
apresentação do manual; índice.

DIFERENÇAS:  
Cor e imagem utilizadas na capa; número de páginas  
(por terem diferentes conteúdos programáticos).

Fernanda Costa e Rogério Castro, 2000

SEMELHANÇAS:  
Linha gráfica coerente em toda a coleção  
inclusive para diferentes disciplinas.

DIFERENÇAS:  
Largura da mancha de texto (mais estreita que o usual); tipografia  
e ilustração da capa.

Fernanda Costa e Luísa Mendonça, 2004; Fernanda Costa 
e Olga Magalhães, 2005

SEMELHANÇAS:  
Linha gráfica (mantém a coerência da linha mas são demasiado similares);  
largura da mancha; tipografia e autores comuns.

DIFERENÇAS:  
Matérias e ilustração.

Pedro Silva, Elsa Cardoso, Rita Mendes, Sónia Costa e Rita 
Correia, 2014; Pedro Silva, Elsa Cardoso, M.ª Céu Moreira  
e Sofia Rente, 2016

SEMELHANÇAS:  
Mantém a linha gráfica coerente nos diferentes volumes; tipografia; ilustração  
(os mesmo ilustradores); os mesmos autores.

DIFERENÇAS: m

Matérias e largura da mancha.

Ana M. Paiva, Gabriela B. de Almeida, Noémia Jorge e Sónia 
G. Junqueira, 2016

SEMELHANÇAS:  
Coerência da linha gráfica nos diferentes volumes; tipografia; ilustração  
(os mesmo ilustradores) e os mesmos autores.

DIFERENÇAS:  
Matérias; autores e ilustração.

Fernanda Costa e Luísa Mendonça, 2016; Fernanda Costa  
e Olga e Vítor Magalhães, 2016

João Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira de 1993 a 2007.

Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Português da Porto Editora.
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3 ESTUDOS COMPARATIVOS DE MANUAIS ESCOLARES DE INGLÊS | PORTO EDITORA
DENTRO DA MESMA COLEÇÃO PARA DISTINTOS ANOS DE ESCOLARIDADE

M.ª dos Anjos Caseiro e Francis Curtis, 1984/85 SEMELHANÇAS: índice no final do manual; capa texturada; papel muito pouco 
gramado (transparente); apresentação do manual a seguir à folha de rosto; 
apresentação do programa; apresentação da disciplina.

DIFERENÇAS:  muda a cor de fundo das capas consoante o ano de escolaridade; 
muda número de páginas e consequentemente o peso do manual (ex.: n1 - 2.ª p.  
- 167 p; n2 - 1.ª p. - 120p.; n2 - 2.ª p. - 111p.); o último volume é um pouco maior que os 
outros; o nível 2 parte 1 tem mais ilustrações para auxiliar a aprender a sinalização por 
exemplo nas páginas 64 e 65.

Margarida Vilela e Virgínia Barros entre 1988 e 1990 SEMELHANÇAS: no uso de muitas imagens e diferentes tipografias; no formato; 
recurso a esquemas; grelhas confusas; a mesma ilustração em todas as capas 
independentemente do ano escolar a partir dos anos 1989/90.

DIFERENÇAS: na cor de fundo da capa para os diferentes anos de escolaridade;  
no miolo do livro; na margem esquerda de segurança que por vezes fica cortada.

Margarida Vilela e Virgínia Barros entre 1987 e 1988 SEMELHANÇAS (entre edições e reimpressões): similares tendo inclusive o mesmo 
formato; esta reedição é posterior ao manual adquirido que é apenas a 4.ª edição, 
imprimiu 25.000 ex (o outro 5000) e data de 1988.

DIFERENÇAS (entre edições e reimpressões): selo a referir: "nova remodelação"; 
490g passou para 512g; (ou seja usou outro tipo de papel) porque o número de 
páginas é o mesmo. 

SEMELHANÇAS: as mesmas autoras; o uso de muitas imagens e esquemas que por 
vezes são confusos; a aplicação de tipografias várias na mesma página; o mesmo tipo 
de organização; o mesmo formato, o mesmo tipo de layout e de ilustração; 
apresentação do manual na contracapa.

DIFERENÇAS: conteúdos programáticos; (existe uma gralha pois o número de páginas 
não coicide com o índice).

Virgínia Barros e Paula Queiroz, 1999 SEMELHANÇAS: autores em comum e o mesmo revisor linguístico; mesmo ilustrador; 
a aplicação de vários tipos de fontes tipográficas na mesma página;  
o mesmo tipo de organização e o mesmo número de Unidades; o mesmo formato,  
o mesmo tipo de layout e o mesmo tipo de ilustração; apresentação do manual 
inclusive na capa e contracapa.

DIFERENÇAS: conteúdos programáticos; imagem da capa; peso; número de páginas 
(o Teen Time 1, tem menos 1 caderno de 16 páginas).

Belita C. Almeida, Edite Frias, Elisabete C. Almeida, 2002 SEMELHANÇAS: formato; índice; tipografia utilizada; layout e sua respetiva 
organização por blocos, separadores de página dupla que contêm as unidades que se 
distinguem pelo cabeçalho e no caso do Extreme 8 também por uma lateral; papel; 
apresentação do manual e respetivo programa.

DIFERENÇAS: cores usadas no layout; imagens; número de páginas Extreme 7 (160p.) 
Extreme 8 (176 p. porque tem mais conteúdo programático); formato se for o livro do 
professor (pois contém guias de exploração para dar as aulas); a folha de rosto indica 
oferta dos guias do professor e de exploração de acetatos + manual do aluno com 
soluções.

Conjunto de Figuras 150 - Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Inglês da Porto Editora.
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SEMELHANÇAS:  
Dois autores em comum; o mesmo designer da capa e o mesmo revisor;  
a aplicação de vários tipos de fontes tipográficas na mesma página; o mesmo tipo  
de organização; o mesmo formato e layout

DIFERENÇAS:  
Cor; conteúdos programáticos e consequentemente n.º de páginas; imagens.

Virgínia Barros e Fernando Pinto, 2005

SEMELHANÇAS (entre edições e reimpressões): páginas iguais.

DIFERENÇAS (entre edições e reimpressões):  
Ficha técnica do manual consultado em 2006 menos completa que  
a do manual de 2010; logotipo da capa (houve um rebranding do logotipo da marca 
sendo que a capa mais recente é a do 7.º ano).

SEMELHANÇAS:  
Separador individual para as diferentes unidades; formato; layout; os mesmos 
autores, revisores, ilustradores e designer.

DIFERENÇAS:  
Ofertas, logotipo, peso e consequentemente n.º de páginas.

Virgínia Barros, Paula Correia e Luísa Barros, 2010.

SEMELHANÇAS:  
Formato; tipo de layout; autores, revisores, ilustradores e designer comuns  
em todas as obras; ofertas.

DIFERENÇAS:  
Peso; n.º de páginas e conteúdos programáticos.

Teresa P. de Almeida, Paula M. Araújo  
e Telma Coelho, 2016

SEMELHANÇAS:  
Dois autores em comum; o mesmo designer da capa; a aplicação  
de várias tipografias na mesma página; o mesmo tipo de organização;  
o mesmo formato e o mesmo tipo de layout.

DIFERENÇAS:  
Largura da mancha de texto mais estreita que o usual; tipografia; ilustração na capa.

Cláudia Regina Abreu, Cidália Sousa  
e Vanessa R. Esteves, 2016

Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Inglês da Porto Editora.



322

DESIGN EDITORIAL
PA

RT
E 

3 ESTUDOS COMPARATIVOS DE MANUAIS ESCOLARES DE PORTUGUÊS | EDIÇÕES ASA
DENTRO DA MESMA COLEÇÃO PARA DISTINTOS ANOS DE ESCOLARIDADE

Álvaro Gomes, Manuela Russo, Mário Armelim  
e Olga Castro, 1982 SEMELHANÇAS (entre edições e reimpressões): título da obra; layout; impressão  

a 4 cores e textura; ilustrações; autores; tipografia; separadores; formato; organização 
e cabeçalhos; avaliação diagnóstica.

DIFERENÇAS (entre edições e reimpressões): cor do rebordo a capa; o miolo; 
incluindo as ilustrações e as imagens que são sempre a preto e branco.

SEMELHANÇAS: título da obra; layout; textura da capa (impressa a 4 cores); formato; 
miolo impresso a 2 cores com alguns cadernos a 4 cores; autores comuns; estrutura 
gráfica e organização das matérias; avaliação diagnóstica.

DIFERENÇAS: cor do rebordo da capa; preço.

M.ª C. Ribeiro e José F. Ribeiro, 2004

Auxília Ramos e Ana Maria Maia, 2004

SEMELHANÇAS: título da obra; layout da capa; miolo e separadores; textura da capa 
(impressão a 4 cores); formato; autores comuns só no 7.º e 9.º anos; estrutura gráfica e 
organização das matérias fichas e separadores; a mesma gramagem do papel; a 
mesma tipografia e tamanho do corpo das letras.

DIFERENÇAS: autores diferentes só no 8.º ano; cor do rebordo das capas;  
o preço; mais separadores e matéria no 8.º ano; n.º de páginas/cadernos  
o 8.º ano  tem mais; o peso dos manuais; a paleta de cores e as imagens.

SEMELHANÇAS: layout, textura da capa (impressão a 4 cores); formato; estrutura gráfica; 
organização; gramagem do papel; tipografia e tamanho do corpo das letras; n.º de 
páginas/cadernos igual ao 8.º ano da coleção Ponto por ponto.

DIFERENÇAS: autores; título da obra; cor do rebordo da capa; preço; peso do manual; 
paleta de cores; imagens.

Ana Maria Cardoso, Célia Fonseca, Maria José Peixoto  
e Vítor Oliveira, 2010 SEMELHANÇAS:  

Os mesmos autores e consultor cientifico, layout, formato, designer, tipografia.

DIFERENÇAS:  
Muda a imagem da capa, a quantidade de exemplares impressos por tiragem,  
peso, dimensão da lombada, nº de páginas e programa.

Ana Maria Cardoso, Maria José Peixoto e Vítor Oliveira, 2011 SEMELHANÇAS:  
Os mesmos autores e consultor científico; layout; formato; designer e tipografia.

DIFERENÇAS:  
Imagem da capa; o 12.º tem preço o 11.º não (só tem tiragem); n.º de páginas; lombada; 
o 11.º ano é mais pesado que o 12.º e os conteúdos programáticos.

Ana Maria Cardoso, Maria José Peixoto e Vítor Oliveira, 2011 SEMELHANÇAS:  
Layout; formato; os mesmos autores; organização das matérias e tipografia.

DIFERENÇAS:  
Cor; configuração da imagem da capa; preço; separadores; matérias  
(o 11.º tem 304 p. o 12.º ano tem 344 p.); o peso: o 11.º é mais pesado porque tem mais 
páginas.

Conjunto de Figuras 150 - Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Português das Edições Asa.
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SEMELHANÇAS:  
Título da obra; layout da capa; textura da capa (impressa a 4 cores); formato; mesmos 
autores; estrutura gráfica e organização das matérias, tipografia.

DIFERENÇAS:  
Cor do rebordo, a imagem da capa; o preço; separadores e matérias.

Júlia Viana e Regina T. Clementino, 2004.

SEMELHANÇAS:  
Título da obra; layout; o formato; mesmos autores; organização das matérias; 
tipografia.

DIFERENÇAS:  
Cor; a imagem da capa, o preço; separadores e matérias  
(o 11.º ano tem 240p. e é mais pesado)

Isabel Gonçalves, Cândida Neves e Helena Castro, 2005.

SEMELHANÇAS:  
Formato; layout; autores comuns; estrutura gráfica e organização das matérias; 
avaliação diagnóstica.

DIFERENÇAS:  
Cor da capa; títulos; preço; alguns autores; mais separadores porque tem mais 
matérias; Easy Biz 10 tem mais páginas; Global 10 apresenta o número de páginas na 
parte superior do layout.

SEMELHANÇAS: os mesmos autores; tipografia; layout.

DIFERENÇAS: formato, imagens, matéria; cor.

SEMELHANÇAS:  
Autores layout, formato, designer, tipografia, corpo do texto iguais; o mesmo número de 
páginas mas como a gramagem do papel é diferente um é mais pesado que o outro 10g.

DIFERENÇAS:  
Muda a imagem da capa; o 12.º tem preço o 11.º não tem, quantidade de exemplares 
impressos por tiragem; o 11.º ano mais pesado que o 12.º ano.

Isabel Gonçalves, Cândida Neves e Helena Castro, 2007
Joana Torre e Jorge Pais. 2008

Isabel Gonçalves, Cândida Neves e Helena Castro, 2005/07

Isabel Gonçalves, Cândida Neves e Helena Castro;  
Ana M. Cardoso, Célia Fonseca, Maria J. Peixoto e Vitor 
Oliveira 2005/10

SEMELHANÇAS:  
Formato; layout; estrutura gráfica e organização das matérias; tipografia.

DIFERENÇAS:  
Título; cor da capa; separadores e matérias; autores; o Click me!  
é mais pesado mas tem menos páginas logo, o papel é mais gramado; a mancha do 
Click me! é menor; o Click me! é mais barato.

Júlia Viana e Regina T. Clementino, 2007
Ana Marques e Filomena Morais, 2011

SEMELHANÇAS:  
Formato, layout, mesmos autores; estrutura gráfica e organização das matérias; 
tipografia.

DIFERENÇAS:  
Imagem da capa; matérias; 9.º ano é maior e mais pesado que o 8.º que é mais barato.

Isabel Filipe, Isabel Martins, Maria A. Rabaça e Paula Simões, 2013
Isabel Filipe, Maria A. Rabaça e Paula Simões, 2014

Conjunto de Figuras 150 - Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Inglês das Edições Asa.
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Ana Maria Maia/Auxília M. Ramos/M. José Azevedo/ 
M. Manuela Pereira, 1989
Artur Veríssimo, Ana Isabel Serpa, Henriqueta Sousa e 
Goretti Rodrigues, 1994

SEMELHANÇAS:  
Layout da capa, dos separadores e do miolo do manual; folha de rosto; apresentação 
do manual; os mesmos autores; layout dos separadores.

DIFERENÇAS:  
Número de páginas, conteúdos e peso.

Artur Veríssimo, Ana Isabel Serpa, Henriqueta Sousa  
e Goretti Rodrigues, 1995
Artur Veríssimo, Ana Isabel Serpa, Henriqueta Sousa 
 e Goretti Rodrigues 1996

SEMELHANÇAS:  
Os mesmos autores; layout; conteúdos e organização.

DIFERENÇAS:  
Formato, layout; imagem da capa.

SEMELHANÇAS:  
Layout do manual; folha de rosto; apresentação do manual; os mesmos autores.

DIFERENÇAS:  
Número de páginas e conteúdos;  peso e imagem da capa.

Ana Isabel Serpa, Artur Veríssimo, Carmen Amaral, Goretti 
Rodrigues, Henriqueta Sousa e Rosário Costa, 2002
Os mesmos mais Graça Viana, 2004
Ana Maria Castro, Artur Veríssimo, Graça Viana,  
Lurdes Cabrita Repolho e Maria Manuela Espadinha, 2009

SEMELHANÇAS (entre edições e reimpressões):  
Autores comuns; layout e organização.

DIFERENÇAS (entre edições e reimpressões):  
Imagem da capa e conteúdos.

SEMELHANÇAS:  
Layout do manual; folha de rosto; apresentação do manual; os mesmos autores.

DIFERENÇAS:  
Número de páginas e conteúdos; peso; imagem da capa.

Conjunto de Figuras 150 - Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Português da Areal Editores.
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SEMELHANÇAS:  
Layout; folha de rosto; apresentação do manual e autores comuns.

DIFERENÇAS:  
Número de páginas, conteúdos e peso.

Conceição Monteiro Neto, Laura Guimarães, Olga Brochado, 
Rosa Maria Amaral e Susana Nunes, 2013/16

SEMELHANÇAS:  
Layout; folha de rosto; apresentação do manual e autores comuns.

DIFERENÇAS:  
Número de páginas e conteúdos; peso.

Idalina Ferreira, Purificação Silvano, Sónia Valente 
Rodrigues 2015

SEMELHANÇAS:  
Layout; formato; os mesmos autores; número de páginas e conteúdos (são muito 
idênticos porque o PT7 que foi feito posteriormente respeita as meta curriculares 
enquanto que o LPT7 não).

DIFERENÇAS:  
Layout da capa (porque um é do aluno outro do professor); peso (LPT7 mais pesado); 
LPT7 tem selo de manual interativo e AO, o PT7 não.

Ana Isabel Serpa, Ângela Furtado-Brum e Henriqueta 
Sousa, 2016

SEMELHANÇAS:  
Layout; formato; os mesmos autores.

DIFERENÇAS:  
Imagem da capa; peso; número de páginas e os conteúdos.

Fernanda Bela Delindro, 2017

Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Português da Areal Editores.
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Lise Kaltenrieder Santos e Maria Filomena Faria, 1995/98
SEMELHANÇAS (entre edições e reimpressões):  
Nas páginas e respetivos conteúdos (ex.: as p. 32/33 são iguais nos Aerial 7 nível I; 
organização igual; matérias iguais; mesmo número de unidades.

DIFERENÇAS (entre edições e reimpressões):  
Números de páginas e peso conteúdos (ex.: as p. 32/33 são iguais nos Aerial 7 nível I; 
7.º ano nivel 3  tem mais uma unidade que outros títulos e temas diferentes.

SEMELHANÇAS:  
Formato;  layout do manual; os mesmos autores só no Aerial 7 nível e 1  
e no Aerial 8 nível 2.

DIFERENÇAS:  
Número de páginas, conteúdos e peso.

ENTRE 1989 e 1995.

Domingos Rodrigues, F. Daniel Moreira e J. Filipe Monteiro1985

SEMELHANÇAS (entre edições e reimpressões): 
Quando o formato aumenta existe coerência sequencial 
no layout das capas e do miolo do manual; os mesmos 
autores.

DIFERENÇAS (entre edições e reimpressões):  
número de páginas, conteúdos; peso e formato.

Carmo Cruz,1989

SEMELHANÇAS:  
Coerência sequencial no layout das capas e do miolo do 
manual e autores comuns.

DIFERENÇAS:  
formato e peso. 

Angelina Torres, Carmo Cruz e Encarnação Clemente1991

Higina Maria Mouco, 2004 Maria E. Gonçalves  
e Angelina Torres, 2005

Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres, 1991 a 2005

Maria Emília Gonçalves 
e Angelina Torres, 2005

Conjunto de Figuras 150 - Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Inglês da Areal Editores.
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SEMELHANÇAS:  
Formato, layout das capas e do miolo do manual e os mesmos autores.

DIFERENÇAS:  
Número de páginas e conteúdos e o peso.

Alterações no título e formato da mesma obra em 2010

SEMELHANÇAS:  
Formato, layout das capas e miolo do manual; os mesmos autores.

DIFERENÇAS:  
Número de páginas; conteúdos e  peso.

Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres, 2005

SEMELHANÇAS (entre edições e reimpressões):  
Layout; autores; o mesmo número de páginas.

DIFERENÇAS (entre edições e reimpressões):  
Formato; conteúdos; peso; manual do professor tem espiral e mais ofertas.

Angelina Torres e Isabel Vieitas, 2016

SEMELHANÇAS:  
Formato; layout das capas (apesar da capa do iTeen 8 ser do manual do professor  
é igual); autores comuns; o mesmo número de páginas.

DIFERENÇAS:  
Conteúdos; peso; preço; o iTeen 9 trás mais ofertas além do File;  
a autora Alexandra Gonçalves só entra no 8.º e 9.º anos; o iTeen 9 tem ficheiros mp3.

Maria Emília Gonçalves, Margarida Coelho e Alexandra 
Gonçalves, 2017

Grelha com as semelhanças e as diferenças entre algumas obras de Inglês da Areal Editores.
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3 Foi possível perceber que os layouts dos manuais escolares foram ficando similares entre as 
marcas editoriais, sofrendo uma espécie de contaminação que derivou igualmente da fusão 
das pequenas editoras aos grandes grupos editoriais. No caso da Porto Editora e da Areal Edi-
tores, que pertencem ao mesmo grupo, essa mudança foi mais evidente, porque ambas 
respeitam as mesmas normas de produção pré-estabelecidas, nomeadamente a nível dos 
formatos dos livros, dos tipos de papéis adquiridos e utilizados para a impressão de grandes 
tiragens e das tipografias compradas e empregues nas obras, que pouco variam. Existem, 
inclusivamente regras que proíbem o uso de determinadas famílias de fontes tipográficas em 
coleções e trabalhos específicos, por questões de cunho da marca.

O ANEXO 2 deste projeto apresenta, com detalhe e individualmente, cada uma das grelhas 
com as características gráficas compositivas dos layouts dos manuais escolares analisados 
nas três editoras nacionais que foram selecionadas para esta investigação. E que revelam a 
evolução a que a sua produção foi sujeita nas últimas décadas, dissecando as semelhanças e 
as diferenças técnicas e gráficas existentes entre coleções e editoras. Os dados recolhidos 
foram ordenados cronologicamente, segundo a fundação de cada umas das marcas edito-
riais em causa e a respetiva edição da obra.

Nos anos 80, a Porto Editora e as Edições Asa eram as editoras que mais livros e tiragens pro-
duziam, por possuírem gráfica própria. A Areal Editores recorria, como ainda hoje, a este tipo 
de serviços externamente, encarecendo bastante a sua produção. Os manuais escolares 
desta época tinham índices menos completos, as capas eram texturadas e sem brilho e, no 
caso das Edições Asa, algumas até eram rigidas. Os formatos eram pequenos, embora nos 
livros de inglês houvesse a tendência para empregar um formato maior que o habitual.  
As tipografias mais aplicadas eram serifadas e os espaços brancos dominavam a área das 
paginas por a existência de imagens ser diminuta, daí a prevalência do domínio da ilustração.

As Edições Asa primavam pelo uso de matérias primas e acabamentos mais caros que o 
usual, a preservação de maiores áreas brancas nas páginas e capas dos livros e, para cativar o 
público alvo, recorriam a ilustradores profissionais com cunho no mercado, como João 
Machado (coleção Pre Textos 7 e Pre Textos 9). Era comum o miolo dos manuais ter pouca 
cor, porque a impressão era feita a uma cor, preto, ou a duas cores, preto com uma cor direta, 
nomeadamente nos casos de páginas que continham ilustrações, aberturas ou finais de 
capítulos, onde era necessário conciliar cadernos (Encontro das Palavras 7, Porto Editora), que 
posteriormente, passaram a ser impressas a quatro cores: preto e três cores primárias (azul 
ciano, magenta e amarelo). Estes processos eram desenvolvidos por sobreposição e com 
aproveitamento de chapas, por isso, havia imagens, ilustrações e layouts repetidos em  
diferentes livros, numa mesma editora. Era comum, que as unidades ou separadores de 
temáticas fossem evidenciados só pelo cabeçalho da página, uma vez que as matérias eram 
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apresentadas por aulas, uma solução que se foi revertendo. As capas dos manuais da Areal 
Editores eram concretizadas por profissionais especializados, evidenciando-se pela sua cria-
tividade, um processo que se alterou em finais da década de 90.

Gradualmente, os manuais escolares deixaram de ser objetos pensados como peça isolada, 
devido à explosão da impressão em offsett, que massificou a sua produção e vulgarizou o 
uso das quatro cores, a aplicação de diferentes papéis e formatos. As fichas técnicas ficaram 
mais completas e as cores começaram a ser empregues nas várias unidades que compu-
nham cada objeto, funcionando como separadores para organizar as matérias. As imagens 
passaram a ocupar grande parte da mancha do layout, inclusive de forma integral e páginas 
duplas. As ilustrações funcionavam como marca de água, por baixo dos textos (coleção Aula 
Viva, Porto Editora), uma tendência que prejudicava a leitura dos conteúdos das páginas. 
Nessa altura, os índices eram construídos de forma mais cuidadosa e completa, assim como 
a legendagem das imagens e as fontes das citações. O uso de tipografia não serifada passou 
a ser usual e a facilidade com que se passou a adquirir e aplicar diferentes tipografias até pro-
vocou a fusão de várias formas de comunicação numa mesma página, sendo a ênfase dada 
aos textos pouco criterioso, diluindo a hierarquia na distribuição da informação.

No ano 2000, viragem do miléno, desenvolveu-se uma preocupação acrescida no destaque 
do logotipo das marcas nos produtos, resultado de uma produção descontrolada de manuais 
escolares que tornou também a sua estética bastante homogénea. Os rebrandings editoriais 
(reorganização das empresas e da sua identidade) sucederam-se para dar resposta às 
mutações e solicitações do mercado, rentabilizando investimentos. A Porto Editora apostou 
em serviços de design externo para fazer o rebranding da marca, opção que as Edições Asa 
tomavam pontualmente para tentar ganhar posição no ranking de vendas de produtos. As 
novas tecnologias aliadas aos processos de produção otimizaram e standardizaram os pro-
dutos. Consequentemente, os formatos e os layouts dos manuais escolares passaram a ser 
pensados como parte integrante das coleções, respeitando com rigor uma matriz com folha 
de estilos. Dentro de uma coleção, apenas variavam os conteúdos e matérias, a hierarquia e 
disposição dos assuntos por página, o peso de cada objeto (uma consequência do número 
de páginas e da gramagem do papel utilizado), a cor principal que era selecionada para  
representar cada volume da obra e as imagens. Nesta época, a Asa arriscou mesmo a imple-
mentação do mesmo formato e matriz de layout, fundindo numa coleção manuais de portu-
guês (Entre Palavras) e inglês (Global).

Em 2012, após as polémicas geradas em relação ao peso dos manuais escolares, a Asa 
apostou na divisão das obras por volumes/fascículos, com o objetivo de minimizar o peso 
dos livros nas mochilas dos alunos, como, por exemplo, no manual de Português, Contos e 
recontos 7. Nesta década, os espaços brancos dos manuais escolares eram já diminutos, 
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digital, cujas vendas online potenciaram a aquisição e integração massiva das imagens a cus-
tos irrisórios. Foi possível verificar que se repetiam imagens ao longo das páginas de alguns 
manuais escolares, ou em manuais de outras editoras. O uso excessivo de fundos/redes de 
cor com tons neutros e quentes, que supostamente tornavam as composições mais aprazí-
veis para facilitar a transmissão do conhecimento, também poluíam as páginas dos manuais, 
anulando por completo os espaços brancos. A aplicação das imagens era tão recorrente que 
quase passou a substituir os vocábulos nos textos.

A tendência para a produção de manuais escolares digitais foi crescente e, tal como acontece 
nos dias de hoje, é feita por readaptação de matrizes preparadas para suportes de papel, 
cujos layouts são transportados para digital por ficheiros pdf que migram num formato fixo. 
Um processo controverso,

Mas esse problema só acontece porque quem fez o layout valeu-se de um modelo antigo. Não está 
a pensar em ebooks, está a pensar em livros em papel. Porque, obviamente, quando eu tenho um 
livro digital, o layout tem que ser elástico. Não faz sentido termos a coisa de outra forma. E isto por-
quê? Porque esta tablet é deste tamanho, a tablet a seguir é mais pequena ou maior, porque posso 
ter duas orientações...ou porque pura e simplesmente posso não ver bem...e temos resolvido o 
problema de acessibilidade de muitos dos alunos que têm problemas de visão e que em vez de 
andarem com lupas na aula ou terem que fazer fotocópias ampliadas, como acontece muitas vezes, 
carregam num botão. (Carvalhais, 2012: 72)127

As editoras têm investigado e investido na aplicação e atualização de programas e ferramentas 
informáticas para a criação soluções digitais e interativas viáveis para o manual escolar, que  
fornecem como complemento das obras impressas através dos seus sites e projetos virtuais. 
Mas esta mudança também depende da homologação de legislação que ainda está a ser 
desenvolvida, para evitar as cópias, preservar os direitos de autor e assegurar que professores e 
alunos estejam aptos para receber esta mudança e alterar os seus hábitos de trabalho e socia-
lização, especialmente dentro do espaço da escola. Foi curioso verificar que, durante pouco mais 
de quatro décadas, alguns autores se mantiveram na mesma editora e a produzir conteúdos 
para a mesma coleção: Aula Viva 7, 8, 9, 10, 11 e 12, Porto Editora; Ser em Português 7, 8, 9, 10, 11 e 
12, Areal Editores; Funtastic 7/8 e 9, Porto Editora e Seven/Eight Up, Nine Up, Ten Up, Eleven Up e 
Twelve Up, Areal Editores. Paralelamente, alguns deles produziram outros títulos. A Virgínia  
Barros, autora de três volumes do Funtastic, 1988, no ano seguinte fez os dois volumes do Work 
it out, 1999, e depois o Teen Time 1 e 2, 1999, mantendo-se autora da Porto Editora ainda em 
2010, ano em que editou o Spotlight 7, 8 e 9. Na Areal Editores, foi Artur Veríssimo, autor da cole-
ção Ser em Português, de finais da década de 80, que durou até 2009. O mesmo aconteceu 
com a autora de Inglês, Maria Emília Gonçalves, que está agora a deixar o legado à filha Alexandra 
Gonçalves. A Asa, talvez por ter passado por várias gerências, não fez este percurso.
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3.7.  A ÚLTIMA PARAGEM  
DO MANUAL ESCOLAR: O DIGITAL

A automatização dos sistemas de informação integrada na produção dos objetos alterou a 
interação do homem com o que o rodeia. Perante esta situação, o designer, além de proje-
tar objetos, considerando as suas funcionalidades e estética passou a dar prioridade à 
relação sujeito-objeto. Esta mudança na produção do manual escolar digital e construção 
de layouts desenvolveu-se através de diferentes suportes e plataformas, para isso foi 
necessário recorrer a formação específica em webdesign. Esta mudança foi tão abrangente 
que modificou, inclusivamente, o acesso à cultura, que passou a ser feito através de meios 
e tecnologias digitais, por subscrição em newsletters e websites, uma via de acesso à infor-
mação que é atualizada ao minuto e, por opção do subscritor, pode surgir através de um 
email que o mantém permanentemente informado.

A prática deste tipo de estímulos na leitura espoletou uma adesão massiva aos suportes 
digitais, principalmente no Oriente, em países ricos e preparados a nível tecnológico. Foi o 
que revelou um trabalho do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, que foi enco-
mendado à Fundação Calouste Gulbenkian, iniciado em 2011, e que abrangeu países como a 
Inglaterra, o Brasil, a Espanha, a Alemanha, a França, a Índia, o Canadá, a China, a África do Sul, 
a Rússia, os EUA, a Itália, a Turquia, o México, a Austrália e Portugal, especificando que,

 Relativamente a Portugal, os resultados são os que já se esperavam: a leitura digital ainda é muito 
incipiente: apenas 10% dos inquiridos portugueses disseram ter lido mais de oito livros em formato 
digital ao longo do último ano, quando a amostra global do inquérito se situou nos 30%. A nível 
internacional, o dado mais surpreendente é o facto de em países como o Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul haver mais leitores que já leram um livro em formato digital (79%) do que na Europa 
(43%) ou nos Estados Unidos (56%). Na China, essa percentagem é de 88%.(Pinheiro: 2011) 128

Este tipo de leitura tende a dispersar-se por vários canais de distribuição de conteúdos, uma 
vez que os documentos escritos já são maioritariamente digitais, o que torna a sua publica-
ção mais rápida e acessível, inclusive economicamente. Mas existem dúvidas relativamente 
aos direitos de autor nestas fontes, motivo pelo qual esta transição do suporte impresso  
- papel para o digital - ecrã, ainda decorre tão lentamente. No campo do manual escolar, 
com a agravante da dependência da legislação que ainda está a ser criada e irá aguardar 
homologação. Em todo o caso, é importante realçar que os fatores temporais que implicam 
a rapidez e o acesso à informação podem apoiar muito a aprendizagem, a socialização, a 
gestão do espaço e as mudanças processuais e metodológicas de trabalho na sala de aulas. 
Esta realidade contemporânea de suportes, oriunda da implementação de equipamentos e 
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3 produtos inovadores, modificou as formas de leitura, escrita e organização da informação 
pelo uso comum dos smartphones e dos tablets, que modificaram os hábitos de leitura e 
comunicação, no seio das comunidades, alterando o perfil social, económico e tecnológico 
das populações. Perante esta evolução repentina, as pessoas não tiveram alternativa para se 
readaptarem e atualizarem num curto espaço temporal, senão recorrer à internet, onde, em 
segundos, todas as informações se tornam públicas. Consequentemente, o processo de 
ensino-aprendizagem passou a acontecer de uma forma mais colaborativa, em rede, onde 
já é prática comum a partilha de conhecimentos e o desenvolvimento de atividades elabora-
das conjuntamente entre professores e alunos, como, por exemplo, através de jogos de 
computador.

No que concerne à aquisição e utilização dos modernos formatos dos manuais escolares, 
nem todas estas transições foram favoráveis. No caso de Portugal, porque a maioria dos 
encarregados de educação têm ainda escassas possibilidades económicas e conhecimentos 
diminutos a nível informático, o que os impede de adquirir ou manusear convenientemente as 
novas tecnologias. Por conseguinte, acompanham o progresso mais lentamente, deixando 
de apoiar os filhos, quando estudam em casa.

No outro lado do mundo, o cenário foi o oposto. Nos países abastados do Oriente, as trans-
formações tecnológicas tiveram uma integração tão eficaz, que já se começaram a testar 
estratégias de ensino inovadoras. Por conseguinte,

 O ministro da Educação da Coreia anunciou hoje que o governo do seu país pretende converter 
todos os manuais escolares em versões digitais até 2015. O Ministério da Educação coreano 
anunciou ainda que os próprios testes e exames dos alunos irão realizar-se online e serão dispo-
nibilizados materiais digitais suplementares e novos métodos de estudo a incluir na versão digital 
dos manuais. (Pinheiro: 2011) 129 

Neste mesmo país, tinha já sido testado um projeto de robotização para o ensino em que

 O Engkey é um professor robótico baseado na telepresença e que é controlado por professores 
que podem estar situados em outros países. Nesta caso, quem controla os robots nas escolas 
sul-coreanas são professores das Filipinas. O robot professor foi desenvolvido pelo Instituto  
de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul, mede perto de um metro de altura e move-se através de 
um sistema de rodas. Cada Engkey custa perto de 1 milhão de euros e interage com os alunos 
através de um sistema de duas vias de áudio e vídeo. O objetivo da Coreia do Sul é que, em 2013, o 
Engkey esteja presente em mais de 8000 instituições infantis. Até ao momento, estes professo-
res robóticos são capazes de trabalhar com oito crianças em simultâneo. (Sapo Noticías: 2010) 130

A implementação deste tipo de ferramentas no processo de ensino-aprendizagem tem 
vindo a inspirar outras formas de motivação junto da comunidade escolar, despertando nos 
alunos a capacidade de desenvolverem uma forma de aprendizagem mais autónoma. O que 
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desencadeou a propensão de passarem a adquirir os conhecimentos sem lerem os livros, 
consultando nos motores de busca da internet as bases de dados e vídeos que oferecem. 
Esta forma recorrente e imediata de aceder às matérias, na maior parte das vezes, é super-
ficial e conduz os utilizadores à observação de assuntos que estão apenas em destaque, 
uma forma de leitura que se impôs nos dias de hoje. Na verdade,

 A internet habituou-nos a ler aqui e acolá e a fazer leituras rápidas, o que dificulta a nossa concen-
tração em textos longos. Não se trata só de um hábito, costume ou de educação mas sim, de  
neurociência. A nossa mente associa o ecrã à leitura feita na internet consequentemente, os circui-
tos neurais do nosso cérebro são induzidos a ler rápida e superficialmente em múltiplas áreas." 
(Pimentel, 2012: 63-64) 131 

Esta atitude e o uso frequente da internet para tirar dúvidas está a tomar proporções 
preocupantes, nas salas de aulas. De facto, existem fontes credíveis que não são o manual 
escolar impresso, mas é necessário saber escolhê-las, e muitos dos alunos ainda não 
têm conhecimento nem maturidade para isso. São fatores como estes que têm vindo a 
dificultar o ensino. Por outro lado, a rapidez com que o objeto impresso se desgasta,  
torna-o obsoleto, tal como a falta de hipóteses para o alterar fora das reedições, um pro-
cesso que pode ser demorado, já que, em cada tiragem, são produzidos milhares de 
exemplares para compensar o investimento feito durante a sua produção. Além disso,  
a matéria-prima que o compõe cada vez se desgasta mais facilmente devido à sua falta 
de qualidade e ao manuseamento frequente a que este tipo de objetos é sujeito, acres-
cendo a condicionante de só poder ser consultado linearmente por estar confinado a um 
índice de pesquisa organizado e fornecido pelo seu respetivo autor, o que limita as opções 
de procura do leitor às preferências desse mesmo autor.

Os equipamentos digitais estabelecem ligações imediatas, com a vantagem de se poder 
anotar um lembrete ou organizar a agenda a qualquer momento. São uma ameaça ao 
gesto de abrir e folhear os livros. No ensino, "A invasão deste tipo de instrumentos de traba-
lho e comunicação nas rotinas diárias das pessoas tomaram de assalto as salas de aula. É 
fácil marcar os testes de avaliação através destes dispositivos." (Furtado, 2010: 32). O texto 
impresso e fixo está a ser substituído pelo texto eletrónico, uma forma de escrita que, por 
ser dinâmica, sofre constantes mutações. Este tipo de textos nunca terminam, permitindo 
correções, atualizações e outras alterações, a qualquer momento. Por não se degradarem, 
minimizam alguns problemas às editoras, embora integrem obstáculos como as questões 
da segurança na forma de os guardar como documentos digitais.

Existem desvantagens a considerar no livro digital, como a sua dependência de uma fonte de 
alimentação elétrica, a bateria que o carrega para poder funcionar. Um objeto que, gradualmente, 
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3 tende a ser substituído por outra fonte de alimentação que parece ser mais eficaz e que,está a 
ser investigada, uma vez que

 (…) os engenheiros da Disney Research and Carnegie Mellon University (EUA) acreditam ter resol-
vido esse problema, mediante uma tecnologia designada Paper Generators. Em vez de usar  
baterias, o Paper Generators cria eletricidade a partir do movimento do corpo humano e dos  
próprios toques no ecrã, combinado com estruturas de recolha de energia. Os geradores são  
feitos de materiais baratos, como papel e Teflon, e o seu funcionamento baseia-se no mesmo 
princípio que origina a eletricidade estática. (Pinheiro: 2013) 132 

A revolução do suporte digital precipitou também novas práticas de lazer que promoveram 
modernos e distintos meios de aquisição do conhecimento, permitindo que grandes quanti-
dades de informação fossem tratadas em curtos espaços de tempo. O progresso informático 
e a mudança de hábitos estimularam a competitividade entre as marcas que apostaram na 
implementação das novas tecnologias para criarem novos e diferentes produtos. Foi o caso de 
um dos maiores especialistas em serviços, sistemas e produtos informáticos, telecomunica-
ções e micro eletrónica: "A Fujitsu desenvolveu uma tecnologia que permite transformar 
superfícies físicas, como papel ou livros, num ecrã touchscreen, permitindo a transferência de 
dados entre o físico e o virtual. O vídeo." (Pinheiro: 2013)133

Entretanto, várias foram as noticias que surgiram sobre as parcerias que se estabeleceram, 
nomeadamente na distribuição de equipamentos informáticos em salas de aula: "A Samsung 
e a Fundação Gulbenkian vão juntar-se num projeto com vista à adaptação do ensino às novas 
tecnologias, avança o TeK. O protocolo foi assinado ontem e a tecnológica sul-coreana vai  
ficar responsável por doar equipamento informático nas salas de aula cujas escolas estejam 
envolvidas na iniciativa." (Jornal Notícias ao Minuto, 03.07.2014)134 

 Assim,

 O Programa Gulbenkian Qualificação das Novas Gerações terá a duração de seis anos e visa  
integrar novas aptidões e competências no currículo escolar ao nível do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino 
Básico. A experiência será feita com duas turmas de três agrupamentos escolares do país,  
situados nos distritos de Beja, Évora e Portalegre, com o intuito de integrar novas aptidões e com-
petências no currículo escolar. (ibidem)  

Paralelamente, surgiu um outro projeto do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que 
revolucionou o ato de ler com o objetivo de transpor o perfil da imaginação e "De acordo com 
a versão brasileira da revista Exame, a sensory fiction - linha de pesquisa do instituto - quer 
levar aos leitores todas as sensações e emoções de cada personagem. Para tal, lê-se na 
publicação online que o leitor deve vestir um traje, ao estilo de colete, munido de sensores." 
(Jornal Notícias ao Minuto, 20.01.2014) 135 
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A mesma revista explicou ainda que

 Na parte da frente, existem duas placas capazes de transmitir impressões de temperatura. Na 
cintura estão outras quatro placas, mas estas ficam responsáveis pela sensação de compressão 
e pela medição dos batimentos cardíacos. Na zona dos ombros existe um sensor capaz de medir 
a temperatura do corpo e nas costas está presente uma unidade central que comanda o espetá-
culo sensorial. Contudo, para que este colete seja capaz de levar as emoções da história ao leitor é 
necessária a existência de um livro, mas não um livro qualquer. Este livro criado pelo MIT tem 150 
lâmpadas de LED que, consoante o estado de espírito da personagem, brilham com mais ou 
menos intensidade, ajudando na captação das emoções da história. (ibidem)

Progressivamente, as novas tecnologias e o design foram-se aliando, o que possibilitou a 
expressão e conversão de diferentes assuntos noutros pontos de vista, com o objetivo de 
melhorar a materialização dos pensamentos que vão surgindo através das ideias e das 
emoções. Neste sentido, e

 Inspirados pelas inovações contemporâneas, os designers estão empenhados em gerar méto-
dos dinâmicos de coligir, analisar e representar informação para diferentes usos quer on quer 
offline. Em vez de formatos estáticos, os projetos mais arrojados estimulam condições fluídas, 
onde tempo e espaço não são estados imutáveis, antes se transformam e adaptam constante-
mente face a informação nova e atualizada, bem como às necessidades individuais e coletivas, 
numa tentativa de refletir com maior exatidão o estado de infindável mutação da vida quotidiana. 
(Ryan, 2001) 136 

Assim, o bom funcionamento dos objetos depende do desempenho do seu criador, neste 
caso o designer, cujo trabalho se traduz na sustentabilidade do objeto e na transmissão 
clara e esteticamente apelativa das informações que transmite. Embora, por vezes, o resul-
tado de um design eficiente não seja visível, pois para a maioria das pessoas o facto dos 
objetos funcionarem já é o suficiente, pormenores que desvalorizam muitas vezes o 
esforço criativo.
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3 3.7.1.  A migração do layout  
do manual escolar impresso  
para o digital - o Responsive Design

Atualmente, o formato fechado do manual escolar impresso coexiste com um objeto leve, 
intuitivo, fácil de utilizar, transportar e adquirir - o ebook, cujos conteúdos são apresentados 
para se lerem de forma extensiva. O texto digital/hipertexto é caracterizado por uma dinâ-
mica que não obedece explicitamente a nenhuma sequência concreta de leitura. Por esse 
motivo, é composto por distintas ligações que se estabelecem à medida que o leitor vai 
navegando, "A estratégia utilizada para passar de nó em nó atravessando as ligações cha-
ma-se browsing (folhear) e o step é uma unidade elementar de pesquisa num hipertexto; 
sendo navegar uma consequência de browsing steps (etapas no folhear), esta atividade 
pode ser complementada por auxiliares de orientação como mapas, diagramas ou outros 
dispositivos capazes de motivar uma mudança de direção na navegação do hipertexto.  
(Oliveira et alli: 2000) 137 

A informação contida nos nós desses textos muda de designação, quando inclui imagens ou 
vídeos e hipertexto que se transformam em hipermédia, de onde se concluí que "Tanto hiper-
texto como hipermédia servem para designar os sistemas informáticos que os suportam ou 
os seus conteúdos. Estes sistemas são, para além de outras aplicações, utilizados hoje em 
dia, para o desenvolvimento de aplicações de ensino assistido por computador." (ibidem)

Sobre o mesmo assunto, também o ensaísta Afonso Furtado afirmou que "O livro: eletró-
nico será, assim, um texto potencial e fragmentário, séries de unidades e nunca um todo 
orgânico." (2007: 142)138 Aqui reside um das principais diferenças entre o texto impresso 
linear, fixo e unitário e o hipertexto, fragmentário da informação e impulsionador de outras 
ligações, onde a ausência de uma sequência pode confundir o leitor. Acerca disso, Furtado 
ressalvou: "Mas fragmentação não implica desintegração, e os elementos nos espaços 
eletrónicos de escrita não são caóticos. Encontram-se, isso sim, num permanente estado 
de reorganização, formando padrões e constelações sempre prontos a combinarem-se 
de modos diferentes." (ibidem) 

Nessas ligações que integram o hipertexto, o leitor escolhe um caminho através do 
metatexto, cujo significado é o próprio texto literário, “Assim, se o hipertexto torna difícil a 
determinação do começo de um texto, pois altera a nossa conceção de texto e permite ao 
leitor "começos" em muitos pontos diferentes, também altera o sentido de um fim que, de 
algum modo, nunca existe." (Furtado, 1995: 126)139 
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No hipertexto, também é possível indicar texto escrito por outros autores, criando ligações 
entre documentos digitais. É fácil fazer edição, manipulação e partilha de informações  
e ficheiros que ficam disponíveis sem limitações de formato, o que pode gerar igualmente a 
"infopoluição", nomeadamente em contexto escolar. Este conceito está normalmente 
associado à Era Digital, sendo equivalente à desinformação, que é a forma como se utilizam 
as técnicas para manipular e editar informações, induzindo em erro ou omitindo factos aos 
leitores. Esta forma de modificar e copiar os documentos que estão disponíveis na internet 
facilmente leva ao engano os alunos, basta uma apresentação credível de um documento 
que os impede de distinguir se os conteúdos pedagógicos são os corretos. Em Portugal, 
este facto é recorrente a vários níveis, representando uma preocupação também para os 
editores, pois a falta de legislação alimenta, igualmente, a pirataria que existe nos ebooks, 
temática para a qual Vasco Teixeira faz um alerta, afirmando que

 (…) Ao contrário do que está acontecer noutros países, onde isto se discute a sério e se fazem leis 
e se tomam medidas, em Portugal o fenómeno tem pouca visibilidade e não parece preocupar os 
responsáveis políticos. Quando a pirataria estava só na área da música, os prejudicados eram uns 
tipos um bocado excêntricos e ninguém se preocupou muito. Mas quando os livros estiverem 
todos disponíveis em “sites” piratas - e isso vai acontecer nos próximos cinco a dez anos -, deixa 
de haver autores, editores e livrarias, e as bibliotecas vão passar a chamar-se museus, porque 
deixarão de ter livros novos. Qualquer pessoa pode digitalizar um livro em casa e pô-lo na Net.(…) 
(Jornal Público, 2012) 140

Esta proliferação de formas de comunicar levou a indústria editorial a escolher os suportes 
digitais como estratégia para colmatar o excedente de oferta. Esta forma de sobrevivência 
ao mercado que existe aconteceu, porque, "As gerações educadas sob a influência da tele-
visão, do computador a das video consolas, fascinadas pelas imensas possibilidades que a 
internet oferece e o potencial dos e-books jamais leriam um livro." (Pimentel, 2012: 63) 141 

Consequentemente, as editoras efetuaram uma migração de linguagens. A Porto Editora, 
apostou também na produção de manuais escolares híbridos, aptos para serem apresen-
tados em qualquer tipo de formato e equipamento, incluindo telemóveis. Os conteúdos 
elaborados para os novos suportes alargaram a definição de leitura e conduziram ao apare-
cimento de uma semântica própria, formatada especificamente para produzir e apresentar 
assuntos, conceitos de autoria e noções de diálogo nas publicações. Às referidas mudan-
ças acrescentou-se a progressão do espetro do tamanho dos ecrãs e o aumento da sua 
resolução, fatores que contribuíram igualmente para as alterações na forma de construir e 
apresentar layouts.

A constante evolução dos programas informáticos e a aplicação dos seus respetivos princí-
pios, conceitos e ferramentas, como o Responsive Design, auxiliou os designers a construir 
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3 layouts dinâmicos e fluídos e a desenvolvê-los num formato universal, compatível com os 
sistemas MAC e Android, para que fossem legíveis em qualquer equipamento eletrónico, 
readaptando-se automaticamente ao tamanho de qualquer ecrã. Os conteúdos digitais 
visualizados sustentam-se em linguagem de programação HTML (HyperText Markup  
Language), ou XML (extensible Markup Language), que os traduzem em percentagens para 
resultarem naquilo que se vê através dos ecrãs. É o caso das propriedades compositivas 
que são integradas em sites ou documentos digitais como, a cor que é configurada e tradu-
zida por um link inserido numa listagem de artigos que podem estar associados a um ou 
vários tipos de textos compostos sequencialmente neste tipo de linguagem que permite a 
sua exibição.

Todos estes procedimentos submeteram a prática de paginação à referida semântica que 
gradualmente se introduziu nos processos de trabalho editorias, impondo aos conteúdos 
dos ficheiros das obras nomenclaturas específicas, tornando possível a uniformização dos 
estilos que são aplicados nos originais do texto. Uma mutação que se está a desenvolver de 
formas distintas, consoante o processo e o equipamento a que se destina mas que está a 
produzir resultados rápidos e eficazes na apresentação dos manuais escolares e com dife-
renças pouco acentuadas no seu resultado final.

O desenvolvimento dessas mudanças foi facilitado pela aplicação do Responsive Web 
Design, uma ferramenta que se transformou numa boa prática de design, auxiliando na 
construção de sites. O seu uso implicou a utilização de @media queries, semântica respon-
sável pelo redimensionamento de layouts a qualquer tamanho de ecrã, uma característica 
inerente aos sites responsivos. Os seus princípios aplicativos são comuns aos que são usa-
dos na construção de grelhas estruturais em qualquer layout e contemplam, igualmente, os 
conteúdos que são apresentados. A integração destes princípios na produção editorial 
digital recorreu a especialistas em web design que, até há poucos anos atrás eram autodi-
datas que reaproveitavam tutoriais, para aplicar diferentes tipos de conteúdos num mesmo 
layout, sem contemplar detalhes relevantes que devem ser calculados para tornar o pro-
duto final funcional.

O desempenho desses curiosos não contemplava detalhes que, no início de cada trabalho, é 
preciso ter em conta para otimizar e rentabilizar processos e custos de produção. Pormeno-
res como, por exemplo, o tamanho do ecrã que deve ser pensado num formato pequeno 
para que,através da aplicação de @media queries seja possível ajustar facilmente os ele-
mentos que serão inseridos nas áreas disponíveis do layout. Outro detalhe relevante era o  
da grelha conter uma única coluna para ficar preparada para aparecer e ser redimensionada 



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

339

A ÚLTIM
A PARAGEM

 D
O

 M
ANUAL ESCO

LAR

no layout, em função do tamanho dos diferentes ecrãs. A utilização de bibliotecas JavaScript 
para @media queries foi também um princípio a ponderar por suportar browsers antigos, 
assim como os componentes que deviam ser desenhados no browser, por ser quase 
impossível desenhar um layout fluído em Photoshop, principalmente para pormenores 
como: o redimensionamento das imagens que, na maioria das vezes, são grandes. A utiliza-
ção de um plugin de Javascript, como o Responsive Images, é igualmente fundamental,  
porque permite fazer apenas o download das imagens para o dispositivo que o utilizador 
estiver a manupilar e que, no caso do layout da página estar a ser visualizado num smart-
phone, apenas faz o download das imagens utilizadas, o que permite poupar no tráfego de 
dados. Atualmente, por questões de comodismo ou para economizar, ainda se cometem 
essas falhas: "Eu acho que um dos primeiros erros a que as pessoas tendem é essa tenta-
tiva de reproduzir o layout de papel num meio que não é papel e acima de tudo não quer ser 
papel, não se quer comportar da mesma maneira."(Carvalhais, 2012: 76)142

Ao longo do tempo, várias ferramentas e conceitos se têm vindo a associar às práticas do 
design para melhorar o seu desempenho nesta migração de formatos, sendo o Design 
Líquido o conceito mais recente. É aplicado na construção de grelhas que sustentam os 
layouts e, segundo Alice Mendes Pereira afirma,

 Se a Modernidade, - assim definida por Bauman - era um sólido com dimensões espaciais claras 
e fixas a um espaço, na Modernidade Líquida - e portanto, na grelha tipográfica líquida - dá-se 
uma dispersão e “vazamento” dos objetos gráficos para fora das linhas e dos módulos, próprios 
de uma mobilidade que ultrapassa fronteiras físicas e virtuais: o poder torna-se extra-territorial. 
Aquilo a que usualmente se chama de “quebrar a grelha” no design gráfico, não passa de uma 
tentativa de abolir fronteiras, que de algum modo possam impedir o livre escoamento de poderes 
globais e fluídos. (Pereira, 2016: 101)

É assim que a eficácia da construção e readaptação dos layouts tem vindo a ser testada e 
aperfeiçoada, viabilizando a transmissão da informação através dos diferentes formatos  
e suportes de leitura. Consequentemente, a sua avaliação ocorre durante a interação do 
utilizador/leitor com o equipamento, momento em que é possível diagnosticar proble-
mas. No caso dos manuais escolares digitais, a satisfação dos utilizadores (professores e 
alunos) verifica-se pelo grau de dificuldades de ensino ou aprendizagem e o tempo que 
cada individuo demora para executar as tarefas, nomeadamente durante a navegação em 
plataformas educativas.
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3 3.7.2.  A definição de ebook  
e o mais recente formato  
do objeto manual escolar  
- digital e interativo

O ebook é a versão digital de um livro e pode ser apresentado através de um ficheiro PDF, 
na sua versão estática e mais comum na web, suportado por linguagem HTML com ou 
sem animações, ou em formato de arquivo - ePub projetado para conteúdos fluídos, 
sujeitando-se a diferentes mutações de suporte. Este tipo de configurações aplicadas ao 
manual escolar digital podem criar formas promissoras de cativar as crianças a aprender. 
Mas a construção de grelhas para este género de ambientes é complexa para permitir ao 
designer ter diferentes opções de manobra para os vários estilos de informação que é 
necessário apresentar. Sendo assim, as grelhas devem ter uma trama complexa, "Caso 
contrário, não consegues desenhar. E têm que ser complexas para que consigam ser 
flexíveis. E, em alguns casos, é extremamente complexo e funciona ao milímetro de 
acordo com a proporção do livro, a grelha tipográfica, assim como a arquitetura, mas a 
questão é que muita da estrutura está lá para suportar alguma coisa, não para dificultar 
alguma coisa, não para limitar alguma coisa. E no final, essa estrutura é removida do olhar 
do leitor, mas está lá como apoio." (Howard, 2013: 88)143

O ebook é configurado por uma divisão modular de conteúdos informativos com grande 
capacidade de armazenamento, possibilitando a descoberta da mesma informação em 
espaços distintos, o que facilita a sua localização e mudança de endereço, na página web. 
A hipertextualidade que também o caracteriza, e o facto desta permitir a abertura do texto 
à medida que se fixa o olhar nas palavras, promovem novas ligações, uma forma de ler que 
pode comprometer a privacidade dos leitores. Na opinião de Carlos Pinheiro, "A utilização 
de e-readers ligados à rede e as compras nas lojas ebooks deixam um rasto de pegada 
digital que pode ser acedido por terceiros, nomeadamente para fins comerciais." (2012) 

É o que fazem: o Google Books, a Amazon Kindle, o Barnes & Noble Nook, o Kobo, a Sony, 
o OverDrive, o IndieBound, a Internet Archive e o Adobe Content Server armazéns de livros 
digitais que registam as operações de pesquisa e compra de artigos efetuadas pelos seus 
utilizadores/consumidores nas suas bases de dados. Dessa forma, ficam com estimativas 
acerca das preferências e aquisições dos leitores, podendo inclusivamente vender os con-
tactos para empresas de marketing.
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Essa partilha de dados e marcação de trajetos, durante a leitura, foi relatada por Mário 
Moura no seu blog:

 Enquanto lia o Cloud Atlas no meu computador, reparei que certas passagens já vinham marca-
das a tracejado, com uma pequena legenda informando quantos leitores as tinham já sublinhado. 
De repente, não estava ler sozinho mas a ler o que outros tinham lido antes de mim, quase como 
se encontrasse uma nota num livro comprado em segunda mão. Ler tornou-se uma atividade 
mais ou menos solitária.  (2012) 144

E, alertando para o facto de o leitor ser controlado através da leitura de ebooks, salientou:

 Mas se ao vivo não sabemos, os tais sublinhados indicam-nos que a Amazon sabe perfeitamente 
o que andamos a ler, se o fazemos de uma assentada, ou se paramos de vez na página 50. Já não 
existe um abismo intransponível entre um livro e uma rede social, mas uma gradação suave.  
Sublinhar já é uma afirmação quase tão pública como fazer um like. (ibidem)

As recentes formas de ler, abordar e configurar o objeto livro estenderam-se ao manual 
escolar, nomeadamente na maneira de apresentar os textos e as imagens, promovendo a 
experimentação de formas de apreender os conteúdos. Andrew Howard, durante uma 
entrevista no âmbito deste trabalho de investigação, manifestou algumas das suas 
inquietações acerca deste assunto. Para o designer, as mudanças no ensino da língua e de 
outras matérias poderia desenvolver-se também com base na vertente das vivências e 
experiências dos indivíduos:

 Eu, por exemplo, aprendi mais, acho eu, vendo documentários. Adoro ver documentários, acho 
que o filme, a televisão, os media são fantásticos... não estou a falar da internet, estou a falar  
do filme de documentário... e quando olhas para programas de história natural ou programas de 
ciências ou documentários, eles são fascinantes, são uma forma maravilhosa de captar a atenção 
das pessoas, a atenção das crianças... e consegues ter a noção de qualquer coisa de uma forma 
que, penso eu, não consegues ter num livro. (2013: 89)145

Durante a mesma entrevista, o designer questionou o significado do livro e sugeriu que os 
editores podiam fornecer, à comunidade escolar, novas perspetivas de abordagem das 
matérias, sugerindo outro significado para este objeto. Howard, refletiu e interrogou-se:  
"... não sei, só me questiono se os livros não estão a tentar fazer demasiadas coisas. Inde-
pendentemente do que mais possa existir, mesmo que não existissem filmes televisivos, 
não estarão a tentar fazer demasiado? E como é que isto ainda se sobrepõe à internet, à 
televisão e isso tudo? (ibidem) 

Mas, tal como era esperado, as opiniões divergiram entre os designers que foram entrevistados.
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3 Foi nesse contexto que Francisco Providência considerou que

 Os manuais deveriam estar organizados para o número de aulas que está previsto para o período. 
Só assim é que faz sentido. Cada aula tem uma unidade pedagógica e essa unidade pedagógica 
tem uma parte expositiva e tem uma parte de implementação… isto devia estar claramente visua-
lizado na própria orgânica do objeto." (2012: 16) 146

Para ele, as formas de ensinar as crianças, hoje em dia, "…estão saturadas de exercícios, de 
produtos interativos, digitais, fortemente dinâmicos e apelativos. E, portanto, estão sempre 
num estado de excitação visual e nervosa de resposta ao estímulo, de automatismo, que 
quando se confrontam com um livro parado e impresso é como se estivessem caído na 
morte. Não acontece nada." (ibidem) 

As crianças fazem cada vez menos exercícios de interpretação, porque o ensino se desen-
volve mais através de informações e exercícios visuais e orais. Por esse motivo, é cada vez 
mais comum encontrar crianças que "…deixam de saber ler, têm muita dificuldade em ler, 
em escrever então ainda pior. Há aqui também uma variação de paradigma que obrigaria a 
que as editoras no seu todo refletissem sobre o futuro da educação."(ibidem) 

Em relação à construção de layouts para o ensino, através dos manuais escolares de Inglês e 
Português, que foram objeto de estudo nesta investigação, o mesmo designer afirmou que

 O Inglês tem a sua vantagem, a vantagem de uma certa modularidade que o Português não tem. 
Essa modularidade, que é… essa simplicidade estrutural, que permite ser depois adotada em todo 
o mundo, que permite essa universalização, até um certo nível é mais pobre do que o Português. 
Ela começa a ser mais sofisticada a níveis mais elevados. (Providência, 2012: 19) 147

Para este prestigiado designer, o ensino da disciplina de português é de extrema importância 
por ser a sua língua materna. A sua preocupação reside na quantidade e no tipo de assuntos 
abordados nos manuais desta disciplina, "No Português, há uma maior riqueza estrutural, 
maior complexidade. E, portanto, esta língua que herdamos… evidentemente que eu tenho 
a certeza também que a língua é um instrumento fundamental da cultura. Nós temos que 
arranjar forma de dar o Português."(ibidem) E, especifica as razões: "Claro, que é talvez mais 
traumático aprender o Português pelo lado da sintaxe e da taxonomia dos nomes, das coi-
sas, do que do lado da própria invenção das palavras."(ibidem) 

Providência deixou claro que o somatório da organização cromática das matérias com a 
estrutura modelar de cada layout pode facilitar a pesquisa dos assuntos, nos manuais 
escolares, o que poderá ser uma solução para executar matrizes para layouts digitais.  
A nível do formato aplicado, o mesmo referiu que a transição para o digital pode ser compa-
rável ao que tem vindo a acontecer na imprensa, pois "Os jornais têm vindo a reduzir o seu 
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tamanho à razão de 1 cm por ano nos últimos 20 anos. Portanto, os manuais também 
deviam seguir esta tendência, para a sua desmaterialização." (ibidem) 

Nesta época em que é necessário poupar ainda mais os recursos da Terra, a dimensão 
digital é muito vantajosa e arrasta consigo novas soluções, principalmente para o ensino, 
enriquecendo os manuais escolares com som e animação, atuais formas de ilustrar o 
conhecimento. Os entrevistados, neste projeto, valorizaram distintas particularidades na 
mutação dos livros para o formato digital. Miguel Carvalhais salientou: "Eu aprecio a portabi-
lidade, obviamente." (2012: 71) 148 

Este mesmo designer considerou que era também positivo o facto dos textos serem  
partilhados entre leitores e ressalvou que: " …teres o texto todo pesquisado, isso sim é uma 
vantagem. O texto todo… teres hiperligações entre notas ou índices do texto, isso é bestial… 
fazeres notas, highlights e comentários que ficam lá, isso é que é realmente importante." 
(ibidem) 

Acerca das particularidades existentes neste tipo de leitura, acrescentou ainda que várias 
foram as marcas que estudaram e criaram soluções viáveis. A Apple, configurou

 ... um livro que suporta dois layouts... quando está em landscape, está paginado e tem uma  
paginação fixa e onde nem sequer se podem redimensionar textos… quando está em portrait faz 
scroll... isto nos textbooks criados com o iBooks Houser. Não é a melhor solução do mundo, mas... 
para uma primeira versão, não funciona mal de todo. (ibidem)

A aplicação das novas tecnologias não alterou os conteúdos pedagógico-didáticos que 
constam nos manuais escolares, mas a configuração e suporte deste objeto, modificando 
a apresentação e a forma como interage com o aluno, na aprendizagem de uma cultura.  
A perceção do designer, relativamente à estruturação das superfícies de informação e a 
forma como tira partido disso na construção do objeto são fatores primordiais, tendo em 
conta o conceito de ergonomia cognitiva, a interação do Homem com as máquinas.
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3 3.8.  Estudos de caso
As diferentes perspetivas apresentadas precipitaram a contextualização de alguns dos 
projetos que existem para a aprendizagem em suporte digital que, por estarem ligados  
às tecnologias, estão em constante atualização. Este facto explica-se, porque as pessoas, 
à medida que se vão familiarizando com os novos meios de forma convencional tal como 
fazem com os telemóveis, evoluem até necessitarem de procurar novos estímulos. Esta 
evolução, numa ótica global de ensino, é transportada para outro tipo de equipamentos, 
mas desenvolve-se da mesma forma. 

Acerca disso, Rui Pacheco atestou:

 Vou dar um exemplo, as pessoas utilizam os quadros interativos do mesmo modo que usavam a 
retroprojeção para projetar coisas estáticas, depois começam a perceber ou começam a sentir-se 
mais familiarizadas e mais à vontade e começam a usar conteúdos, por exemplo, que já não estão 
nos locais, estão numa plataforma ou estão na cloud; começam a usar conteúdos interativos ou 
começam a partilhar, e isso é outra dimensão, a sair da sala de aula e a partilhar as coisas com os 
alunos ou os alunos, a intervir. (2012: 109)149

Ao longo do tempo, várias têm sido as soluções encontradas e testadas a nível de plata-
formas digitais de apoio ao ensino e à aprendizagem, contendo atividades para serem 
desenvolvidas online e partilhadas entre comunidades escolares.

A nível internacional, empresas ligadas à tecnologia, como a Apple, criaram, entre outras 
soluções: o Software PowerSchool, uma aplicação tipo escola interativa e o iTunes U,  
uma plataforma, onde os docentes podem organizar e partilhar as aulas até pelo iPad. 
Entretanto, a concorrência, a Google criou o ClassRoom, um software que integrava uma 
espécie de sala de partilha online, baseada em ferramentas como o Google Docs, o Google 
Drive e o Gmail. O objetivo deste recurso era fornecer aplicações interativas para utilizar 
nas salas de aula e permitia o envio via email de conteúdos educativos com o intuito de 
aproximar os professores, os alunos e os pais/encarregados de educação, dentro de um 
mesmo espaço só que virtual.

Mas, a tendência para este tipo de ensino está a gerar controvérsia. A prová-lo está o pro-
jeto americano: Escola Google sem computador, que consta de uma escola que, pura e 
simplesmente, não aderiu às novas tecnologias. Ela existe desde os anos 80 e pratica um 
tipo de ensino a que chama Renaissance Education, onde usa apenas materiais como o 
lápis, o papel, o giz e a ardósia. Está integrada na Waldorf School of the Peninsula em Silicon 
Valley, na Califórnia. E alguns dos seus alunos são filhos de funcionários de multinacionais 
ligadas á área das novas tecnologias (Hewlett-Packard, Apple, eBay, Google, Yahoo, entre 
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outras). Sobre este facto, a Revista Sábado publicou um artigo, onde a jornalista Vera Moura 
citou palavras que Alane Eagle, o diretor de comunicação da Google, proferiu numa  
entrevista concedida ao jornal The New York Times, afirmando: "Rejeito completamente a 
necessidade de usar tecnologia para educar as nossas crianças. A ideia de que uma aplica-
ção ou um iPad pode ensiná-las melhor a ler ou a fazer contas é ridícula" (Revista Sábado, 
04.10.2012, Eagle, p. 81 citado por Moura) 150

A empresa indiana Hurix Systems que tem sucursais em vários locais do mundo, embora 
se tenha distinguido pelos serviços de e-learning, foi contemplada neste estudo por várias 
razões: uma delas está relacionada com o facto de se ter expandido na área dos manuais 
escolares em formato ebook, com a particularidade de serem interativos, estarem prepa-
rados para funcionar em diferentes ambientes e fornecerem soluções e conteúdos digitais 
com grande qualidade às editoras nacionais, figura 151. Foi o que se apurou, durante uma 
visita à Feira do Livro de Frankfurt. Para além disso, a apresentação e os preços dos produ-
tos desta marca eram muito convidativos, embora só quem visitasse o stand, figura 152, em 
representação de uma editora ou instituição, é que podia comprar produtos.

Figura 151 
Site da Hurix: <https://hurix.com>

Figura 152 
Stand da Hurix,  
na Feira do Livro 
de Franfurt.
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3  3.8.1. Edulabs: Ministério da Educação
A nível nacional, várias foram as tentativas de criar projetos para impulsionar novas formas 
de aprender. O Edulabs, figura 153, surgiu no ano letivo 2014/2015, para os alunos do agru-
pamento das escolas de Lisboa, Oeiras, São João da Madeira, Aveiro, Coimbra e Lousã, que 
receberam do Ministério da Educação tablets para utilizar na escola. Neste projeto,

 As salas terão quadros interativos das empresas nacionais Bibright e Globaltronic, os computado-
res portáteis para professores serão da Inforlândia e os tablets e classmates Magalhães para os 
alunos serão da JP Inspiring Knowledge. Relativamente aos equipamentos de rede, estes serão 
instalados pela Novabase e os servidores de conteúdos serão da responsabilidade da Critical.  
A Leya e Porto Editora terão a seu encargo a instalação da plataforma e aplicações de suporte ao 
ensino e aprendizagem.( Jornal Sapo pplware, 2014) 151

O ambiente de sala de aula interativa com rede sem fios era um dos objetivos do projeto 
que seguiu o projeto Magalhães e que tal como ele tinha a finalidade de exportação.

Figura 153 
Site do projeto Edulab: <http://www.e-xample.com/CaseStudies/projeto_edulabs>



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

347

A ÚLTIM
A PARAGEM

 D
O

 M
ANUAL ESCO

LAR

 3.8.2. Moodle U. Porto 
A plataforma Moodle, figura 154, é um modelo intuitivo de gestão de conteúdos digitais para 
a aprendizagem. Foi adotado pela Universidade do Porto, em 2006, e contém um arquivo 
com acesso a várias bibliotecas, um portal para e-learning com a indicação dos eventos 
que irão ocorrer, ou estão relacionados com a Universidade do Porto, e um local para efe-
tuar pesquisas dentro das várias faculdades que existem na cidade do Porto, que podem 
ser feitas por ano letivo ou semestre, dentro de cada curso.

As suas funcionalidades no ensino por e-learning e na partilha de trabalhos e avaliações 
por parte de alunos e professores desenrola-se neste ambiente através de upload, que 
corresponde ao ato de enviar dados através da internet de um computador local para um 
outro computador ou servidor remoto. É assim que no Moodle são partilhados e disponibi-
lizados os trabalhos, os testes de avaliação e outro tipo de documentos. Basta descarregar 
ou carregar os ficheiros com os documentos que ficam organizados por turmas, previa-
mente definidas pelo sistema de cada faculdade.

Figura 154 
Site da plataforma Moodle: <https://moodle.up.pt>
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3  3.8.3. Manual Escolar 2.0: Grupo Leya
No caso das editoras nacionais, a questão das plataformas de ensino foi cuidadosamente 
estudada no terreno, através dos departamentos multimédia que as integram. Assim, foram 
testados e reorganizados conteúdos em layouts flexíveis para exercitar as possibilidades de 
novas formas de leitura.

Foi assim que se criou o projeto do Grupo Leya - Manual Escolar 2.0 figura 155, lançado em 
2009 pelas Edições Sebenta, marca do referido grupo. O projeto vocacionado para a comu-
nidade docente foi desenvolvido por uma equipa de professores e profissionais da editora 
que estabeleceram objetivos para a forma como se iriam disponibilizar os recursos de apoio 
às aulas com textos e exercícios. Assim, "Em cada secção serão afixadas mensagens, mate-
riais para análise, inquéritos e campos para comentar temas como os conteúdos, títulos, 
capas ou grafismo dos futuros manuais." (Jornal Sapo Tek, 2009) 152

Este projeto permite a participação e discussão entre docentes e após um registo prévio no 
site. A figura 155 apresenta o interface desta plataforma que contém os últimos destaques e 
notícias que podem ser partilhados em todas as redes sociais, como indicam os ícones 
apresentados.

Figura 155  
Projeto Manual Escolar 2.0, Leya. <http://manualescolar2.0.sebenta.pt>
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 3.8.4. Rosário Virtual: Porto Editora
A Porto Editora, em evolução constante em todas as áreas da educação e desde os anos 
90, tem uma evolução continua na área da multimédia e das novas tecnologias, aplicada ao 
objeto manual escolar, sendo um dos exemplos mais marcantes dessa caminhada o agora 
obsoleto CD-ROM Diciopédia, que data de 1997. Esta enciclopédia multimédia que foi novi-
dade e um sucesso de vendas na época, é atualmente fornecida gratuitamente, mediante o 
registo do utilizador no site:  <www.portoeditora.pt.> assim como todos dicionários que 
eram impressos. A Infopédia é o seu produto mais recente, cujo dicionário de língua portu-
guesa é o único que se mantém com acesso gratuito.

O eWook reader é outro produto com a chancela da Porto Editora, lançado em 2012. É uma 
ferramenta com várias funcionalidades, em que os livros digitais podem passar entre dife-
rentes suportes, inclusive mudar de sistema operativo, por exemplo, de um iPad (da Mac 
com sistema operativo iOS) para um telemóvel (da Windows com sistema operativo Android 
ou Windows phone, os principais desta marca), sem sofrer alterações. Mas, existem outras 
particularidades agregadas a esta solução que se prendem com o facto do leitor poder 
saber sempre o sitio da página que está a ler, ter visualização noturna de ecrã, referência da 
sua identidade e identificação de utilizador digital, em rodapé, na obra que está a ler, poder 
mudar de tipografia durante a leitura, anotar texto, usar marcadores e ler o ebook off-line.

Ao longo de décadas, este grupo editorial lança para o mercado vários tipos de produtos 
educativos. Alguns dos exemplos são as livrarias online, a Webboom e a Wook e os sites para 
diferentes faixas etárias de alunos, como o ClickIn, que se converteu em Sítio dos Miúdos e 
que foi premiado várias vezes; o EduSurfa para adolescentes, que integra o serviço  
“tira-dúvidas”, com uma área de perguntas e respostas; o portal Educare, que partilha noti-
cias sobre educação, e o NetProf mais vocacionado para os professores. Assim, tem vindo 
continuamente a desenvolver e a testar projetos e soluções inovadoras. A sua evolução 
deve-se também às parcerias internacionais que vai estabelecendo, através de contactos e 
investimentos que faz com as empresas, nas feiras de novas tecnologias associadas à edu-
cação. Neste contexto, Rui Pacheco, diretor de multimédia do Grupo Porto Editora, destacou:

 ... nós todos os anos, por exemplo, vamos a uma feira que é a maior feira de educação que se faz 
em todo o mundo e em particular na Europa, (…) neste caso é o “British Tecnology Educational 
Show” que se realiza em janeiro em Londres todos os anos e nós já vamos aquilo para aí ha dez 
anos, nós vamos com frequência à feira de Frankfurt, onde existe sempre uma dimensão para o 
digital... por exemplo, ainda há pouco tempo, e nós temos gente que vai lá todos os anos, vamos à 
“Book Expo America”, que vai sendo em vários sítios dos EUA, portanto eu estive na edição que foi 
em Nova Iorque... nós pertencemos a grupos internacionais de editores que se reúnem todos os 
anos em vários países e partilhamos muitas experiências... (2012: 110) 153
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3 Na referida entrevista, Pacheco falou ainda das partilhas de informação e parcerias estabe-
lecidas com a Young Digital Planet, uma empresa polaca com quem a Porto Editora ainda 
tem contratos de licenciamento, a multinacional WDP, a inglesa Downing Kings que foi 
comprada pela Pinguim, e que é do Grupo Pearson, e a espanhola Adanaya. 

O mesmo deixou claro que, apesar de tudo, não importam conceitos nem sequer os rea-
daptam, ressalvando que

Por mais específica que seja a nossa realidade, nós temos muitas referências estrangeiras. Mas 
nenhuma delas..., repare, a questão aqui é, em nenhum caso nós pegamos num conceito e 
importamos para cá, já não é o primeiro caso em que alguém nos propõe, por exemplo, um banco 
de recursos "x" para vendermos como tal, para colocarmos em Portugal numa joint venture e para 
nós isso não faz muito sentido, nós temos uma visão do que deve ser a nossa oferta de serviços 
educativos, temo-la já integrada, por isso nós estamos a preencher espaços de uma oferta, 
podermos mudá-la em função daquilo que vemos em países terceiros, em plataformas terceiras. 
(ibidem)

O projeto que é mais importante destacar neste trabalho é o da plataforma Escola Virtual, 
figura 156, que migrou da Areal Editores, marca pertencente ao Grupo Porto Editora, que o 
relançou em 2005. Influenciado por modelos importados dos EUA, detém atualmente um 
enorme banco de conteúdos e recursos digitais ligados em rede a várias bibliotecas. Além 
disso, disponibiliza manuais escolares em formato digital e contém uma rede social fechada 
à comunidade escolar. Esta solução disponibiliza conteúdos multimédia e ferramentas de 
trabalho digitais para o dia a dia da comunidade escolar também através de uma plataforma 
e-learning com soluções específicas para as Escolas Públicas e Bibliotecas Escolares, as 
Escolas Privadas, as Escolas Profissionais, as Autarquias e os Centros de Estudo.

Nesta plataforma, pode monitorizar-se o progresso dos alunos nas instituições ou à dis-
tância, pela resolução de trabalhos que são gravados, contabilizando-se os resultados e o 
tempo despendido nas matérias, a quantidade de erros cometidos e os pedidos de solu-
ções. Aqui, também é possível rever a matéria lecionada e esclarecer dúvidas com os  
professores da instituição, e remotamente, o que é igualmente uma ajuda para que estes 
possam preparar matrizes de aulas e fichas de trabalho em função de cada aluno com a 
respetiva correção. Este projeto só foi integrado em 2007, no "Plano Tecnológico para  
a Educação", em Portugal, embora já existissem experiências-piloto feitas em várias 
escolas, desde 2005, onde a Porto Editora fornecia quadros interativos e, em contrapar-
tida, assistia às aulas.

A plataforma interativa que foi alvo de análise neste estudo funciona no Colégio Nossa 
Senhora do Rosário, no Porto. Foi neste âmbito que se assistiram às aulas de Português, da 
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Figura 156  
Projeto Escola Virtual, Porto Editora. <http://www.escolavirtual.pt>
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3 professora Maria Moura Silva, e às aulas de Inglês, da professora Teresa Gomes, apresenta-
das com o apoio da plataforma Escola virtual. O projeto Rosário Virtual, figuras 157, 158 e 159, 
não é mais do que a própria Escola virtual, em atividade, após a personalização da institui-
ção Colégio Nossa Senhora do Rosário, na plataforma, uma possibilidade que a integra.

Figura 157  
Projeto Rosário Virtual, Aula de Português do 8.º ano 
de escolaridade.

Figura 158  
Projeto Rosário Virtual, Aula de Inglês do 
9.º ano de escolaridade.

Figura 159 
Projeto Rosário Virtual: Alunos resolvem à vez os exercícios solicitados para trabalho de casa, na plataforma digital, durante a aula, em 
frente aos outros colegas.
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 3.9.  Construção de maquetes  
para o protótipo do manual escolar  
em plataforma digital

Neste estudo, as maquetes elaborados para a idealização do protótipo do manual escolar 
em plataforma digital foram evoluindo à medida que se foi percebendo quais eram as 
necessidades que obrigavam a fazer reajustes. Mas a falta de formação técnica específica 
nas áreas de programação e web design impediu que o produto final, na sua versão online, 
suportado por linguagens como HTML e XML, fosse mais elaborado, inclusive a nível gráfico.

A figura 160 apresenta a primeira maquete desse layout, feito com base nos conteúdos do 
original de uma obra da disciplina de Inglês do 7.º ano de escolaridade, da Areal Editores.  

Figura 160  
Primeira maquete do 
layout para o protótipo. 
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3 O resultado foi um layout estático, contendo uma só coluna de texto, o que impediu a sua 
modularidade para facilitar a sua migração para outros suportes. Esta maquete foi desenvol-
vido pela sobreposição de layers fixos, com o cuidado de favorecer a abertura de espaços 
brancos/vazios. O layout procurou respeitar a hierarquia fornecida por uma sequência de 
botões que correspondem aos capítulos da obra em que, primeiramente, surge um exercício 
para ler e ouvir, depois a imagem que ilustra o assunto seguida do texto propriamente dito e 
de um botão para se aceder à versão aúdio do respetivo texto.

Posteriormente, na página que se segue, foi apresentado outro estudo no conjunto de  
figuras 161, com os mesmos conteúdos, mas testando outra composição para analisar o 
comportamento do layout nos diversos suportes e tornar o protótipo "responsivo". Nesta 
segunda versão do protótipo, abordou-se uma nova configuração gráfica, aplicando outra 
tipografia, uma estrutura de layout hierarquizada segundo botões e menus e criando áreas 
de aprendizagem em função da execução de exercícios de leitura com aúdio. Foi aplicado 
outro tipo de imagem e testou-se outro espectro cromático.
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Segunda maquete do layout para o protótipo.
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3 A seguir, foi elaborado um organigrama, figura 162 da página seguinte, para perceber os  
passos que foram dados e a informação que ainda era preciso integrar no layout do protó-
tipo. Assim, introduziram-se frames com os diferentes ecrãs de informação, aparecendo 
como se fosse um filme e respeitando a hierarquia de conteúdos definida para o manual 
escolar impresso.

O protótipo foi construído numa base estrutural de programação com campos pré-defini-
dos, conjunto de figuras 163, e o site alojado num domínio já existente, uma solução que 
funcionou em termos técnicos mas que limitou o protótipo a nível estético.#Arquitetura dos ecrãs #1: Login/Registo

Proj. Escola Digital 22 - 09 - 2014

Estudo da estrutura _ user experience navigation process

1ª ecrã_Splash Page 

DIGITAL SCHOOL

Login Signup

ENTRAR COMO:
Bemvindo

PROFESSOR

ALUNO

Não estou inscrito

entrada do utilizador na plataforma registo do não utilizador na plataforma

Escolha do tipo de utilizador Escolha do tipo de registo

REGISTAR COMO:

OLÁ PROFESSOR

Nome completo

Idade

Morada

Tlm

Email

género

PROFESSOR

ALUNO

Signup

Escolha a sua entidade.

Preencha os seguintes campos 
para completar o seu registo.

Dados Pessoais

Nome da Escola
em que leciona

Local (morada)

Nome da Escola 

Local (morada)

Ano Letivo (em curso)

Disciplinas

Português

Inglês

Dados Profissionais

Signup

Obrigado

A 1ª fase do registo foi concluída.
Irá receber um email com a 
confirmação do registo com o seu 
nome de acesso e a sua senha de 
entrada.
Mais tarde, poderá alterar estes 
dados.

Signup

Ano  Turma

7º Ano A  B  C  D  E

8º Ano A  B  C  D  E

9º Ano A  B  C  D  E

10º Ano A  B  C  D  E

Outras funções

Diretor

Presidente

Diretor de turma

Outro

ConfirmarCancelar

Ir para o login

Sair 

OLÁ ALUNO

Nome completo

Idade

Morada

Tlm

Email

Tlm

Email

género

Preencha os seguintes campos 
para completar o seu registo.

Dados Pessoais

Nome

Morada

Dados do Encarregado de Educação

Dados da escola

Signup

Ano  Turma

7º Ano A  B  C  D  E

8º Ano A  B  C  D  E

9º Ano A  B  C  D  E

10º Ano A  B  C  D  E

ConfirmarCancelar

Enviar dados do registo:
Mensagem de registo 
efetuado com sucesso

Enviar dados do registo:
Mensagem de registo 
efetuado com sucesso

Voltar ao ecrã anterior

Voltar ao ecrã 
anterior

Ir para ecrã de login para entrar 
com os dados de acesso 

recebidos no email

SOU ALUNO 

USERNAME

PASWORD

SOU PROFESSOR

USERNAME

PASSWORD

Ups, esqueci-me 
da password

Entrar Entrar

email

Entrar

Ups, esqueci-me 
da password

Segurança

Insira seu email para ser enviado a 
recuperação da sua password

Conjunto de figuras 162  
Organigrama do protótipo.
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Conjunto de figuras 163  
O protótipo: <http://alagoa.net/school/>
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3 A evolução tecnológica tem sido tão rápida que as plataformas de ensino que existiam, 
quando este projeto começou a ser desenhado, já foram atualizadas, passando a fornecer 
funcionalidades que, na altura, ainda não eram viáveis. A personalização do layout em termos 
de instituição ou utilizador, a alteração da tipografia, a aplicação de outras paletas de cor e o 
som juntamente com gesto de folhear as páginas foram algumas das inovações introduzi-
das. Futuramente, será o cheiro das folhas que pode ser reproduzido, através de uma App e 
que, hoje em dia, é aplicável aos ebooks de livros que estão à venda em segunda-mão, 
simulando, assim, o efeito de livro usado, e a animação 3D assim como, os efeitos visuais 
nos respetivos conteúdos e imagens.

Presentemente, o manual hibrido é a solução que está a ser implementada em Portugal, 
para apoiar o estudo no manual escolar impresso. Funciona por meio de recursos educati-
vos digitais com a funcionalidade - realidade aumentada, que é ativada quando a câmara de 
um smartphone é apontada para a página de um manual escolar impresso, facultando, 
assim, a visualização dos vídeos sugeridos, o acesso a recursos áudio e outras informações 
complementares relativas às matérias abordadas nos manuais. Para isso, basta possuir 
um manual escolar impresso que integre uma lista apresentada pela editora no seu site 
oficial e instalar gratuitamente a app do manual híbrido em causa, para um qualquer dispo-
sitivo Android, windows phone ou iOS. Depois, proceder ao registo ou entrar com os dados 
de acesso registados na conta do site que pode ser a Escola Virtual, ou ainda, utilizar os 
dados de uma das contas do Facebook, Google ou Microsoft, se for o caso.

Para implementar o manual escolar digital nas escolas de Portugal será necessário criar 
legislação para o efeito, gerar processos de certificação, formar os docentes e estudar a 
integração deste formato na comunidade escolar. 

Na ótica de Rui Pacheco,

 …no caso do escolar, há a questão da igualdade, que é um preceito constitucional e que 
tem que ser cumprido, por isso, das duas uma, ou o Estado providencia, quer recursos para 
aquisição dos manuais escolares, quer os próprios dispositivos para as pessoas mais 
carenciadas, ou então não há forma de impor um esquema em que o digital seja o deno-
minador comum. Porque temos que ter igualdade no ensino, uma das condições básicas 
do Estado português é que as pessoas têm que ter direito à Educação, e para terem direito 
à Educação precisam de ter o mínimo em comum e o manual escolar neste caso em mui-
tas casas, continua a ser o único livro que existe. (2012: 117) 154

Nos próximos anos, o manual escolar impresso e o digital irão coexistir, embora a tendência 
seja para que este objeto, à semelhança do que aconteceu com os dicionários e as enciclo-
pédias, migre para o formato de digital.
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3.10. Resultados
Nos resultados obtidos durante esta investigação, em termos qualitativos e no que se 
refere a entrevistas a editores, designers, professores e alunos a tendência foi para aceita-
rem a migração do formato impresso para o digital, considerando vantajoso, embora com 
dúvidas. Os editores, relativamente à legislação, à proteção contra a pirataria, dos direitos de 
autor e à conjuntura económica do país, que diminui o acesso à aquisição das novas tecno-
logias para tornar viável a manipulação deste género de soluções.

Os professores consideraram que ainda existem pormenores técnicos a melhorar, já que o 
simples gesto de mudar de documento ou virar a página no livro digital, em tempo real, tem 
uma espera longa, o que foi testemunhado durante este estudo e, mais precisamente, com 
o projeto Rosário Virtual. 

Os designers, devido à mudança de paradigma propriamente dito e à mutação das formas 
de aprendizagem e configuração dos layouts, considerando a sua legibilidade tipográfica, 
cromática e imagética, principalmente numa época em que cada vez se pensa mais por 
encadeamento de imagens.

Os alunos inquiridos, tal como revelaram os resultados que se seguem, têm preferência 
pelas obras de inglês, utilizam mais o manual na escola para acompanhar as aulas, têm faci-
lidade em encontrar as matérias, navegando bem neste objeto. Mas queixam-se da falta de 
espaço para resolução de exercícios, considerando que os manuais contêm demasiada 
informação que, por vezes, prejudica a sua leitura. Os alunos revelam ainda que gostariam de 
ter mais resumos das matérias, conteúdos interativos e respostas modelo para as soluções 
dos exercícios, o que aparentemente parece ser um sinal de inércia à leitura e interpretação 
dos assuntos apresentados no manual escolar. O que, de certa forma, demonstra que a  
leitura no suporte digital tem de ser orientada para que os alunos se debrucem e entrem 
verdadeiramente nas matérias.
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RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 
AOS ALUNOS DE PORTUGUÊS DO 9.º B
DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

 TOTAL: 29 ALUNOS INQUIRIDOS 

1. Qual é o ano que frequentas? 9.º
2. Gostas mais do manual de Português ou de Inglês? 
PORTUGUÊS: 6 alunos
INGLÊS: 23 alunos
3. Onde utilizas mais o manual escolar, em casa ou na 
escola?
CASA: 4 alunos
ESCOLA :25 alunos
4. Encontras facilmente, no manual escolar, os 
assuntos que precisas de estudar?
SIM: 20 alunos
NÃO: 9 alunos
5. É mais fácil encontrar as matérias no manual de 
Português ou no de Inglês?
PORTUGUÊS: 21 alunos
INGLÊS: 8 alunos
6. O que te desagrada no manual de Português?
O tamanho do corpo de texto, a falta de exercícios e de 
gramática, o facto de conter demasiada informação 
numa só página, ter poucas imagens, o excesso de 
informação visual dificulta a capacidade de 
concentração nos conteúdos que são necessários 
apreender, ausência de conteúdos interativos e textos 
áudio, o facto de não conter espaço para respostas, 
não ter soluções e serem objetos pesados.
7. E no de Inglês? Falta de espaço para tirar notas, 
demasiados exercícios e sua respetiva sequência 
repetitiva em todas as unidades, a fina gramagem das 
folhas que é apontada como fator negativo no 
contacto com este objeto na altura de resolver e 
apagar com a borracha os exercícios efetuados.
8. Na aula, o professor segue o manual?
SIM: 29 alunos
9. Quando olhas para o manual, o que te motiva mais?
IMAGENS: 25 alunos
TEXTO: 4 alunos
10. Qual foi o manual escolar que gostaste mais até 
hoje? Porquê?
PORTUGUÊS: 9 alunos (devido ao tipo de textos 
estudados e exercícios propostos)
INGLÊS: 6 alunos (pois contém jogos e atividades, 
imagens e ilustrações apelativas)

MANUAIS DE OUTRAS DISCIPLINAS QUE FORAM 
SUGERIDOS: 
CIÊNCIAS: 13 alunos (pelas imagens e notas de 
curiosidade)
HISTÓRIA: 1 aluno (pela apresentação das matérias e a 
sua respetiva organização cronológica)
11. O que gostavas que o teu manual de Português 
tivesse que não tem? Uma secção de gramática,  
de exercícios e soluções, mais imagens, jogos e 
resumos da matéria.
12. E o de Inglês? Resumos da matéria, papel mais 
resistente para resolver e apagar os exercícios 
propostos, soluções, exercícios diferentes.
13. Consideras o manual escolar um objeto bonito e 
funcional?
SIM: 26 alunos
NÃO: 3 alunos
14. Consideras que os manuais que utilizas atualmente 
são complicados de perceber?
SIM: 3 alunos
NÃO: 26 alunos
Em que aspeto? Os alunos que referiram ter 
dificuldades em navegar nos manuais escolares que 
utilizam evidenciaram a questão da aprendizagem do 
vocabulário, que os exercícios propostos e algumas 
matérias eram pouco explicítos.
15. O índice dos manuais escolares é fácil de consultar?
SIM: 22 alunos
NÃO: 7 alunos
16. Consideras fácil consultar as páginas dos manuais 
escolares?
SIM: 26 alunos
NÃO: 3 alunos
17. Consegues ler bem o formato e o tamanho das 
letras nos teus manuais?
SIM: 26 alunos
NÃO: 3 alunos
18. Os símbolos ajudam-te a ler a página?
SIM: 20 alunos
NÃO: 9 alunos
19. Gostavas mais de estudar num ebook - manual 
digital?
SIM: 13 alunos
NÃO: 16 alunos
Porquê? 
Os alunos que preferem os ebooks são motivados 
pela apresentação dos conteúdos no ecrã, a 
diminuição do peso nas mochilas, a interatividade  
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e o dinamismo que este suporte proporciona e as 
suas respetivas potencialidades.
Os alunos que se mostraram menos recetivos à 
implementação do formato digital focaram questões 
como a necessidade de manusearem o objeto 
impresso, consideram que seria mais dispendioso 
para os pais adquirir um manual digital, focaram a falta 
de hábito em trabalhar em suporte digital e a falta de 
confiança em guardar dados em suportes que não 
sejam o papel. 

RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 
AOS ALUNOS DE INGLÊS DO 8.º B
DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

TOTAL: 17 ALUNOS INQUIRIDOS 

1. Qual é o ano que frequentas? 8.º
2. Gostas mais do manual de Português ou de Inglês?
PORTUGUÊS: 6 alunos
INGLÊS: 11 alunos
3. Onde utilizas mais o manual escolar, em casa ou na 
escola?
CASA: 2 alunos
ESCOLA: 15 alunos
4. Encontras facilmente, no manual escolar, os 
assuntos que precisas de estudar?
SIM: 13 alunos
NÃO: 4 alunos
5. É mais fácil encontrar as matérias no manual de 
Português ou no de Inglês?
PORTUGUÊS: 2 alunos
INGLÊS: 15 alunos
6. O que te desagrada no manual de Português?  
Não contém espaço para respostas aos exercícios  
e é pesado.
7. E no de Inglês? O tipo de papel dificulta o gesto de 
escrever e apagar, tem demasiada informação por 
página.
8. Na aula, o professor segue o manual?
SIM: 15 alunos
NÃO: 2 alunos
9. Quando olhas para o manual, o que te motiva mais?
IMAGENS: 13 alunos
TEXTO: 4 alunos

10. Qual foi o manual escolar que gostaste mais  
até hoje? Porquê?
PORTUGUÊS: 1 alunos (devido aos textos)
INGLÊS: 8 alunos (por ter mais atividades com 
imagens e ilustrações apelativas)
MANUAIS DE OUTRAS DISCIPLINAS QUE FORAM 
SUGERIDOS: 
CIÊNCIAS: 5 alunos (devido às imagens)
MATEMÁTICA: 4 aluno (devido aos exercícios)
11. O que gostavas que o teu manual de Português 
tivesse que não tem? Mais espaço para escrever, 
exercícios e respostas modelo.
12. E o de Inglês? Mais espaço para responder  
aos exercícios.
13. Consideras o manual escolar um objeto bonito  
e funcional?
SIM: 16 alunos
NÃO: 1 alunos
14. Consideras que os manuais que utilizas  
atualmente são complicados de perceber?
SIM: 4 alunos
NÃO: 13 alunos
Em que aspeto? Tem algumas matérias que são 
pouco explícitas.
15. O índice dos manuais escolares é fácil de consultar?
SIM: 11 alunos
NÃO: 6 alunos
16. Consideras fácil consultar as páginas dos manuais 
escolares?
SIM: 16 alunos
NÃO: 1 alunos
17. Consegues ler bem o formato e o tamanho das 
letras nos teus manuais?
SIM: 16 alunos
NÃO: 1 alunos
18. Os símbolos ajudam-te a ler a página?
SIM: 12 alunos
NÃO: 5 alunos
19. Gostavas mais de estudar num ebook - manual 
digital?
SIM: 13 alunos
NÃO: 4 alunos
Porquê? Os alunos que preferem os ebooks  
devido ao tipo de suporte - ecrã e a diminuição  
do peso nas mochilas.
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CONCLUSÕES  
ACERCA DOS RESULTADOS  
DOS INQUÉRITOS REALIZADOS  
AOS ALUNOS DE PORTUGUÊS E INGLÊS  
DO ENSINO SECUNDÁRIO

No total foram 46 alunos inquiridos: 29 frequentavam o 
9.º ano de escolaridade, da disciplina de Português, os 
restantes 17 estavam no 8.º ano de Inglês, a maioria con-
siderou que as matérias de Português surgiam integra-
das num layout apelativo mas as páginas do manual 
desta disciplina continham demasiado texto. 

Relativamente à disciplina de Inglês os alunos indicaram 
que o manual apresentava mais exercícios que os 
manuais das outras disciplinas. O layout das suas pági-
nas era bastante mais cativante fruto da qualidade das 
ilustrações apresentadas. Foi igualmente mencionado 
com agrado que nos manuais de inglês existia espaço 
para resolver os exercícios propostos e apresentar con-
teúdos interativos.

A legibilidade dos textos nos manuais de Português foi 
considerada diminuta devido à entrelinha ser bastante 
apertada. Esta situação é motivada pelo facto dos con-
teúdos inseridos nas páginas destes manuais serem 
numerosos em relação ao espaço existente. Isto acon-
tece porque o orçamentado efetuado para concretizar 
estas obras não é compatível com os assuntos que é 
obrigatório apresentar. O peso destes objetos foi tam-
bém apontado como um fator desmotivador assim 
como, a finura da gramagem das folhas que o com-
põem, o que impossibilita a resolução de exercícios no 
próprio livro, tendo presente que a falta de espaço para 
os resolver é também um fator contraproducente. 

Os alunos ressalvaram o excesso de informação e refe-
riram a falta de imagens, a falta de conteúdos interativos 
e áudio, a ausência de espaços para tirar notas, a falta de 
exercícios propostos sendo que, os que existem têm 
todos o mesmo formato por unidade em cada manual 
escolar e nas suas respetivas soluções. Pelos motivos 
apresentados consideraram que tinham dificuldades 
em concentrar-se nas matérias e nas leituras. A hierar-
quia dos materiais apresentados nos manuais de  
Português foram destacadas como pontos positivos.

Os alunos criticaram os manuais escolares de Inglês por 
apresentarem exercícios a mais e muitas vezes pouco 
explícitos. Em contrapartida consideraram positivo o 

facto das imagens serem mais apelativas e com uma 
dimensão maior, acharam que tornava as páginas 
envolventes e bem resolvidas esteticamente. Os alunos 
referiram igualmente a falta de espaço para escrever e 
acusaram a escassez de apêndices gramaticais nestas 
obras. Para eles os resumos da matéria apresentados 
nas páginas das obras de inglês e as soluções dos exer-
cícios propostos são características incontornáveis num 
manual escolar.

Constatou-se que a maioria dos alunos consulta facil-
mente os índices, gosta de imagens com qualidade e 
que representem na realidade os conteúdos das obras. 
Consideram que as atividades propostas devem  
ser heterogéneas e de preferência com conteúdos inte-
rativos.

CONCLUSÕES  
ACERCA DOS RESULTADOS  
DOS INQUÉRITOS REALIZADOS  
AOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS E INGLÊS 
DO ENSINO SECUNDÁRIO

Dos três professores inquiridos só os de línguas é que 
se expressaram objetivamente por escrito e com deta-
lhes, referindo a necessidade crescente que os alunos 
têm de ver inseridas no manual escolar as respostas 
modelo para os exercícios propostos. Relativamente aos 
conteúdos interativos e mais especificamente a profes-
sora de Português manifestou desagrado pela demora 
e a dificuldade técnica que existe durante as projeções 
nos manuais digitais principalmente, ao mudar de 
página, a ouvir som, a sincronizar efeitos com o material 
apresentado, alegando que as páginas dos manuais 
digitais são demasiado pesadas.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

363

RESULTAD
O

S D
O

 INQ
UÉRITO

 O
NLINE

Relativamente ao inquérito online alojado 
no endereço: <https://docs.google.com/
forms/d/1RP_Kf9fh1 
uTEkA3UxCji6hBWODqgetQItRoje_I2Z8/
edit#responses>, foram apuradas um total 
de 33 respostas. 

1. 
Em 100% dos inquiridos o género feminino 
foi o que mais respondeu 69,7%. 

2. 
As idades dos indivíduos que responderam 
ao inquérito variou entre os 31 anos de 
idade 60,6%, os 41 anos de idade 12,1% e os 
21 anos de idade 9,1%.

3. 
Os designers e os professores (27,3%.) 
foram os que mais responderam ao 
inquérito, seguidos dos ex-alunos 24,2%. 

4. 
As preferências foram para os manuais  
da disciplina de Português 66,7% devido às 
temáticas abordadas.
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5. 
Os manuais escolares mais analisados para 
a disciplina de Português foram: o 11.º ano, 
com 45,5%, o do 9.º ano, com 33,3% e o  
7.º ano, com 21,2%.

7. 
A maioria dos inquiridos (93,9%) considerou 
que a tipografia empregue nos manuais 
escolares é normalmente legível.

6. 
Dos elementos que integram os manuais 
escolares e se observam de imediato, a capa 
foi o que teve maior percentagem: 87,9%, 
seguida pela organização das matérias: 
42,4%, as imagens: 39,4%, a clareza dos 
conteúdos apresentados: 36,4%, o título: 
30,3%, o índice e a legibilidade ambos com 
27,3%, a composição: 18,2%, as cores: 33,3%, o 
preço: 24,2%, o autor: 15,2%, a marca da 
editora, a ficha técnica do manual escolar e a 
sua respetiva bibliografia com 12,1%, as ofertas 
que em caso de adoção a obra integra e a sua 
respetiva contracapa: 9,1. A folha de rosto foi 
desvalorizada: 0% de respostas. 

8. 
A nível estético, os elementos que os 
inquiridos consideraram bem resolvidos nos 
manuais escolares foram: a capa com 42,4%, 
sendo que, 30,3% acharam que continha 
demasiada informação. A ilustração criativa 
com 24,2%. A apresentação da marca 
editoral e o facto das obras conterem muitas 
imagens 21,2%. A existência de temáticas 
simples e material de apoio 18,2%. Quanto à 
originalidade do título, o facto das imagens 
serem grandes e os esquemas simples só 
9,1% valorizaram. Sobre a existência de 
pouco texto e páginas fáceis de ler só 6,1% o 
consideraram. Acerca da legibilidade 
tipográfica, só 3% o mencionaram.
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9.
Nesta questão, 57,6% dos inquiridos não 
sabia como se produz um manual escolar.

10. 
A maioria das pessoas inquiridas 
respondeu que quem decide as 
características gráficas do manual escolar 
são: o designer (42,4%), o editor (36,4%), o 
autor (12,1%) e o coordenador da obra (9,1%).

11. 
Para a maioria dos inquiridos quem decide 
a organização deste objeto são: o autor 
(57,6%) e o coordenador (27,3%).

12. 
Acerca da observação de manuais 
escolares estrangeiros para estabelecer 
comparações, 69,7% afirmou que nunca o 
tinha feito.
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13. 
Para a maioria dos inquiridos a marca Porto 
Editora é a que tem os manuais mais 
apelativos: 75,8%, seguida da Areal Editores: 
24,2% (note-se que é do mesmo grupo). 
Quanto às Edições Asa, nem foram 
contempladas no caso desta disciplina  
- Português.

14. 
As razões que motivam o gosto pelo objeto 
manual escolar para 75,8% dos inquiridos 
foram o facto deste ser de consulta fácil. Já 
57,6% valorizaram a questão das temáticas 
abordadas serem cativantes, 39,4% 
acreditou ser a tipografia utilizada, 27,3% 
achou o peso um fator relevante e neste 
caso concreto a sua leveza e portabilidade; 
24,2% acreditou que foi o facto do título 
corresponder ao conteúdo, 18,2% 
considerou-o uma peça bonita, 9,1% 
apreciou o facto de conter muitas imagens 
e um título original, 6,1% valorizou ter muita 
cor e 3% ter pouco texto. O números de 
páginas nem sequer foi considerado.

15. 
O facto das editoras serem ou não, marcas 
conhecidas e credíveis nem sequer foi 
valorizado pela grande maioria dos 
inquiridos (84,8%).

16. 

A maior parte dos inquiridos (81,8%) 
considerou o manual escolar uma peça  
de design.
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17. 
A utilidade do objeto manual escolar foi 
valorizada por 66,7% dos inquiridos. Já, 33,3% 
considerou relevante a sua estética e a 
facilidade de o ler, 21,2% é a favor da sua 
portabilidade.

18. 
Sobre os manuais escolares portugueses 
60,6% dos inquiridos queixaram-se do 
preço ser alto, 42,4% apontaram para o facto 
da organização dos conteúdos não resultar, 
33,3% disse que as obras têm pouca 
qualidade visual, 27,3% achou que o índice 
não era de consulta fácil, para 21,2% faltou 
material auxiliar, 18,2% achou as 
composições desequilibradas, teve 
dificuldade na leitura e referiu a má 
publicidade na promoção dos manuais, 
15,2% acharam que os autores eram fracos, 
12,1% queixaram-se da ausência de imagens 
atuais, 9,1% disse que as páginas não tinham 
a estrutura definida e 3% acusou a fina 
gramagem do papel. O elemento cor não foi 
contemplado.

19. 
A maioria dos inquiridos (97%) ainda prefere 
manuais impressos.

20. 
Sobre o facto da produção dos manuais 
escolares integrar o design ao serviço da 
apresentação dos layouts para facilitar o 
ensino-aprendizagam 100% concordou.
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21. 
Dos inquiridos 66,7% afirmou que fazia 
prospecção de manuais escolares de outras 
editoras nacionais.

22. 
Sobre a evolução dos manuais escolares, 
75,8% considerou que o aspeto gráfico era a 
característica mais relevante neste objeto, 
54,5% referiu ser a qualidade de impressão, 
39,4% a organização dos conteúdos, 33,3% a 
capa e as ofertas dos materiais auxiliares, 
30,3% a legibilidade tipográfica, 27,3% a 
aplicação de mais cores, 18,2% organização 
do índice e apenas 3% evocou a qualidade do 
papel.

23. 
Os inquiridos apontaram como maior defeito 
nos manuais escolares o facto de 
apresentarem poucas imagens e não 
fornecerem materiais auxiliares (45,5%) uma 
situação que a partir dos anos 90 deixou de 
acontecer. Para 42,4% dos indivíduos a 
organização de conteúdos era pouco 
percetível, 33,3% achou que tinham pouca e 
pouca legibilidade tipográfica nos esquemas 
e desenhos que consideraram ser 
complicados, 24,2% não gostou de ver 
páginas a preto e branco, 18,2% achou a 
consulta do índice complexa e 9,1% teve 
dificuldades em localizar o número da página.

24. 
Só 27,3% considerou mais cativante aprender 
num manual escolar digital.

25. 
Apenas 36,4 % achou que era mais fácil 
interpretar esquemas e imagens no manual 
digital.
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Resultados apurados nas grelhas de 
análise das características gráficas 
compositivas dos layouts dos manuais 
escolares de Português da Porto Editora, 
Edições Asa e Areal Editores: https://docs.
google.com/forms/d/1Csb_
QOPsQawQ32i_6-tkywQFN_ 
0kzTlvBkYP3moqhCs/edit#responses, 
onde foram apuradas um total de 55 
respostas.

1. Identificação do manual escolar
1.1. 
Título: A lista com a identificação dos 
manuais consultados e adquiridos para 
este estudo está disponível nas páginas 
260, 563 e 677, no (ANEXO 2) deste projeto.

1.2. 
Ano de escolaridade: Os anos de 
escolaridade mais observados neste 
estudo foram o 7.º ano (48,2% ), o 9.º ano 
(23,2%), o 12.º ano (25%) e por último  
os 8.º e 10.º anos (1,8%).

1.3. 
 Os objetos disponibilizados e adquiridos 
para consultar neste estudo foram os da 
Porto Editora (57,1%), da Areal Editores (25%) 
e das Edições Asa (17,9%).

1.4.
 Como este inquérito foi feito 
especificamente para a disciplina de 
Português o resultado desta questão  
com é óbvio foi 100%.

55

55 respostas

55 respostas

55 respostas
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1.5. 
A percentagem das obras mais 
observadas por ano de edição foi: 
2015-2017 (17,9%),  
2010-2015 (16,1%),  
1995-2000 (14,3%),  
2000-1985 (12, 5%)  
e 1990-1995 (10,7%).

1.6. 
A preferência na análise destes 
objetos foi sempre para o 
primeiro volume de cada obra 
(92,9%).

55 respostas

1.7.
Os autores que mais se destacaram ao longo dos anos na Porto Editora foram: Fernanda Costa, João A. F. Guerra, José A. S. Vieira e Rogério 
Castro. Nas Edições Asa: Carla Marques, Inês Silva, Maria José Peixoto e Vítor Oliveira, embora os vínculos com os autores não fossem tão 
duradouros. Na Areal Editores: Ana Isabel Serpa, Graça Viana, Artur Veríssimo e Goretti Rodrigues. Houve casos, como o de Auxilia Ramos, 
que trabalhou numa determinada fase para a Porto Editora e, noutra fase, para a Areal Editores.

55 respostas
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1.8. 
Muitos dos livros disponibilizados para consulta foram os de oferta, sem preço, mesmo assim através dos restantes apurou-se que 
todos os anos o preço se agrava. Na época do escudo, o manual mais caro era o da Areal Editores e custava 1.810$00 (média calculada 
em 4 obras) e da Porto Editora,  1.464$00 (média calculada em 11 obras). 
Após 2000, altura da conversão da moeda para euro, a media de preço praticada pelas Edições Asa era superior à das outras editoras em 
23, 34 euros (média calculada com base em 6 obras). 
Na época do euro, a Porto Editora conseguiu preços mais baixos, o manual mais económico custava 20, 78 euros (média calculada  
em 11 obras).

55 respostas
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55 respostas
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1.9. 
As tiragens dos manuais impressos oscilaram sempre, mas a Porto Editora foi a que mais tiragens, seguida das Edições Asa. 
Este cenário resultou do facto destas duas editoras terem gráfica própria. O que nunca aconteceu com a Areal Editores, porque em 
termos de aprovações, a Porto Editora e a Areal Editores desde então ainda são líderes de mercado. No caso da Porto Editora, ainda 
acresce o facto de ter mais do que um projeto por disciplina..

55 respostas
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1.10. 
A coordenação das obras é um processo que sempre se desenvolveu internamente nas editoras. Mas, em casos específicos 
como o das línguas por vezes, é necessário recorrer a serviço externamente e contratar autores conhecidos do público que 
também enriquecem o projeto. Da Porto Editora não há dados deste tipo de serviço externo. Mas, nas Edições Asa, 
solicitaram-se os préstimos de Fernando Baptista (1982), Maria A. Menores (2004), Yvette K. Centeno (2010), e na Areal 
Editores, Artur Verissímo (2004-2009).

1.11.
O processo de revisão raramente dependeu de auxílio externo. A Porto Editora e a Areal Editores destacam-se neste estudo 
porque tinham o maior número de exemplares disponíveis para análise.

1.12. 
Entre 2004 e 2009, foram introduzidos mais regularmente os consultores científicos, linguísticos e pedagógicos nas obras das 
disciplinas das editoras, pelo facto do Plano de Certificação de Manuais Escolares assim o impôr e porque a associação de outros nomes 
sonantes aos projetos promove os produtos.

55 respostas

55 respostas

55 respostas
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1.13. 
Ao longo dos anos, as ofertas no manuais decresceram embora, no exemplar do professor isso não se tenha verificado. Aliás a 
tendência até é contraria por questões de marketing para adoção dos projetos nas escolas.

1.14.  Tendencialmente, os anexos das obras (alguns até considerados ofertas) diminuíram. Estes cadernos de atividades 
passaram a ser integrados em coleções com exercícios e outros materiais de apoio às obras. Os mesmo aconteceu com 
os apêndices gramaticais e o vocabulário que atualmente, até são disponibilizados em plataformas juntamente com os 
dicionários online pois já não se justifica a sua edição em papel.

55 respostas

55 respostas

55 respostas

1.15. 
A partir dos anos 90, as fichas 
técnicas dos manuais escolares 
passaram a ser mais completas 
(66,1%).
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55 respostas 1.16. 
O recurso ao design externo 
foi solicitado pela Porto 
Editora que contratou os 
préstimos de: Gil Maia, 
António Modesto e Rui Daniel. 
As Edições Asa contrataram 
Xavier Neves, XP Design e 
Paula Torres. A Areal Editores 
foi a que menos recorreu a 
este género de serviços, 
embora pontualmente tenha 
solicitado os serviços de Vitor 
Simões no design das capas, 
Francisco Providência e 
Andrew Howard para o 
lançamento de novas linhas 
gráficas de algumas coleções. 

1.17. 
Na parte da ilustração, a Porto 
Editora recorreu ao serviço 
externo de Conceição 
Monteiro, Susana C. Marques, 
João Madureira e Luís Prina. 
As Edições Asa, a Ádria, 
<Re-Searcher.com> Fernando 
Vilela e Sandra Castro. 
E a Areal Editores, a Rui Sousa, 
Vitor Simões, Gabinete 4 
cores e Bruno Assis Fonseca. 
Hoje em dia, com os bancos 
de imagem digital já não se 
recorre tanto a este tipo de 
serviços.
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2. 
Características técnicas do manual escolar

2.1. 
Dimensões/Formato (fechado). Tendo em conta que o exemplar do professor é sempre maior que o doaluno e que a maior parte dos 
manuais disponíveis para análise eram os do aluno, a Porto Editora usou mais o formato: 272 x 296 mm (alt. x larg.). 
As Edições Asa oscilaram entre: 280 x 205 mm, 280 x 214 mm e 280 x 215 mm (alt. x larg.). 
E, a Areal Editores usou o 275 x 200 mm (alt. x larg.). 
Em 1982, o formato mais usado foi 236 x 165 mm (alt. x larg.) e em 2017, 285 x 215 mm (alt. x larg.). 
Ao todo, houve um aumento progressivo de 49 mm.

55 respostas
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2.2. 
O peso dos manuais ao longo dos anos variou entre o valor mais baixo de 394g (em 1996) e o mais alto de 956g (em 2001), embora a 
Areal Editores tenha tido em 2017, manuais com 922g. 
Esta média, em cada 10 anos, variou entre as 483g e as 649g, o que dá um aumento médio de 167g.
Entre 1982-1993: 483g, 1994-2005: 619g; e 2006-2017: 649g
.

55 respostas
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55 respostas

2.3. 
A espessura da lombada está relacionada com o número de páginas dos manuais escolares e com o seu índice de mão. 
Este valor diminui, se o papel utilizado for em menor quantidade ou menos gramado, o oposto acontece ser o papel tiver mais 
gramagem.  O valor mínimo encontrado 6 mm (Edições Asa) e máximo 25 mm (Porto Editora). 
A média em cada 11 anos foi: 1982-1993: 15 mm, 1994-2005: 16 mm, 2006-2017: 13 mm

2.4. 
O número de páginas que compõem um manual varia sempre entre a quantidade de conteúdos que é obrigatório apresentar, o formato 
deste objeto e o aproveitamento da sua mancha de texto no layout. 
Tudo depende de vários fatores e é muito variável. 
Para a Porto Editora, houve uma ocorrência de 8 livros paginados com 288 páginas e 7 ocorrências com 304 páginas. 
Para as Edições Asa, 2 ocorrências com 166 páginas. 
Para a Areal Editores, 2 ocorrências com 208 páginas. 
O valor mínimo foi de 144 páginas (Edições Asa, 2012) e o máximo: 512 páginas (Porto Editora, 1995). 1982-1993: 275 páginas; 1994-2005: 
325 páginas; 2006-2017: 291 páginas.
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2.6. 
Os manuais escolares utilizam papéis com 
pouca gramagem para evitar o aumento do 
peso, do volume e do preço das obras. 
A gramagem mais fina (transparente) foi a mais 
usada (50%) em relação à semiopaca (48,4%). 
Nos anos 80, o papel tinha menos gramagem, 
nos anos 90, o papel era mais gramado. A partir 
de 2010, por questões de orçamento e peso nos 
manuais escolares, o papel voltou a ser mais fino 
e, consequentemente, menos resistente.

3.
Organização do manual escolar

3.1.
A grande maioria dos manuais escolares tem 
introdução (96,4%).

3.2. 

Em todos os manuais escolares o índice é fácil 
de consultar.

2.5. 
No geral aumentou 1 caderno (16 páginas) na segunda década analisada mas depois, diminuiu substancialmente para menos de 50 páginas.

55 respostas

55 respostas

55 respostas
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As referências bibliográficas estão 
presentes nos manuais escolares, em 
89,3%, embora em finais dos anos 80 e 
inícios de 90, nem todos estes objetos 
tivessem referências bibliográficas.

O mesmo aconteceu com as referências 
iconográficas, em 64,3% dos casos 
analisados.

55 respostas

55 respostas

3.3.
Tendencialmente, houve uma redução na aplicação dos separadores, nas obras, por uma questão de aproveitamento das páginas, pois os 
conteúdos obrigatórios são normalmente demasiados para as páginas que estão estipuladas por manual. Entre 1982-1993, a média 
rondava os 7 separadores, a maior parte em página individual. Entre 1994-2005, 8 separadores de página dupla. Entre 2006-2017,  
5 separadores de página dupla. Em média, um total de 6,5 páginas, que oscilou de forma mais evidente para mínimos de 3 (Edições Asa, 
2008 e 2012) e máximos de 20 (Porto Editora ,1995). Nos manuais escolares, 64,3% do espaço é ocupado por exercícios, matéria, biografia e 
vocabulário.

4. 
Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar 
4.1. capa; 
4.2. lombada; 
4.3. contracapa; 
4.4. folha de rosto; 
4.5. última página; 
4.6. 1.º separador; 
4.7. último separador; 
4.8. N.º Cadernos (32 páginas) que integram 
o manual. Todos estes elementos foram 
cuidadosamente analisados nas grelhas 
apresentadas no ANEXO 2 deste trabalho.
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5. 
Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar

5.1. 
Os números de página são, por norma, 
legíveis (98,2%) ,embora nos anos 80 
houvessem casos pontuais, onde isso não 
acontecia. A grande maioria (96,4%) dos 
ícones apresentados tem qualidade gráfica, 
sendo 92,9% deles simples.

5.2. 
Dos ícones presentes nas obras, 82,1% 
eram pouco diversificados.  
E 66,1%, foram considerados códigos de 
navegação para orientação da leitura no 
manual escolar.

5.3. 
A complexidade icónica nos manuais  
de português era bastante acentuada 
(80,4%) com 17,9% dos ícones bastante 
infantis para a faxa etária a que se 
destinavam.

55 respostas

55 respostas

55 respostas
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6. 
Navegabilidade do layout/grelha/
estrutura das páginas: 

6.1. 
A maioria das grelhas (96,4% )  
eram simétricas. 

Com linhas estruturais verticais, 51,8%.

55 respostas

55 respostas

6.2. 
A mancha de texto empregue nos layouts dos manuais escolares de português da Porto Editora foi a maior de todas, ocupando quase 
toda a área das páginas.

6.3.
As margens dos manuais escolares por questões de aproveitamento de espaços são o maior possível.
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6.4. 
 As obras de português têm mais do que 
duas colunas, na ordem dos 57,1%, pois as 
grelhas são modulares, ao estilo suiço, o 
que possibilita a resolução de imprevistos 
(acrescentar ou retirar informação 
das páginas sem alterar muito a sua 
configuração).

7. 
 Legibilidade tipográfica: textos, mapas, 
ícones,… 

7.1. 
As fontes mais utilizadas nas obras de 
português com serifa (62,5%), em virtude 
dos textos serem muito específicos o que 
requer outro tipo de abordagem por parte 
do aluno. As propostas de exercícios é que 
aparecem normalmente com carateres 
não serifada.

7.2. 
O corpo de texto é legível, o que não 
acontecia em certos casos, no início dos 
anos 90, por exemplo, no manual  
Ao Encontro das Palavras 7, cujo corpo do 
texto era bastante miudinho.

7.3. 
A hierarquia e o destaque da informação 
nas páginas era feita (91,1%), pela variação 
de tipografias, em termos de fonte, corpo, 
espessura e cor.

55 respostas

55 respostas

55 respostas

55 respostas
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8. 
Cor

8.1. 
A maioria (89,3%) dos manuais analisados 
já eram impressos no processo offset 
,logo eram a 4 cores (quadricromia).

9.
Imagens

9.1. 
Dos manuais escolares consultados 
(55,4%) já recorriam à fotografia digital e 
aos bancos de imagem.

82,1% das imagens eram a 4 cores.

96,4% das imagens ilustravam os 
conteúdos abordados nas páginas.

55 respostas

55 respostas
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9.2.
A ilustração digital era empregue em 55,4% 
dos casos analisados.

83,9% da ilustração apresentada  
era a 4 cores (quadricromia).

71,4% das ilustrações são desenhadas em 
função dos conteúdos abordados nas 
páginas.

10. 
Acabamento 
Em 83,9%, dos manuais analisados, o 
acabamento é em verniz brilhante  
- UV, um finalizador das máquinas de 
impressão, cuja função permite imprimir 
uma camada de verniz finalizadora que 
permite proteger e impermeabilizar as 
capas dos manuais, como uma espécie de 
plastificação do cartão, tornando-as mais 
duráveis.

11. 
Encadernação 
98,2 % dos manuais são brochados, 
ou seja, cosidos e colados à capa para 
durarem mais tempo nas mãos da 
crianças.

55 respostas

55 respostas

55 respostas
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44

44 respostas

44 respostas

44 respostas

Resultados apurados nas grelhas de análise 
das características gráficas compositivas dos 
layouts dos manuais escolares de Inglês da 
Porto Editora, Edições Asa e Areal Editores:  
<https://docs.google.com/forms/d/1bp4bfCl 
xB1CEngYS6ffXLtfaJxqeUlZl1zICjBwwwQ/
edit#responses>, foram apuradas um total de 
44 respostas. 

1. Identificação do manual escolar
1.1. 
Título: A lista com a identificação dos manuais 
consultados e adquiridos para este estudo 
está disponível nas páginas 406, 563 e 802, do 
ANEXO 2 deste mesmo projeto.

1.2. 
Ano de escolaridade: Os anos de escolaridade 
mais observados neste estudo para os 
manuais escolares de inglês foram o 7º ano 
(40% ), o 9.º ano (24,4%), o 10.º ano (11,1%)  
e o 12.º ano (6,7%).

1.3. 

Os objetos mais disponibilizados e adquiridos 
para consulta foram os da Porto Editora (42,2%), 
da Areal Editores (35,6%) e das Edições Asa 
(22,2%).

1.4. 

Como este inquérito foi realizado 
especificamente para a disciplina de Inglês,  
o resultado nesta questão foi de 100%.
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1.5. 
As edições mais observadas por 
data de edição foram:  
2015-2017 (20%),  
2005-2010 (17,8%),  
2010-2015 (15,6%),  
1995-2000 (13,3%)  
e 2000-1985 (8,9%).

1.6. 
A preferência na análise destes 
objetos foi sempre para o primeiro 
volume de cada obra (88,9%).

44 respostas

44 respostas

1.7. 
Os autores que mais se destacaram, ao longo dos anos, na Porto Editora foram: Virgínia Barros, Margarida Vilela, Maria Caseiro, Francis 
Curtis e Edite Frias. Nas Edições Asa: Candida Neves, Regina Clementino e Isabel Filipe (embora, os vínculos com os autores não 
fossem tão duradouros, nesta editora). Na Areal Editores: Maria Emília Gonçalves, Angelina Torres e Maria F. Faria. Houve casos como 
o de Lise Santos, que trabalhou numa determinada fase para as Edições Asa e, noutra, para a Areal Editores.
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1.8. 
Embora muitos dos livros consultados fossem os de oferta, por isso não tinham preço, concluiu-se que todos os anos o preço se 
agrava. De 1985 para 1990, praticamente duplicou o preço do manuais, passando de 555$00 para 1045$00. Em 1995, volta quase a 
duplicar para 2060$00. Em 2002, o valor passou a 15,40 euros (um aumento de 5 euros). Em 2007, passou para 21,51 euros (outro 
aumento de 5 euros). Em 2008, teve o valor mais alto, 28,49 euros (Edições Asa). Em 2010, os preços baixaram e estabilizaram. A partir 
de 2016, acresceram para uma média de 20 euros.

44 respostas
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1.9. 
As tiragens dos manuais impressos oscilaram ao longo dos anos, mesmo nas reimpressões. As Edições Asa foram as que menos 
tiragens tiveram, fruto das alterações que sofreram a nível das políticas e fusão da empresa. A tiragem média entre a Porto Editora 
(11.556exemplares) e a Areal Editores (10.667exemplares) foi muito semelhante. Enquanto que a media das Edições Asa foi de 
3.805 exemplares.

44 respostas
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1.10. 
A coordenação das obras é um processo que se desenvolve 
internamente, nas editoras. Mas, em casos como o inglês, é 
necessário recorrer a serviço externo, a autores conhecidos do 
público para enriquecer o projeto. A Porto Editora e as Edições Asa, 
não tiveram dados relevantes deste tipo de serviços. A Areal Editores 
recorreu a David Davis (1995-2016).

1.11.
O processo de revisão das obras de inglês depende bastante do 
auxílio de autores externos, o que também promove os projetos.  
A Porto Editora recorreu a Alan K. Dawber, a Areal Editores, a David A. 
Davis e as Edições Asa, a Catherine Evangelista, entre outros.

44 respostas 44 respostas

1.12. 
Entre 2004 e 2009, foram introduzidos mais regularmente os consultores científicos, linguísticos e 
pedagógicos nas obras das disciplinas das editoras, pelo facto do Plano de Certificação de Manuais Escolares 
assim o impôr, e porque a associação de outros nomes sonantes dos projetos promove os produtos.

44 respostas

1.13. 
Ao longo dos anos, as ofertas no manuais decresceram, embora no exemplar do professor isso não se tenha 
verificado. Aliás, a tendência até é contraria, por questões de marketing para adoção dos projetos nas escolas.

44 respostas
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44 respostas

44 respostas

1.14. 
Tendencialmente, os anexos das obras (alguns até consideradas ofertas) diminuíram. Estes cadernos de atividades passaram a ser 
integrados em coleções com exercícios e outros materiais de apoio às obras. Os mesmo aconteceu com os apêndices gramaticais e 
o vocabulário que atualmente, até são disponibilizados em plataformas juntamente com os dicionários online, pois já não se justifica 
a sua edição em papel.

1.16. 
No que respeita ao 
design externo, a  
Areal Editores foi a que 
recorreu mais a este tipo 
de serviços contratando 
Vitor Simões, seguida da 
Porto Editora: João 
Caetano. As Edições Asa 
recorreram  
a Xavier Neves.  
Embora todas 
estivessem a usar os 
designers da casa por 
uma questão de 
escoamento do produto, 
recorreram a este tipo de 
solução para não 
atrasarem a produção.

1.15. 
A partir dos anos 90, 
as fichas técnicas dos 
manuais escolares 
passaram a ser mais 
completas (82,2%).

44 respostas
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1.17. 
Na parte da ilustração e para esta obra de inglês, a Porto Editora recorreu aos serviços de: Bayard Christ, João Caetano e WHO. As 
Edições Asa, a José Costa, Re-Searcher.com e Chico. E a Areal Editores a Guilherme Santos, Álvaro Pessegueiro (apesar de não estar 
contemplado no gráfico) e Fátima Pereira. Hoje em dia, apesar da existência dos bancos de imagem digital nas obras de inglês, este 
tipo de serviços é muito recorrente, nomeadamente para ilustrar textos específicos.
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44 respostas

2. Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato (fechado) 
O exemplar do professor é sempre maior e a maior parte dos manuais analisados, disponíveis, eram do aluno. Mesmo assim,  
verificou-se que os livros de inglês tiveram um formato maior que os das outras disciplinas. As dimensões foram aumentando, estando 
agora standardizadas com uma media de 210 mm de altura, sendo que a largura passou de 245mm a 280mm.

2.2. 
O peso dos manuais, ao longo dos anos, variou de uma média minima de 225g, em 1985, para um valor de 402g, em 2016. O valor 
médio máximo verificou-se, em 2013, com 692g.
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44 respostas

2.3. 
A espessura da lombada mais usada nos manuais escolares de inglês, em todas as editoras, foi de 10mm. Só variou entre o minimo de 
6 mm (em 2004) e o máximo de 14mm (em 2005 e 2013), mantendo uma média de 8mm.

44 respostas
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44 respostas

2.4. 
O número de páginas variou, mantendo uma média total 
de 184 páginas por manual. O máximo atingido foi de 
388 páginas, em 2016. Um minimo de 14,91 páginas 
(1991) e um máximo de 388 páginas (2016).

2.5.
No geral, houve em aumentou de 184 páginas por 
manual de inglês.

2.6. 
Os manuais escolares utilizaram sempre papéis finos, 
com pouca gramagem, para evitar o aumento do peso, 
do volume e do preço das obras. Em 40% dos manuais 
de inglês, a gramagem era fina para 42,2% de 
semiopaca. A partir de 2010, por questões de 
orçamento, peso e polémica gerada em torno desta 
questão, nos manuais escolares o papel voltou a ser 
mais fino e, consequentemente, menos resistente.

3. 
Organização do manual escolar

3.1.
Todos os manuais tinham introdução (100%).

3.2.  Todos continham índice fácil  
de consultar (100%).

  Referências bibliográficas estavam presentes em 
77,8% dos casos.

  Referências iconográficas surgiram em 55,6% dos 
exemplares analisados, mas nem todos tinham 
esta referências, até finais dos anos 90.

44 respostas

44 respostas
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3.3.
Tendencialmente, houve uma redução na 
aplicação de separadores nas obras de inglês por 
questões de aproveitamento de espaço nas 
páginas, principalmente a partir de 2005.  
Anteriormente a esta data, existiu uma variação 
entre 4 e 30 separadores que, após 2005, variou 
entre 4 e 7. 
Na maioria dos manuais dos anos 80, os 
separadores eram apresentados nos cabeçalhos 
da páginas (28,9%), separando unidades ou 
lições. Nos anos 90, passaram a ser páginas 
duplas (48,9%).
Foi sempre uma característica destes manuais 
escolares o excesso de atividades por páginas, 
variando muito em termos de exercícios, matérias 
e vocabulário ou gramática, em média 64,4%.

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar 
4.1. capa; 

 4.2. lombada; 
 4.3. contracapa; 
 4.4. folha de rosto; 
 4.5. última página; 
 4.6. 1.º separador; 
 4.7. último separador; 
 4.8.  N.º cadernos (32 páginas) que integram 

o manual. Todos estes elementos foram 
cuidadosamente analisados nas grelhas 
apresentadas no ANEXO 2 deste trabalho.

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar

 5.1.  Normalmente, os números de página são 
legíveis (100%), no inglês. 
Os ícones, como muitas vezes representam 
vocábulos, têm qualidade (100%), sendo na 
sua maioria (97,8%) simples.

44 respostas

44 respostas

44 respostas
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5.2. 
Os ícones presentes nas obras de inglês 
eram bastante diversificados (60%).  
E foram considerados códigos de 
navegação (91,1%).

5.3.
A complexidade icónica nos manuais  
de inglês era de 93,3%.

6.  Navegabilidade do layout/grelha/
estrutura das páginas: 

6.1. 
As grelhas das páginas eram, em 95,6% 
dos casos, simétricas.  

E em 51,1% dos casos, linhas estruturais 
verticais.

44 respostas

44 respostas

44 respostas

44 respostas
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6.2. 
A mancha de texto empregue nos layouts dos manuais escolares de inglês aumentou ligeiramente. A sua média geral foi de 164 mm 
para todas as editoras, sendo que tanto a maior, 195 mm, como a menor, 125 mm, eram da Porto Editora.

6.3.
As margens dos manuais escolares, por questões de aproveitamento de espaço, são o maior possível.

44 respostas

44 respostas

44 respostas

6.4.
As obras de inglês têm mais do que 
duas colunas, na ordem dos 48,9% dos 
casos, pois as grelhas são modulares, ao 
estilo suíço, o que possibilita a resolução 
de imprevistos (acrescentar ou retirar 
informação das páginas, sem alterar 
muito a sua configuração).

7.   Legibilidade tipográfica: textos, mapas, 
ícones,… 

7.1. 
As fontes mais utilizadas nestas obras 
têm serifa (53,3%).
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7.2.
O corpo de texto é 100% legível.

7.3. 
A hierarquia e o destaque da informação 
nas páginas era feita 100% através de 
variações na tipografia em termos de 
corpo, espessura e cor.

8. Cor

8.1. 

A maioria dos manuais analisados já eram 
impressos no processo offset, logo, eram 
a 4 cores (quadricromia), 93,3%. 

Além disso, houve sempre maior 
investimento nas obras de inglês por 
serem, grandes sucessos editoriais.

9. Imagens

9.1. 
A maioria dos manuais consultados já 
recorriam à fotografia digital e aos bancos 
de imagem (51,1%).

Com fotografias a 4 cores 93,3%.

E, 100% das imagens ilustravam o tipo de 
conteúdos abordados nas páginas.

44 respostas

44 respostas

44 respostas

44 respostas

44 respostas

44 respostas
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9.2. 
A ilustração digital empregue em 55,6% 
dos casos era digital.

A 4 cores (93,3%).

100% das ilustrações foram desenhadas 
em função dos conteúdos abordados nas 
páginas.

10. Acabamento 
Em 77,8% dos casos, o acabamento é 
em verniz brilhante, UV, um finalizador 
das máquinas de impressão que 
permite imprimir uma camada de verniz 
finalizadora que protege e impermeabiliza 
as capas dos manuais, numa espécie de 
plastificação do cartão, o que as torna 
mais duráveis. As obras de inglês tiveram 
capas rugosas e sem brilho, durante mais 
anos que as de português.

11. Encadernação 

100 % dos manuais são brochados, 
ou seja, cosidos e colados à capa para 
durarem mais tempo nas mãos da 
crianças.

44 respostas

44 respostas

44 respostas

44 respostas

44 respostas



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

403

CO
NCLUSÃO

3.11. Conclusão

A unidade visual da página de um manual escolar resulta da organização e da relação entre 
diferentes mensagens e elementos com características gráficas, que são apresentadas  
na estrutura de um layout. Num universo de 55 exemplares de manuais de português, e  
44 exemplares de manuais de inglês, das três maiores editoras nacionais analisados 
neste projeto, concluímos que, nos anos 80, este objetos tinham os índices incompletos, 
capas texturadas e sem brilho e que, em alguns casos, tinham inclusivamente os cantos 
arredondados. Os formatos eram pequenos, a tipografia aplicada era quase toda serifada, 
havia mais espaços brancos e a existência das imagens era diminuta, daí a prevalência do 
domínio das ilustrações. Os manuais escolares eram pouco coloridos, devido aos proces-
sos de impressão que existiam, desenvolvidos por sobreposição de chapas. As capas dos 
manuais eram muito criativas e pensadas como peças isoladas.

Estes processos sofreram alterações radicais, a partir de finais da década de 90, com a 
impressão, em offsett em voga, que vulgarizou o uso da quadricromia e facilitou o uso de 
diferentes formatos e papéis. As cores começaram a funcionar como separadores, orga-
nizando as matérias. As imagens passaram a ocupar grande parte da mancha dos livros e 
as ilustrações feitas propositadamente para cada manual escolar começaram a funcionar 
como marca de água. Os índices, tal como as fichas técnicas dos manuais escolares,  
tornaram-se mais completos, assim como a legendagem das imagens e as fontes das 
citações. A facilidade em adquirir e aplicar diferentes tipografias, imagens e desenhos pro-
vocou a fusão de várias formas de comunicação na mesma página, e a ênfase dada aos 
textos diluiu a hierarquia na distribuição da informação.

Com a evolução tecnológica, a partir do ano 2000, a aquisição de maquinaria acresceu e 
otimizou novos processos e ferramentas de trabalho, que passaram a estandardizar for-
matos e layouts, nos manuais escolares. Estes objetos passaram a ser peças para integrar 
em coleções, respeitando uma matriz com folha de estilos. O que variava eram os conteú-
dos, a hierarquia e disposição da informação, o peso do objeto (uma consequência  
do número de páginas e da gramagem do papel utilizado), e as imagens ou ilustração/
desenho digital, que eram vendidos online por quantias irrisórias, o que potenciou a sua 
aquisição e integração massiva nas obras, inclusive a sua repetição no mesmo manual ou 
em manuais de diferentes editoras. Nesta época, nos manuais de aprendizagem de lín-
guas, o uso das imagens quase passou a substituir os vocábulos. Esta situação também 
diminuiu os espaços brancos nas páginas, uma consequência que também resultou do 
uso excessivo de fundos ou redes de cor que supostamente proporcionavam composi-
ções mais aprazíveis para facilitar a leitura e a transmissão dos conhecimentos, mas que 
poluíram com informação em excesso as páginas dos manuais escolares.
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3 A partir do ano 2010, a produção de manuais escolares digitais arrancou em força, partindo 
de matrizes de layouts preparadas para suportes de papel fixos, que foram readaptados 
para outros suportes, através de ficheiros pdf, uma situação que ainda se mantém.

No manual escolar, o layout aplicado ao objeto impresso esteve, desde sempre, condicio-
nado a um suporte, cujo formato respeitava as medidas da máquina onde era impresso.  
A sua construção estava delimitada pelas áreas que eram definidas em torno de uma 
mancha de texto, que era estipulada em função de um aproveitamento de espaço máximo 
para a apresentação dos conteúdos. A migração de suportes e, consequentemente, de 
layouts permitiu que inconscientemente o pensamento reflexivo dos alunos não estivesse 
circunscrito a determinadas áreas, fazendo surgir mais espaços brancos, refúgios para os 
olhos pararem e o aluno solidificar conhecimentos.

Atualmente, com o desenvolvimento, a aplicação e a atualização de programas e ferramen-
tas informáticas, e após a criação de uma nova semântica, os manuais digitais já integram 
componentes com conteúdos interativos, com aúdio e animação, para além dos materiais 
auxiliares à obra impressa, ainda em uso. Este processo está a migrar progressivamente, 
mas ainda depende da legislação que ainda se está a criar para evitar as cópias, preservar os 
direitos de autor e assegurar o financiamento para a aquisição de novos equipamentos nas 
escolas, preparando os alunos e os encarregados de educação para receberem e se adapa-
tarem a esta mudança, que está a alterar hábitos de trabalho e costumes.

Quando refletimos acerca deste objeto realizámos que se no passado, o manual escolar 
era um objeto feito com minúcia, onde os erros gráficos marcavam as vivências e as expe-
riências do tipógrafo, sobre o papel, atualmente, este objeto é o resultado das várias 
mudanças políticas, da industrialização e da evolução tecnológica. Os erros que eram assu-
midos em erratas e as falhas técnicas que, para não encarecerem a produção do manual 
escolar, também eram assumidas na impressão, foram marcas anuladas pelo progresso. 
Este objeto passou a ser de tal forma produzido em excesso que as suas linhas foram 
estandardizadas em função das máquinas que eram adquiridas para a sua produção. Além 
disso, tornou-se um peso nas mochilas dos alunos, na bolsa dos encarregados de educa-
ção e nos recursos naturais empregues na sua matéria-prima.

Todos estes fatores culminaram na migração para os novos suportes e plataformas digitais 
e, consequentemente, para novas políticas adaptadas às características destes novos  
produtos, o que a curto prazo terá consequências sociais, pois as editoras, como só têm 
adoções de seis em seis anos, irão ter trabalho ainda mais sazonal, tendo por isso que 
recorrer ainda mais a serviço externo.
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Mas o manual escolar impresso ainda é um poderosíssimo instrumento de comunicação, 
devido ao tipo de linguagem que utiliza, à quantidade e ao nível de informação que apre-
senta, ainda que os recursos digitais suportem diferentes níveis de leitura, em simultâneo, 
com conteúdos permanentemente atualizados e interligados por links, que permitem a 
consulta de outras informações. Para já, ambos os suportes se complementam.

CO
NCLUSÃO
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 1 Artigo 3.º

1 -  Serão constituídas, no âmbito do Ministério da 
Educação e Cultura, comissões de apreciação 
dos manuais escolares, de âmbito nacional, para 
cada disciplina e para cada nível dos ensinos 
básico e secundário.

2 -  As comissões, a designar por despacho do 
Ministro da Educação e Cultura, serão integradas 
por três membros:  
a)  Um especialista na área científica da disciplina 

ou área disciplinar; 
 b)  Dois especialistas no domínio pedagógico-

didático, com experiência dos níveis e das 
matérias em causa. 

3 -  Cada comissão de apreciação proporá os 
critérios de avaliação dos manuais escolares e 
apresentá-los-á, para homologação, ao 
membro do Governo da tutela.

4-  O regulamento e normas de funcionamento das 
comissões de apreciação, bem como a 
remuneração dos membros que as constituem, 
serão fixados por despacho conjunto dos 
Ministros das Finanças e da Educação e Cultura.

Artigo 4.º

1 -  Por cada disciplina e cada ano letivo a comissão 
de apreciação escolherá até três manuais que, 
pelas suas qualidades científicas e pedagógicas, 
mereçam tal opção, incluindo os destinados a 
alunos com deficiências.

2 -  Os manuais apreciados pela comissão que 
forem excluídos do grupo referido no número 
anterior serão enquadrados em uma das duas 
seguintes categorias:  
a) Apreciação positiva;  
b) Apreciação negativa 

3 -  Aos autores dos manuais referidos no n.º 1 e na 
alínea a) do número anterior será atribuído um 
prémio pecuniário nos termos e montante a fixar 
por despacho conjunto dos Ministros das 
Finanças e da Educação e Cultura.

Artigo 5.º 

1 -  A adopção dos manuais escolares, de entre os 
escolhidos pelo Ministério da Educação e Cultura, 
competirá:  
a)  No ensino primário, aos conselhos escolares ou 

aos professores de escolas de um só lugar; 

 b)  Nos ensinos preparatório e secundário, aos 
conselhos pedagógicos, sob proposta 

DECRETO-LEI N.º 57/58 DE 31 DE JANEIRO 1987
Pelo Decreto-Lei n.º 108/86, de 21 de maio, visou o 
Governo adotar uma nova política de manuais 
escolares em cumprimento estrito do seu Programa.
Contudo, não foi possível proceder à aplicação do 
citado diploma nem dele recolher os previsíveis 
benefícios, uma vez que, pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 21/86, de 31 de julho, foi 
recusada a sua ratificação.
A situação criada não esmoreceu a preocupação do 
Ministério da Educação e Cultura relativa à qualidade 
pedagógica e científica dos manuais escolares e de 
outros instrumentos de trabalho escolar.
Nestes termos, mais evidente se tornou a 
necessidade de se legislar sobre a matéria não só 
para efeitos de se fixarem as medidas adequadas a 
salvaguardar a qualidade dos manuais escolares 
como também, e fundamentalmente, para permitir 
que através de um normativo mais equitativo os 
preços a praticar na sua venda sejam mais 
consentâneos com as possibilidades económicas do 
cidadão comum.
Aliás, a experiência colhida, nesta matéria, no início 
do ano letivo de 1986-1987 é por de mais evidente e 
por todos bem patenteada.
Assim, com o presente diploma fixa-se o prazo de 
vigência dos programas curriculares e 
estabelecem-se as normas relativas ao processo 
de apreciação dos manuais escolares pelos 
estabelecimentos de ensino, visando-se, em 
consequência, atingir os desideratos acima 
referenciados.

Assim: O Governo decreta, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º

Os programas das disciplinas dos ensinos básico e 
secundário mantêm-se inalteráveis durante cinco 
anos após a vigência do diploma que fixar o plano 
curricular daquelas disciplinas previsto na Lei de 
Bases do Sistema Educativo.

Artigo 2.º

Para efeitos do disposto no presente diploma, 
manual escolar é todo o instrumento de trabalho 
impresso e estruturado que se destina ao processo 
de ensino-aprendizagem, apresentando uma 
progressão sistemática quanto aos objetivos e 
conteúdos programáticos e quanto à sua própria 
organização da aprendizagem. 
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Artigo 12.º

Os preços dos manuais escolares serão fixados por 
portaria dos Ministros da Educação e Cultura  
e da Indústria e Comércio.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de  
20 de novembro de 1986. 

Aníbal António Cavaco Silva, Miguel José Ribeiro Cadilhe, 
Fernando Augusto dos Santos Martins, João de Deus, Rogado 

Salvador Pinheiro. 

Promulgado em 7 de janeiro de 1987.

Publique-se. O Presidente da República, Mário Soares.
Referendado em 12 de janeiro de 1987.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em <http://digestoconvidados.dre.pt/digesto//

pdf/LEX/427/9481.PDF> Consultado em 25.02.2015.

fundamentada do conselho de grupo, 
subgrupo, disciplina ou especialidade.

2-  As reuniões para a adopção dos manuais terão 
lugar até 10 de julho.

Artigo 6.º
Os estabelecimentos de ensino particular  
e cooperativo ficam sujeitos ao disposto no 
presente diploma, sendo a adoção dos manuais 
escolares da responsabilidade dos respetivos 
órgãos de gestão pedagógica.

Artigo 7.º
O período de vigência de cada manual escolar 
adotado não poderá ser inferior a três anos letivos.

Artigo 8.º
Os delegados escolares, os presidentes dos 
conselhos diretivos e os diretores pedagógicos dos 
estabelecimentos do ensino particular e cooperativo 
afixarão, até 15 de julho de cada ano, em locais de 
acesso ao público, a lista dos manuais adotados, 
por disciplina ou área disciplinar, com indicação do 
título, autor e editor.

Artigo 9.º 
Os delegados escolares, os presidentes dos 
conselhos diretivos e os diretores pedagógicos dos 
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo 
enviarão, até 20 de julho de cada ano, 
respetivamente, à direção escolar e câmara 
municipal, direções-gerais de ensino, delegação 
regional da Inspeção-Geral de Ensino e, ainda, à 
Associação Portuguesa de Editores e Livreiros  
a lista definitiva dos manuais escolares adotados 
com indicação dos títulos, autores, editores e 
estimativa do número de alunos abrangidos.
Artigo 10.º 
Poderão ser utilizados, além dos manuais escolares, 
outros instrumentos auxiliares  
de trabalho escolar, para aplicação individual  
ou coletiva, que não terão de ser submetidos  
a apreciação da comissão de apreciação, 
reservando-se, no entanto, o Ministério da 
Educação e Cultura a possibilidade de suspender a 
sua utilização, caso se detetem deficiências de 
ordem pedagógico didática ou científica.
Artigo 11.º
Os critérios de atribuição gratuita dos manuais 
escolares no ensino básico serão definidos por 
despacho do Ministro da Educação e Cultura.



4

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 1 Artigo 1.º

Natureza e âmbito: 

1 –  O presente diploma estabelece o sistema de 
adoção e o período de vigência dos manuais 
escolares correspondentes aos programas de 
cada uma das disciplinas e áreas disciplinares 
dos ensinos básico e secundário.

2–  Os programas a que se refere o número anterior 
são aprovados por despacho do Ministro da 
Educação, sem prejuízo do disposto no artigo 
47.° da Lei de Bases do Sistema Educativo.

3 –  Os programas são divulgados 18 meses antes 
da sua entrada em vigor.

Artigo 2.º

 Definição: 

Para efeitos do disposto no presente diploma, 
entende-se por manual escolar o instrumento de 
trabalho, impresso, estruturado e dirigido ao aluno, 
que visa contribuir para o desenvolvimento de 
capacidades, para a mudança de atitudes e para a 
aquisição dos conhecimentos propostos nos 
programas em vigor, apresentando a informação 
básica correspondente às rubricas programáticas, 
podendo ainda conter elementos para o 
desenvolvimento de atividades de aplicação e 
avaliação da aprendizagem efetuada.

Artigo 3.º

 Iniciativa: 

Pertence à sociedade civil a iniciativa da elaboração, 
produção e distribuição dos manuais escolares, 
cabendo apenas ao Ministério da Educação um 
papel supletivo, no caso de ausência de iniciativas 
editoriais para programas obrigatórios.

Artigo 4.º

Período de adoção: 

1 -  Cada programa vigora por um período mínimo de 
quatro anos nos 1.° e 2.° Ciclos do ensino básico e 
de três anos no 3.° Ciclo do ensino básico e no 
ensino secundário, renovável desde que não se 
justifiquem alterações.

2 -  A adoção dos manuais escolares é válida por um 
período mínimo de quatro anos nos  
1.° e 2.° Ciclos do ensino básico e de três anos no 
3.° Ciclo do ensino básico e no ensino secundário, 
não sendo permitidas alterações à lista dos 
manuais adotados depois da sua afixação e 

DECRETO-LEI N.º 369 DE 26 DE NOVEMBRO 1990

De acordo com a Lei n.° 46/86, de 14 de outubro  
– Lei de Bases do Sistema Educativo –, e 
respondendo às exigências da entrada em vigor dos 
novos planos curriculares definidos pelo Decreto-
Lei n.° 286/89, de 29 de agosto, impõe-se a 
definição de uma política de manuais escolares que, 
salvaguardando o direito de alunos e professores 
recorrerem a outras fontes de informação 
facilitadoras do processo de conhecimento, se 
oriente pelo seguinte conjunto de objetivos:
.  Garantir a estabilidade dos manuais escolares, de 
modo a respeitar os interesses das famílias com 
vários filhos em idade escolar, mas sem limitar o 
processo de inovação pedagógica, mediante a 
definição de um período de vigência dos 
programas de ensino e dos correspondentes 
manuais;

.  Assegurar a qualidade científica e pedagógica dos 
manuais escolares a adotar para cada nível de 
ensino e disciplina ou a área disciplinar, através de 
um sistema de apreciação e controlo;

.  Reconhecer os benefícios da diversidade  
de iniciativas editoriais de manuais escolares, mas 
assumindo o Ministério da Educação o encargo de 
suprir a sua carência pela promoção, se necessário, 
da elaboração e produção editorial de manuais 
escolares;

.  Reconhecer a competência pedagógica dos órgãos 
de gestão das escolas na escolha e adoção dos 
manuais escolares que considerem mais 
adequados ao seu projeto educativo;

.  Apoiar as escolas no processo de escolha  
e adoção dos manuais escolares,  
facultando-lhes instrumentos de seleção;

.  Garantir o cumprimento, por parte das escolas, dos 
prazos legais de afixação da lista dos manuais 
adotados, bem como da respetiva participação às 
entidades intervenientes no processo;

.  Permitir a autores e editores a previsão das 
iniciativas a tomar e das tiragens a realizar,  
de forma a melhorar a qualidade e a racionalizar o 
preço do manual escolar e a sua disponibilização 
no início do ano letivo.

Assim: No desenvolvimento do regime jurídico 
estabelecido pela Lei n.° 46/86, de 14 de outubro, e 
nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 201.°  
da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
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pedagógica, no caso do 1.° Ciclo do ensino básico, 
e os conselhos pedagógicos, no caso dos 2.° e 3.° 
Ciclos do ensino básico e do ensino secundário, 
devem consultar as escolas situadas nas 
mesmas áreas pedagógicas ou em zonas 
geográficas vizinhas e podem associar-se para 
efeitos de escolha comum de manuais 
escolares.

Artigo 6.º
 Apreciação: 
1 -  O Ministério da Educação, através da Direção-

Geral do Ensino Básico e Secundário, do Gabinete 
de Educação Tecnológica, Artística e Profissional 
e da Direção-Geral de Extensão Educativa, 
constitui comissões científico-pedagógicas para 
apreciação da qualidade dos manuais escolares, 
com exceção dos manuais relativos à disciplina  
de Educação Moral e Religiosa.

2 -  As comissões referidas no número anterior 
integram especialistas de reconhecida 
competência científica e pedagógica, que não 
tenham quaisquer interesses diretos em 
empresas editoras, e organizam-se por Ciclo de 
ensino e por disciplina ou área disciplinar.

3 -  A apreciação da qualidade pode incidir nos 
manuais de modo diverso, de acordo com os 
seguintes métodos: 
a)  De modo global e pelos serviços propostos 

das direções-gerais pedagógicas, em todos 
os manuais, utilizando-se métodos de 
despistagem de grelha larga; 

 b)  De modo intenso e pelas comissões previstas 
no n.° 1 deste artigo, nos manuais que 
suscitarem dúvidas na despistagem geral;  
c)  De modo também intenso e pelas mesmas 

comissões, quando a apreciação for 
solicitada através de requisição escrita e 
fundamentada por entidades da sociedade 
civil com representatividade nacional ou 
pelos órgãos pedagógicos das escolas.

4 -  No caso de a apreciação ser solicitada por 
entidades da sociedade civil, os encargos devem 
ser imputados à entidade solicitadora. 

5 -  As empresas editoras podem inserir na capa ou 
contracapa do manual a indicação do resultado 
da apreciação, bem como difundir esse 
resultado na comunicação social ou por  
outros meios.

durante o período referido, exceto quando o 
editor ou o autor de determinado manual decidir 
suspender a sua circulação, ou não assegurar o 
abastecimento do mercado, ou ainda quando se 
verificar a aplicação das medidas de suspensão 
previstas no artigo 9.°.

3 -  No final de cada período de adoção, as 
estruturas de decisão pedagógica no 1.° Ciclo e 
os conselhos pedagógicos nos 2.° e 3.° Ciclos do 
ensino básico e no ensino secundário devem 
proceder, no prazo fixado no n.° 1 do artigo 5.°, à 
aprovação dos manuais escolares para o período 
seguinte, com vista à sua readoção ou 
substituição, sem prejuízo do disposto nos  
n.os 1 e 2.

4 -  Os docentes podem recorrer a meios didáticos 
além do manual adotado, em ordem ao 
desenvolvimento dos conteúdos programáticos 
e de acordo com os objetivos pedagógicos 
definidos nos programas, desde que tal não 
implique despesas suplementares para os 
alunos.

Artigo 5.º
 Adoção dos manuais escolares: 

1 -  A adoção dos manuais escolares pelas escolas 
dos ensinos básico e secundário é feita durante 
as primeiras quatro semanas  
do 3.° período do ano letivo anterior ao início  
do período de vigência dos programas a que 
dizem respeito e de acordo com as 
recomendações emanadas da Direção-Geral do 
Ensino Básico e Secundário,  
da Direção-Geral de Extensão Educativa ou do 
Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e 
Profissional, conforme o caso.

2 -  No 1.° Ciclo do ensino básico, a adoção dos 
manuais escolares compete às respetivas 
estruturas de decisão pedagógica.

3 -  Nos 2.° e 3.° Ciclos do ensino básico e no ensino 
secundário, a adoção dos manuais escolares 
compete aos conselhos pedagógicos, sob 
proposta dos conselhos de disciplina.

4 -  Nos estabelecimentos de ensino particular e 
cooperativo, a adoção dos manuais escolares é 
da responsabilidade dos respetivos órgãos de 
direção técnico-pedagógica, uma vez ouvidos os 
professores do estabelecimento.

5 -  No decurso do processo de adoção previsto 
neste artigo, as estruturas de decisão 
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 1 manuais escolares adotados pelas escolas da 
sua área às respetivas câmaras municipais.

4 -  A Direção-Geral do Ensino Básico e Secundário 
envia, nos 10 dias seguintes ao prazo fixado no 
n.° 2, a lista dos manuais adotados à  
Direção-Geral de Concorrência e Preços, à 
Inspeção-Geral de Ensino, à Direção-Geral de 
Extensão Educativa, ao Gabinete de Educação 
Tecnológica, Artística e Profissional e às 
associações representativas do setor editorial.

Artigo 9.º
 Medidas de suspensão: 
1 -  A Direção-Geral do Ensino Básico e Secundário, o 

Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e 
Profissional ou a Direção-Geral de Extensão 
Educativa, conforme os casos, de acordo com o 
parecer das comissões científico-pedagógicas 
referidas no artigo 6.°, comunicam aos autores e 
editores dos manuais em que tenham sido 
detetados erros ou omissões de reconhecida 
gravidade os fundamentos da intenção de impor 
a respetiva retificação ou suspender a sua 
distribuição e venda, em carta registada com 
aviso de receção.

2 -  No prazo de oito dias úteis após a receção desta 
carta, o Ministro da Educação nomeia uma 
comissão de revisão, composta por quatro 
professores dos quadros com nomeação 
definitiva em exercício no mesmo nível de 
ensino, no caso do 1.° Ciclo do ensino básico, e no 
mesmo grupo disciplinar ou especialidade, no 
caso dos 2.° e 3.° Ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário, sendo dois deles indigitados 
pela Direção-Geral do Ensino Básico e 
Secundário, Gabinete de Educação Tecnológica, 
Artística e Profissional ou Direção-Geral de 
Extensão Educativa, conforme os casos, e os 
outros dois pelo autor ou editor do manual.

3 -  A comissão de revisão é presidida por uma 
individualidade de reconhecida competência e 
idoneidade, nomeada pelo Ministro da Educação, 
a qual vota apenas em caso de empate.

4 -  Na falta de indigitação por parte do editor  
ou do autor dentro do prazo fixado,  
a Direção-Geral do Ensino Básico e Secundário, o 
Gabinete de Educação Tecnológica, Artística  
e Profissional ou a Direção-Geral de Extensão 
Educativa, conforme os casos, asseguram a 
indigitação da totalidade dos elementos da 
comissão de revisão.

Artigo 7.º
 Critérios de seleção:
1 -  Compete à Direção-Geral do Ensino Básico e 

Secundário, ao Gabinete de Educação 
Tecnológica, Artística e Profissional e à Direção-
Geral de Extensão Educativa promover a 
elaboração de critérios de selecção para 
apreciação dos manuais escolares, os quais 
terão em consideração não só a sua qualidade e 
adequação pedagógica mas também a sua 
robustez, o seu preço e a possibilidade da sua 
reutilização.

2 -  Compete aos organismos referidos no número 
anterior assegurar a formação dos professores 
responsáveis pela apreciação dos manuais 
escolares.

3 -  Os critérios de seleção referidos no n.° 1 são 
publicados conjuntamente com os programas 
relativos às disciplinas ou áreas disciplinares de 
cada ano de escolaridade e enviados às escolas e 
às associações representativas do setor editorial.

4 -  A adoção dos manuais escolares, efetuada nos 
termos e pelos órgãos referidos no artigo 5.°, é 
feita com base nos critérios de seleção referidos 
no n.° 1.

Artigo 8.º
 Procedimento e prazos: 
1 -  Os órgãos de gestão e administração das escolas 

do ensino público e o órgão de direção técnico-
pedagógica dos estabelecimentos de ensino 
particular e cooperativo devem afixar, em modelo 
próprio, no prazo de 10 dias após expirar o prazo 
referido no n.° 1 do artigo 5.°, em locais de fácil 
acesso ao público, a lista dos manuais escolares 
adotados, por disciplina ou área disciplinar, com a 
indicação do título, autor e editor.

2 -  Os órgãos de gestão e administração das 
escolas do ensino público e o órgão de direção 
técnico-pedagógica dos estabelecimentos de 
ensino particular e cooperativo devem remeter, 
no prazo de cinco dias após a afixação referida 
no número anterior, à Direção-Geral do Ensino 
Básico e Secundário e à respetiva direção 
regional de educação, a lista definitiva dos 
manuais escolares adotados, com a indicação 
dos títulos, autores, editores e estimativa do 
número de exemplares necessários para os 
alunos do respetivo estabelecimento.

3 -  As estruturas locais das direções regionais de 
educação devem remeter a lista definitiva dos 
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Artigo 12.º
 Regime de preços e modalidades de apoio: 
1 -  O regime de preços dos manuais escolares deve 

considerar os interesses de utilizadores, autores 
e editores e é estabelecido, ouvidas as 
associações representativas do setor editorial, 
por portaria conjunta dos Ministros do Comércio 
e Turismo e da Educação, a publicar no prazo de 
60 dias após a entrada em vigor do presente 
diploma.

2 -  As condições e modalidades de apoio à 
aquisição de manuais escolares, 
nomeadamente a sua atribuição gratuita, o 
subsídio ou o empréstimo são definidos nos 
termos previstos no n.° 1 do artigo 27.° do 
Decreto-Lei n.° 35/90, de 25 de janeiro.

Artigo 13.º
 Disposições finais e transitórias: 
1 -  O regime do manual escolar definido no presente 

diploma é aplicável no âmbito dos programas 
decorrentes da reorganização dos planos 
curriculares dos ensinos básico e secundário, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.° 286/89, de 29 de 
agosto.

2 -  Os prazos de adoção dos manuais e de 
divulgação dos programas, fixados no n.° 3 do 
artigo 1.° e no n.° 1 do artigo 5.° do presente 
diploma, não são aplicáveis ao primeiro período 
de vigência dos programas a que se refere o 
artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 286/89, de 29 de 
agosto.

Artigo 14.º
Norma revogatória 
É revogado o Decreto-Lei n.° 57/87, de 31 de janeiro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de  
30 de agosto de 1990. 

Aníbal António Cavaco Silva, Luís Miguel Couceiro Pizarro 
Beleza, Roberto Artur da Luz Carneiro, Fernando Manuel 

Barbosa Faria de Oliveira.

Promulgado em 10 de novembro de 1990.

Publique-se. O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 
Referendado em 14 de novembro de 1990.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em <http://www.netprof.pt/netprof/servlet 

getDocumento?TemaID=NPL030103&id_versao=8698> 
Consultado em 25.02.2015

Artigo 10.º
 Parecer da comissão de revisão: 
1 -  A comissão de revisão dispõe de um prazo de 15 

dias úteis para a apreciação do manual em causa 
e emissão de parecer, o qual deve justificar 
minuciosamente as decisões propostas.

2 -  O parecer a que se refere o número anterior 
deve, conforme o caso, contemplar uma das 
seguintes situações:  
a)  Revogação da intenção referida no n.° 1  

do artigo anterior; 
 b)  Obrigatoriedade de o autor e editor 

procederem à rectificação dos erros e 
omissões detetados, através da distribuição 
de novo manual corrigido ou de errata 
contendo as correções necessárias; 

 c)  Suspensão da distribuição e venda do manual.
3 -  O resultado do trabalho da comissão de revisão 

é enviado ao Conselho Nacional de Educação 
para parecer e subsequentemente será objeto 
de homologação superior.

4 -  Nos casos referidos nas alíneas b) e c) do n.° 2 
deste artigo, os encargos emergentes da 
retificação ou suspensão da distribuição e venda 
do manual em causa, bem como da devolução 
aos adquirentes do manual das importâncias 
por estes despendidas com a sua aquisição, são 
da responsabilidade do respetivo editor.

Artigo 11.º
 Alunos com deficiência visual: 
1 -  Quando nas escolas se verificar a integração nas 

respetivas turmas de alunos com deficiência 
visual, deve ser ouvido na escolha dos manuais 
escolares o respetivo professor de educação 
especial que apoia o aluno e devem ser 
considerados quer os manuais anteriormente 
adotados, quer os catálogos existentes de 
manuais especializados.

2 -  As escolas referidas no número anterior devem 
remeter, no prazo estipulado no n.° 2 do artigo 
8.°, ao Centro de Recursos do Departamento de 
Educação Especial da Direção-Geral do Ensino 
Básico e Secundário a lista dos manuais 
selecionados e o número de exemplares 
necessários.

3 -  Em conformidade com os pedidos recebidos, e 
tendo em conta a gestão racional dos recursos, a 
Direção-Geral do Ensino Básico e Secundário 
divulga quais os manuais a reproduzir em cada ano.
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 1 Capítulo I 

Preço fixo do livro
Artigo 1.º
 Definições: 
Para os efeitos do disposto no presente diploma, 
entende-se por: 
 a)  Livro: toda a obra impressa em vários 

exemplares, destinada a ser comercializada, 
contendo letras, textos e ou ilustrações 
visíveis, constituída por páginas, formando um 
volume unitário, autonomo e devidamente 
encapado, destinada a ser efetivamente 
posta à disposição do público e 
comercializada e que se não confunda com 
uma revista; 

 b)  Livro reeditado: é o livro publicado contendo 
alterações em relação à sua edição original; 

 c)  Livro reimpresso: é o livro publicado sem 
qualquer alteração de conteúdo em relação à 
sua edição original ou reedições; 

 d)  Editor: a pessoa que produz e confeciona ou 
manda confecionar um livro, destinado à sua 
comercialização; 

 e)  Importador: aquele que, com sede social ou 
domicílio em território português, importa a 
qualquer título livro de editor estrangeiro 
destinado a comercialização; 

 f)  Retalhista: todo aquele que, exclusivamente 
ou não, incluindo o editor, pratique atos de 
comércio de venda de livros ao público; 

 g)  Manual escolar: o instrumento de trabalho 
individual, constituído por um livro em um ou 
mais volumes, que contribua para a aquisição 
de conhecimentos e para o desenvolvimento 
da capacidade e das atitudes definidas pelos 
objetivos dos programas curriculares em 
vigor para cada disciplina, contendo a 
informação básica necessária às exigências 
das rubricas programáticas. Supletivamente, 
o manual poderá conter elementos para o 
desenvolvimento de atividades de aplicação e 
avaliação da aprendizagem efetuada; 

 h)  Livro auxiliar: o instrumento de trabalho 
individual ou coletivo, constituído por um livro 
em um ou mais volumes, que, propondo um 
conjunto de informação, vise a aplicação e a 
avaliação da aprendizagem efetuada, 
destinado exclusivamente a um determinado 
ano de escolaridade; 

DECRETO-LEI N.º 176 DE 21 DE SETEMBRO 1996

(Alterado e republicado em anexo ao Decreto-lei  
n.º 216/2000, de 2 de setembro) Texto consolidado.

O livro tem sido o instrumento privilegiado  
de natureza cultural e educativa propiciador da 
formação das pessoas. Esta função eminente 
permitiu sempre que ao livro não se aplicassem,  
de um modo redutor e simplista, as regras normais 
vigentes e adequadas ao comum produto 
económico. A nossa civilização tem considerado 
como prioridade cultural a possibilidade de o livro 
ser objeto de fruição pelos indivíduos, de um modo 
geral, o que, entre outras coisas, implica a 
necessidade de colocar o referido bem à livre e fácil 
disposição do público, em qualquer parte do 
território nacional.

A manutenção deste objetivo determina a existência 
de uma rede, densa e diversificada, de livrarias, 
consideradas os espaços aptos a satisfazer as reais 
necessidades culturais da população portuguesa 
neste domínio. Nos últimos anos, em consequência 
de vicissitudes várias da economia e da organização 
do mercado do livro, muitas livrarias encerraram a 
sua atividade, num movimento que se tem verificado 
também nalguns países europeus. Esta situação, 
negativa e preocupante, impõe a criação de medidas 
disciplinadoras e de incentivo, de modo a corrigir-se 
as detetadas disfuncionalidades do mercado do livro 
e a garantir aos seus agentes condições de atuação 
mais equitativas e proveitosas para o interesse geral.

Neste sentido, na esteira da melhor experiência 
europeia, designadamente de países como a 
Espanha, a França, a Alemanha, a Áustria, a Irlanda e 
a Dinamarca, e acolhendo a recomendação adotada 
pelo Parlamento Europeu, em janeiro  
de 1994, constante do programa comunitário 
Gutemberg, Portugal, mediante o presente diploma, 
instaura o sistema do preço fixo do livro. Trata-se de 
uma das medidas fundamentais de correção das 
anomalias verificadas no mercado do livro, 
suscetível de, a prazo, criar condições para a 
revitalização do setor, um dos aspetos marcantes 
da prossecução de uma política cultural visando o 
desenvolvimento nos domínios do livro e da leitura.

Assim: Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 
198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

9

LEGISLAÇÃO
 D

O
 M

ANUAL ESCO
LAR

Artigo 5º
Verificação dos prazos

A verificação dos prazos previstos no presente 
diploma, com referência às datas de edição, reedição, 
reimpressão, importação ou reimportação de livros, 
far-se-á de acordo com as seguintes regras: 
 a)  Nos casos de edição, reedição e reimpressão de 

livros, através do mês e ano obrigatoriamente 
incluídos na ficha técnica do livro; 

 b)  Nos casos de importação ou reimportação, 
através da data mencionada na fatura do 
exportador do livro ou noutro documento 
idóneo usado no comércio.

Artigo 6º
Venda por correspondência ou assinatura

Quem publicar um livro com vista a ser difundido por 
correspondência ou assinatura, ou qualquer outro 
circuito que não o da venda a retalho, menos de 
nove meses após a primeira edição desse livro, 
deverá fixar um preço de venda ao público não 
inferior ao definido nos termos do n.º 1 do artigo 4.º

Artigo 7º
Coleções 

1 -  As coleções de livros devidamente identificados 
poderão ser vendidas por um preço fixado pelo 
editor inferior ao que resultaria da soma dos 
preços de cada um dos títulos que integram as 
referidas coleções.

2 -  Não é obrigatório indicar a redução do preço 
sobre os livros que componham as coleções 
referidas no número anterior, devendo contudo 
o editor fazer menção do preço nos catálogos, 
preçários e nos locais de venda.

Artigo 8º
Importação de livros 

1 -  Para os livros em língua portuguesa importados, 
o preço fixado pelo importador não pode ser 
inferior ao preço de venda fixado pelo editor para 
a venda ao público em Portugal dessas obras ou, 
na sua ausência, do preço que resultar, em 
escudos, do que for fixado ou aconselhado para 
a edição em língua original desses mesmos 
livros no seu país de origem, sem prejuízo do 
disposto no n.º 3 do presente artigo.

 i)  Rede de venda: conjunto de retalhistas com 
quem o editor ou distribuidor tem relações 
comerciais diretas de forma regular;

 j)  Distribuidor: todo aquele que presta a um ou 
mais editores serviços de venda aos retalhistas.

Artigo 2º

Fixação do preço

1 -  Toda a pessoa que editar, reeditar, reimprimir, 
importar ou reimportar livros com destino ao 
mercado é obrigada a fixar para os mesmos um 
preço de venda ao público.

2 -  A fixação do preço é estabelecida para a unidade 
constituída pelo livro e para quaisquer elementos 
a ele agregados como oferta editorial. 

3 -  Na fixação do preço do livro vendido 
conjuntamente com outro produto ou serviço 
que esteja a ser objeto de comercialização em 
separado deverá o conjunto repercutir a soma do 
preço fixado para o livro e o preço de venda ao 
público do outro produto ou serviço.

Artigo 3º

Indicação do preço

1 -  O preço de venda ao público do livro deve ser 
indicado pelo retalhista de forma legível e visível, 
de modo a permitir uma fácil informação do 
consumidor.

2 -  Na venda por correspondência ou por assinatura, 
o editor ou importador deverá indicar o preço ou 
na publicidade ou nos impressos promocionais, 
nas cintas, nos invólucros ou na contracapa dos 
livros.

Artigo 4º

Venda ao público

1 -  O preço de venda ao público do livro, praticado 
pelos retalhistas, deve situar-se entre 90% e 
100% do preço fixado pelo editor ou importador.

2 -  Os retalhistas podem estabelecer preços de 
venda inferiores ao referido no n.º 1 sobre livros 
que tenham sido editados pela primeira vez ou 
importados há mais de 18 meses.

3 -  O retalhista pode fazer acrescentar ao preço 
efetivo do livro os custos ou remunerações que 
correspondam a serviços suplementares 
prestados e que hajam sido acordados com o 
consumidor.
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 1 CAPÍTULO II

Excepções e isenções 

Artigo 12º
Aquisições especiais

As aquisições feitas por bibliotecas públicas e 
escolares, instituições de utilidade pública, e em 
todas as ações de promoção do livro e do autor 
portugueses no âmbito da cooperação externa do 
Estado, poderão beneficiar de um preço 
compreendido entre 80% e 100% do preço fixado 
pelo editor ou importador.

Artigo 13º
Edições especiais

1 -  Os exemplares de edições especiais destinados 
a associações, instituições ou outras entidades 
individualizadas deverão ostentar de forma 
visível a especificação dessa natureza.

2 -  No caso de as edições previstas no número 
anterior virem a ser comercializadas, deverá ser 
observado o disposto nos artigos 4.º e 5.º 

Artigo 14º
Ocasiões especiais

1 -  Excetuam-se da aplicação do preço fixo as 
vendas de livros feitas por qualquer entidade no 
decurso de iniciativas de incentivo à leitura e à 
promoção do livro, em feiras do livro, congressos 
ou exposições do livro ou em dias especiais 
dedicados a assuntos de natureza cultural, desde 
que tais iniciativas decorram em períodos de 
tempo previamente determinados, não 
superiores a 25 dias por ano por iniciativa, as 
quais poderão beneficiar de um preço de venda 
ao público compreendido entre os 80% e 100% 
do preço fixado pelo editor ou importador.

2 -  Para os efeitos do disposto no número anterior, 
considera-se que somente é permitida a cada 
entidade actuante no mercado do livro a 
realização de iniciativas que perfaçam, em cada 
um dos estabelecimentos ou sucursais, o prazo 
estipulado, excepto se estas forem da 
responsabilidade dos organismos 
representativos dos editores livreiros.

Artigo 15º
Isenções

1 -  Ficam isentos da obrigação de venda a preço fixo:

2-  O preço fixado para um livro editado em Portugal 
que tenha sido exportado e reimportado não pode 
ser inferior ao preço de venda ao público 
anteriormente fixado pelo editor.

3-  As disposições sobre o preço fixo do livro não são 
aplicáveis aos livros provenientes de um Estado 
membro da União Europeia, salvo se as 
circunstâncias de importação, designadamente a 
ausência de comercialização efetiva nesse Estado 
ou outras, indiciem que a operação teve por 
objetivo violar o disposto no presente diploma.

Artigo 9º

Modificações do preço

1 -  As modificações do preço de venda dos livros 
devem ser comunicadas pelo editor, distribuidor 
ou importador à sua rede de vendas antes da 
entrada em vigor do novo preço, no prazo não 
inferior a 15 dias.

2 -  O retalhista é obrigado a indicar nos livros os 
novos preços resultantes de alterações que lhe 
forem comunicadas pelo editor, importador ou 
distribuidor, no prazo não superior a 15 dias, após 
a referida comunicação, sem prejuízo da 
legislação aplicável em matéria de direito da 
concorrência e da atividade de comércio. 

Artigo 10º

Informação de preços

1 -  Anualmente, até ao dia 30 de abril, todo o editor 
ou importador com exclusividade deve distribuir 
pela sua rede de vendas um catálogo ou lista de 
preços donde constem os livros do seu fundo 
editorial. 

2 -  Em todos os casos em que o preço de venda ao 
público constante do catálogo não inclua IVA, 
deve ser expressamente indicado que aos 
preços fixados no catálogo deve ser acrescida a 
taxa de IVA em vigor.

Artigo 11º

Publicidade

É proibida toda a publicidade anunciando preços de 
venda de livros ao público que contrarie o disposto 
no presente diploma.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

11

LEGISLAÇÃO
 D

O
 M

ANUAL ESCO
LAR

 b)  Em caso da prática de uma contra-ordenação 
referida na alínea anterior se repetir no prazo 
de dois anos após a aplicação da 
correspondente coima ou, em caso de 
recurso, após decisão judicial condenatória 
transitada em julgado, com coima de 400 
000$ a 750 000$, no caso de pessoas 
singulares, e de 1 000 000$ a 9 000 000$, no 
caso de pessoas coletivas; 

 c)  Pela deficiente indicação do preço fixo de venda 
ao público em cada livro, com coima de 100$ a 
500$ por cada unidade, até ao limite legal; 

 d)  Pelo não cumprimento do disposto nos n.os 1, 
2 e 3 do artigo 10.º, com coima de 100 000$ a 
300 000$. 

2-  Constituirá igualmente contra-ordenação, a qual 
será punida com coima de 100$ a 1000$ por 
cada livro, a fixação antes de nove meses após a 
primeira edição, nas vendas por assinatura ou 
correspondência, de um preço de venda ao 
público inferior ao praticado naqueles, até ao 
limite legal. 

3-  A reimportação de livros com o objetivo de violar 
o preço fixo constante do presente diploma é 
punida com coima de 1000$ a 2000$ por cada 
uma das unidades reimportadas, até ao limite 
legal.

4-  As infrações ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º e 
nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º são punidas com 
coima de 100$ a 500$ por cada unidade, até ao 
limite legal.

Artigo 19º
Aplicação de coimas

O processamento das contra-ordenações e a 
aplicação das coimas são da competência da 
Inspeção-Geral das Atividades Culturais.

Artigo 20º

Receitas

O produto da aplicação das coimas previstas no 
presente diploma constitui receita do Fundo de 
Fomento Cultural e destina-se a contribuir para 
financiar programas de incentivo à leitura e de 
promoção ao livro.

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em <http://www.gmcs.pt/pt/decreto-lei-n-

17696-de-21-de-setembro-regime-do-preco-fixo-do-l> 
Consultado em 25 .02.2015

 a)  Os manuais escolares e livros auxiliares dos 
ensinos básico e secundário; 

 b)  Os livros usados e de bibliófilo; 

 c) Os livros esgotados; 

 d)  Os livros descatalogados; 

 e)  As subscrições em fase de pré-publicação.

2 -  Considera-se como descatalogado pelo editor 
ou importador o livro que não conste no último 
catálogo por um ou outro publicado ou quando 
tal facto seja comunicado por escrito à rede 
retalhista, desde que tenham decorrido  
18 meses sobre a data de edição ou de 
importação.

CAPÍTULO III

Fiscalização e contra-ordenação 

Artigo 16º

Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das disposições do 
presente diploma compete à Inspeção-Geral das 
Atividades Culturais.

Artigo 17º

Avaliação

O Instituto Português do Livro e das Bibliotecas 
deverá proceder ao acompanhamento regular da 
aplicação do presente diploma, em ordem a permitir 
avaliar os seus efeitos, culturais e económicos, no 
setor editorial e livreiro e a suscitar a produção de 
propostas de medidas, quando necessário, 
tendentes a corrigir e a melhorar o comércio do livro.

Artigo 18º
Contra-ordenações 

1 -  A inobservância do disposto nos artigos 
precedentes constitui contra-ordenação, a qual 
será punida nos termos seguintes: 

 a)  Pelo não cumprimento do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 8.º e no artigo 
11.º, com coima de 100 000$ a 400 000$ ou  
1 000 000$, consoante se trate de pessoas 
singulares ou pessoas coletivas, 
respetivamente; 
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 1  f)  Retalhista: todo aquele que, exclusivamente 
ou não, incluindo o editor, pratique atos de 
comércio de venda de livros ao público;

 g) ........................................

 h) ........................................

 i)  Rede de venda: conjunto de retalhistas com 
quem o editor ou distribuidor tem 
relaçõescomerciais diretas de forma regular;

 j)  Distribuidor: todo aquele que presta a um ou mais 
editores serviços de venda aos retalhistas.

Artigo 3º

Indicação do preço

1 -  O preço de venda ao público do livro deve ser 
indicado pelo retalhista de forma legível e visível, 
de modo a permitir uma fácil informação do 
consumidor

2 -  Na venda por correspondência ou por assinatura, 
o editor ou importador deverá indicar o preço ou 
na publicidade ou nos impressos promocionais, 
nas cintas nos invólucros ou na contracapa dos 
livros.

Artigo 5º

Verificação dos prazos

.................................................................................................

a) ........................................

b) Nos casos de importação ou reimportação, 
através da data mencionada na fatura do exportador 
do livro ou noutro documento idoneo usado no 
comércio.

Artigo 6º

Venda por correspondência ou assinatura

Quem publicar um livro com vista a ser difundido por 
correspondência ou assinatura, ou qualquer outro 
circuito que não o da venda a retalho, menos de 
nove meses após a primeira edição desse livro, 
deverá fixar um preço de venda ao público não 
inferior ao definido nos termos do n.º 1 do artigo 4.º.

Artigo 9º

Modificações do preço

1 -  As modificações do preço de venda dos livros 
devem ser comunicadas pelo editor, distribuidor 
ou importador à sua rede de vendas antes da 
entrada em vigor do novo preço, no prazo não 
inferior a 15 dias.

DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1.ª SÉRIE A – N.º 203

Data: 2 de setembro de 2000

Emissor: Ministério da Cultura

Diploma/ato: Decreto-Lei n.º 216

Páginas: 4667-4671

Decorridos mais de três anos da aplicação do 
Decreto-Lei n.º 176/96, de 21 de setembro, que 
instituiu o designado «preço fixo do livro», torna-se 
necessário proceder à adaptação do conteúdo do 
diploma às realidades económico-culturais 
existentes, de acordo com o que foi dado pela 
experiência da aplicação da medida, a qual se 
revelou globalmente útil e positiva para o 
desenvolvimento do comércio do livro, tendo 
também em consideração os elementos de 
informação sobre esta matéria obtidos pelo grupo 
técnico de acompanhamento.

Foram igualmente ponderados os resultados do 
estudo preliminar sobre a introdução da 
regulamentação do preço do livro, realizado pelo 
Observatório das Atividades Culturais.

Foram ouvidas as entidades representativas dos 
editores e livreiros.

Foram ainda ouvidos os órgãos de governo próprio 
das Regiões Autonomas.

Assim: Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 
1980.º da Constituição, o Governo decreta o 
seguinte:

Artigo 1.º

Alterações

Os artigos 1.º, 3.º, 5.º, 6.º, 9.º, 10º, 12.º, 13.º, 16.º, 17.º e 
19.º do Decreto-Lei n.º 176/96, de 21 de setembro, 
passam a ter a seguinte redação:

Artigo 1.º

Definições: 

Para os efeitos do disposto no presente diploma, 
entende-se por:

 a) ........................................

 b) ........................................

 c) ........................................

 d) ........................................

 e) ........................................
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aplicação do presente diploma, em ordem a permitir 
avaliar os seus efeitos, culturais e económicos, no 
setor editorial e livreiro e a suscitar a produção de 
propostas de medidas, quando necessário, 
tendentes a corrigir e a melhorar o comércio do livro.

Artigo 19º
Aplicação de coimas
O processamento das contra-ordenações e a 
aplicação das coimas são da competência da 
Inspeção-Geral das Atividades Culturais.»

Artigo 2º
Revogação
São revogados os artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei 
n.º 176/96, de 21 de setembro.

Artigo 3º
Em anexo ao presente diploma, é republicado na 
íntegra o Decreto-Lei n.º 176/96, de 21 de setembro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros  
de 7 de julho de 2000. 

Jaime José Matos da Gama, Joaquim Augusto Nunes Pina 
Moura, António Luís Santos Costa, Guilherme d’Oliveira 

Martins, José Estêvão Cangarato Sasportes, Alberto de Sousa 
Martins Armando António Martins Vara.
Promulgado em 16 de agosto de 2000.

Publique-se. O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 23 de agosto de 2000.

O Primeiro-Ministro, em exercício, 
 Jaime José Matos da Gama.

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em <https://dre.pt/application/dir/

pdf1s/2000/09/203A00/46674671.pdf>  
Consultado em 25.02.2015

2 -  O retalhista é obrigado a indicar nos livros os 
novos preços resultantes de alterações que lhe 
forem comunicadas pelo editor, importador ou 
distribuidor, no prazo não superior a 15 dias, após 
a referida comunicação, sem prejuízo da 
legislação aplicável em matéria de direito da 
concorrência e da atividade de comércio.

Artigo 10º

Informação de preços

1 -  Anualmente, até ao dia 30 de abril, todo o editor 
ou importador com exclusividade deve distribuir 
pela sua rede de vendas um catálogo ou lista de 
preços donde constem os livros do seu fundo 
editorial.

2-   .........................................

3 -  O catálogo ou lista de preços ou ainda as 
facturas, guias de remessa ou documento usado 
no comércio, qualquer que seja o suporte, 
devem, sempre que for solicitado, ser postos à 
disposição para consulta do consumidor.

Artigo 12º

Aquisições especiais

As aquisições feitas por bibliotecas públicas e 
escolares, instituições de utilidade pública, e em 
todas as ações de promoção do livro e do autor 
portugueses no âmbito da cooperação externa do 
Estado, poderão beneficiar de um preço 
compreendido entre 80 % e 100 % do preço fixado 
pelo editor ou importador.

Artigo 13º
Edições especiais
1 -   ........................................

2 -  No caso de as edições previstas no número 
anterior virem a ser comercializadas, deverá ser 
observado o disposto nos artigos 4.º e 5.º.

Artigo 16º
Fiscalização
A fiscalização do cumprimento das disposições do 
presente diploma compete à Inspeção-Geral das 
Atividades Culturais.

Artigo 17º
Avaliação
O Instituto Português do Livro e das Bibliotecas 
deverá proceder ao acompanhamento regular da 
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 1  b)  Definição do regime de avaliação e certificação 
dos manuais escolares para efeitos da sua 
adoção formal pelas escolas e pelos 
agrupamentos de escolas; 

 c)  Promoção da qualidade científico pedagógica 
dos manuais escolares e dos demais recursos 
didático-pedagógicos; 

 d)  Promoção da estabilidade dos programas de 
estudos e dos instrumentos didáticos 
correspondentes; 

 e)  Apoio à aquisição e à utilização dos manuais 
escolares; 

 f)  Formação dos docentes e responsáveis 
educativos em avaliação de manuais 
escolares.

Artigo 3.º
 Conceitos: 
Para efeitos do disposto na presente lei, entende-se 
por:  
 a)  «Programa» o conjunto de orientações 

curriculares, sujeitas a aprovação nos termos 
da lei, específicas para uma dada disciplina ou 
área curricular disciplinar, definidoras de um 
percurso para alcançar um conjunto de 
aprendizagens e de competências definidas 
no currículo nacional do ensino básico ou no 
currículo nacional do ensino secundário; 

 b )  «Manual escolar» o recurso  
didático-pedagógico relevante, ainda que não 
exclusivo, do processo de ensino e 
aprendizagem, concebido por ano ou Ciclo, de 
apoio ao trabalho autonomo do aluno que 
visa contribuir para o desenvolvimento das 
competências e das aprendizagens definidas 
no currículo nacional para o ensino básico e 
para o ensino secundário, apresentando 
informação correspondente aos conteúdos 
nucleares dos programas em vigor, bem 
como propostas de atividades didáticas e de 
avaliação das aprendizagens, podendo incluir 
orientações de trabalho para o professor; 

 c )  Outros recursos didático-pedagógicos» os 
recursos de apoio à ação do professor e à 
realização de aprendizagens dos alunos, 
independentemente da forma de que se 
revistam, do suporte em que são 
disponibilizados e dos fins para que foram 
concebidos, apresentados de forma 
inequivocamente autonoma em relação aos 
manuais escolares; 

DECRETO-LEI N.º 47 DE 28 DE AGOSTO 2006

 Define o regime de avaliação, certificação e adoção 
dos manuais escolares do ensino básico e do 
ensino secundário, bem como os princípios e 
objetivos a que deve obedecer o apoio sócio-
educativo relativamente à aquisição e ao 
empréstimo de manuais escolares. 

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Capítulo I  
Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto 

A presente lei define o regime de avaliação, 
certificação e adoção aplicável aos manuais 
escolares e outros recursos didático pedagógicos 
do ensino básico e do ensino secundário, bem como 
os princípios e objetivos a que deve obedecer o 
apoio sócio-educativo relativamente à aquisição e 
ao empréstimo de manuais escolares.

Artigo 2.º

 Princípios orientadores: 

1 -  O regime de avaliação, certificação e adoção dos 
manuais escolares assenta nos seguintes 
princípios orientadores:  
a) Liberdade e autonomia científica e pedagógica na 
conceção e na elaboração dos manuais escolares;  
b) Liberdade e autonomia dos agentes 
educativos, mormente os docentes, na escolha e 
na utilização dos manuais escolares no contexto 
do projeto educativo da escola ou do 
agrupamento de escolas;  
c) Liberdade de mercado e de concorrência  
na produção, edição e distribuição de manuais 
escolares;  
d) Qualidade científico-pedagógica dos manuais 
escolares e sua conformidade com os objetivos 
e conteúdos do currículo nacional e dos 
programas e orientações curriculares;  
e) Equidade e igualdade de oportunidades no 
acesso aos recursos didático-pedagógicos.

2 -  O papel do Estado na prossecução dos princípios 
definidos no número anterior concretiza-se nas 
seguintes linhas de atuação:  
a)  Definição do regime de adoção formal dos 

manuais escolares pelas escolas e pelos 
agrupamentos de escolas; 
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Artigo 6.º
Responsabilidade pelo fornecimento de manuais 
escolares: 

1 –  Os editores dos manuais escolares adotados são 
responsáveis, durante todo o período de vigência 
da adoção, pelo fornecimento do mercado em 
tempo útil, respondendo igualmente pelos 
prejuízos que o atraso, a suspensão ou a 
interrupção injustificados causem ao regular 
funcionamento do ano letivo. 

2 –  A medida de responsabilidade a que se refere o 
número anterior determina-se pelas despesas 
em que o Estado, as escolas e os agrupamentos 
de escolas ou os alunos hajam de incorrer na 
obtenção de outros recursos didático-
pedagógicos. 

3 –  Não é considerada justificação atendível para 
suspensão ou interrupção do fornecimento do 
mercado qualquer fator que releve das relações 
entre os autores e os editores, designadamente 
qualquer litígio emergente dos direitos de autor. 

4 –  Verificando-se interrupção de fornecimento por 
razões consideradas atendíveis pelo Ministério 
da Educação, é determinada a abertura de 
período excecional de adoção atentas as 
circunstâncias de cada caso.

Capítulo II: 

Avaliação, certificação e adoção dos manuais 
escolares e de outros recursos  
didático-pedagógicos

Secção I: Disposições gerais
Artigo 7.º

 Objetivos gerais: 

1 –  É objetivo do procedimento de adoção de 
manuais escolares garantir o acesso de todos 
os alunos, em condições de equidade, a um 
recurso didático pedagógico, sem exclusão de 
outros, que seja especialmente adequado para o 
desenvolvimento das competências e 
aprendizagens do currículo nacional no contexto 
sócio-educativo específico da escola.

2 –  São objetivos do procedimento de avaliação  
e certificação de manuais escolares garantir a 
qualidade científica e pedagógica dos manuais a 
adotar, assegurar a sua conformidade com os 
objetivos e conteúdos do currículo nacional e 

 d )  «Promoção» o conjunto de atividades, 
desenvolvidas exclusivamente pelos autores 
e editores, destinadas a dar a conhecer às 
escolas e aos professores o conteúdo, a 
organização e as demais características dos 
manuais escolares e outros recursos 
didáticos objeto de procedimento de adoção.

Artigo 4.º
 Vigência dos manuais escolares: 

1 –  O período de vigência dos manuais escolares do 
ensino básico e do ensino secundário é, em regra, 
de seis anos, devendo ser idêntico ao dos 
programas das disciplinas a que se referem. 

2 –  Tendo em vista a elaboração, a produção e os 
demais procedimentos previstos na presente lei 
relativos aos manuais escolares e a outros 
recursos didático-pedagógicos, os programas de 
cada uma das disciplinas e áreas curriculares 
disciplinares são divulgados até 20 meses antes 
do início do ano letivo a que digam respeito. 

3 –  Nos casos em que o conhecimento científico 
evolua de forma célere ou o conteúdo dos 
programas se revele desfasado relativamente ao 
conhecimento científico generalizadamente aceite, 
pode o prazo de vigência para o manual escolar da 
disciplina afetada ser fixado em período mais curto 
ou ser determinada a revisão do programa, 
mediante despacho do Ministro da Educação.

Artigo 5.º
Elaboração, produção e distribuição: 

1 –  A iniciativa da elaboração, da produção e da 
distribuição de manuais escolares e de outros 
recursos didático-pedagógicos pertence aos 
autores, aos editores ou a outras instituições 
legalmente habilitadas para o efeito. 

2 –  Na ausência de iniciativas editoriais que 
assegurem a satisfação da procura, compete ao 
Estado promover ou providenciar a elaboração, 
a produção e a distribuição de manuais 
escolares ou de outros recursos didático-
pedagógicos.

3 –  Os docentes podem elaborar materiais 
didático-pedagógicos próprios, em ordem  
ao desenvolvimento dos conteúdos 
programáticos e de acordo com os objetivos 
pedagógicos definidos nos programas, desde 
que tal não implique despesas suplementares 
para os alunos.
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 1  b )  Docentes do quadro de nomeação definitiva 
em exercício no mesmo nível de ensino a que 
se refere o manual de avaliação no caso do  
1.º Ciclo do ensino básico, e do mesmo grupo 
disciplinar ou especialidade no caso dos 2.º e 
3.º Ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário; 

 c)  Membros de sociedades ou associações 
científicas e pedagógicas de área relacionada 
com a avaliação em causa.

3 –  Sempre que se justifique, a título excecional, 
podem ainda as comissões de avaliação integrar 
outros peritos de reconhecida competência. 

4 –  Sempre que possível, o Ministério da Educação 
solicitará às instituições de ensino superior e às 
sociedades ou associações científicas e 
pedagógicas a indicação dos peritos que 
integrarão as comissões referidas nos números 
anteriores.

5 –  Os membros das comissões de avaliação não 
podem ser autores de manuais escolares nem 
deter quaisquer interesses diretos ou indiretos 
em empresas editoras.

6 –  Cabe ao serviço do Ministério da Educação 
responsável pela coordenação pedagógica e 
curricular assegurar o apoio técnico e logístico 
às comissões de avaliação.

7 –  A avaliação para a certificação pode ainda ser 
efetuada por entidades devidamente 
acreditadas para o efeito pelo serviço do 
Ministério da Educação responsável pela 
coordenação pedagógica e curricular, em 
termos a definir por decreto-lei.

Artigo 10.º

Candidatura à atribuição de certificação: 

1 –  O procedimento da avaliação para a certificação 
dos manuais escolares inicia-se com a fixação, 
pelo dirigente máximo do serviço do Ministério 
da Educação responsável pela coordenação 
pedagógica e curricular,  
de um prazo, não inferior a um mês, para a 
apresentação de candidaturas por parte das 
entidades referidas no n.º 1 do artigo 5.º.

2 –  O termo do prazo definido no número anterior 
tem a antecedência de pelo menos seis meses 
sobre o início do processo de adoção de 
manuais. 

dos programas ou orientações curriculares em 
vigor e atestar que constituem instrumento 
adequado de apoio ao ensino e à aprendizagem 
e à promoção do sucesso educativo.

Artigo 8.º
 Intervenientes e organização: 

1 –  Nos procedimentos de adoção, avaliação e 
certificação dos manuais escolares intervêm os 
docentes, no âmbito dos órgãos de coordenação 
e orientação educativa das escolas ou dos 
agrupamentos de escolas, e nas comissões de 
avaliação.

2 –  Os procedimentos de adoção, avaliação e 
certificação desenvolvem-se em duas fases: 

 a )  Uma fase de avaliação e de certificação dos 
manuais escolares, a cargo de comissões de 
avaliação, que se traduz na atribuição de uma 
certificação de qualidade científico 
pedagógica; 

 b )  Uma fase de avaliação e adoção, a realizar 
pelos docentes nas escolas, tendo em vista a 
apreciação da adequação dos manuais 
certificados ao projeto educativo respetivo. 

3 –  Os procedimentos a adotar para salvaguarda do 
interesse público quando, por circunstâncias 
extraordinárias, não seja possível concluir em 
tempo útil a fase de avaliação e certificação são 
determinados por decreto-lei. 

Secção II  
Avaliação e certificação dos manuais escolares

Artigo 9.º
 Comissões de avaliação: 

1 –  As comissões de avaliação têm como missão 
realizar a avaliação para certificação dos manuais 
escolares, dispõem de autonomia científica, 
técnica e pedagógica e são constituídas por 
despacho do Ministro da Educação, sob proposta 
do serviço do Ministério da Educação responsável 
pela coordenação pedagógica e curricular; 

2 –  As comissões de avaliação organizam-se por 
Ciclo, por ano de escolaridade, por disciplina ou 
por área curricular disciplinar e são constituídas 
por um mínimo de três e um máximo de cinco 
especialistas de reconhecida competência, 
integrando, designadamente: 

 a )  Docentes e investigadores do ensino superior 
das áreas científica e pedagógica; 
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 e)  Possibilidade de reutilização e adequação 
ao período de vigência previsto; 

 f)  A qualidade material, nomeadamente  
a robustez e o peso.

2 –  As comissões de avaliação atendem também 
aos princípios e valores constitucionais, 
designadamente da não discriminação e da 
igualdade de género. 

3 –  As comissões de avaliação atendem também à 
diversidade social e cultural do universo de 
alunos a que se destinam os manuais escolares, 
bem como à pluralidade de projetos educativos 
das escolas.

Artigo 12.º

 Efeitos da avaliação: 

1 –  O resultado da avaliação efetuada pelas 
comissões de avaliação exprime-se numa 
menção de Certificado ou Não certificado,  sendo 
objeto de homologação pelo dirigente máximo 
do serviço do Ministério da Educação responsável 
pela coordenação pedagógica e curricular.

2 –  As decisões das comissões de avaliação e a 
respetiva fundamentação constam de um 
relatório final, o qual é objeto de audiência 
escrita dos candidatos. 

3 –  No decurso do processo de avaliação para 
certificação, as comissões de avaliação podem 
proceder a uma recomendação de alteração de 
aspetos pontuais dos manuais, em termos a 
definir por decreto-lei.

4 –  O editor ou autor cujo manual seja objeto de 
certificação pode publicitá-la pelos meios que 
entender convenientes, designadamente pela 
aposição dessa menção na capa ou na 
contracapa do manual.

Artigo 13.º

Recurso: 

1 –  Do despacho de homologação a que se refere o 
n.º 1 do artigo anterior cabe recurso hierárquico 
facultativo para o Ministro da Educação.

2 –  Para formar a sua decisão sobre o recurso 
previsto no número anterior, pode o Ministro da 
Educação determinar a reapreciação do relatório 
pela respetiva comissão de avaliação ou solicitar 
pareceres a outros peritos de reconhecida 
competência e idoneidade.

3 –  A decisão que determina o início do 
procedimento da avaliação para a certificação 
dos manuais escolares referida no n.º 1 é 
publicitada no sítio oficial do Ministério da 
Educação. 

4 –  São condições de admissão da candidatura à 
avaliação de manuais escolares para a 
certificação da qualidade científica e pedagógica: 

 a)  Terem sido expressamente desenvolvidos para 
o ensino básico e para o ensino secundário; 

 b)  Apresentarem declaração referente a 
características materiais, designadamente 
quanto ao formato, ao peso, à robustez e à 
dimensão dos caracteres de impressão; 

 c)  Serem acompanhados da atestação de revisão 
linguística e científica, bem como da 
conformidade com as normas do sistema 
internacional de unidades e de escrita; 

 d)  Ter sido efetuado o pagamento do montante 
definido para a admissão da candidatura. 

5 –  A decisão sobre aceitação da candidatura de 
manuais para efeitos de avaliação e de 
certificação é da competência do dirigente 
máximo do serviço do Ministério da Educação 
responsável pela coordenação pedagógica e 
curricular. 

6 –  O processo de avaliação para certificação, no 
seu conjunto, obedece a um calendário com a 
duração máxima de 12 semanas, a contar da 
data de comunicação de aceitação da 
candidatura.

Artigo 11.º

Critérios de avaliação e decisão das comissões: 

1 –  Na avaliação para a certificação dos manuais 
escolares, as comissões consideram 
obrigatoriamente os seguintes critérios: 

 a) Rigor científico, linguístico e concetual; 

 b)  Adequação ao desenvolvimento das 
competências definidas no currículo nacional; 

 c)  Conformidade com os objetivos e conteúdos 
dos programas ou orientações curriculares 
em vigor; 

 d)  Qualidade pedagógica e didática, 
designadamente no que se refere  
ao método, à organização, a informação  
e a comunicação; 
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 1 adoção de manuais escolares, devendo, neste caso, 
ser comunicados os fundamentos desta decisão ao 
Ministério da Educação.

Artigo 18.º
Manuais para alunos com necessidades 
educativas especiais de carácter prolongado

No processo de adoção de manuais escolares 
destinados a alunos com necessidades educativas 
especiais de carácter prolongado intervêm 
obrigatoriamente os professores de educação 
especial, sendo tida em consideração a existência 
de manuais disponíveis em formato adaptado, 
adequado aos alunos em causa.

Artigo 19.º
Alterações à lista de manuais escolares adotados: 

1 –  A divulgação da lista dos manuais escolares 
adotados faz-se pela publicação da mesma no 
sítio oficial do Ministério da Educação na Internet 
e por afixação de edital na própria escola e no 
agrupamento de escolas.

2–  Após a divulgação da decisão de adoção não são 
permitidas alterações às listas de manuais 
escolares adotados, salvo reconhecida 
necessidade comprovada pelo Ministério  
da Educação.

Artigo 20.º
Procedimentos de adoção e divulgação 

Os demais procedimentos para a adoção e a 
divulgação da adoção dos manuais escolares a 
seguir pelas escolas e pelos agrupamentos de 
escolas são definidos por portaria do Ministro da 
Educação.

Capítulo V 

Da promoção de manuais escolares e de outros 
recursos didático-pedagógicos

Artigo 21.º

Princípios gerais: 

1 –  As atividades de promoção, direta ou indireta, de 
manuais escolares e de outros recursos 
didático-pedagógicos dentro dos 
estabelecimentos de ensino têm a duração de 
duas semanas, não podendo ir além do fim da  
1.ª semana do 3.º período do ano escolar anterior 
ao início do período de vigência da adoção dos 
manuais escolares. 

Artigo 14.º

Divulgação da lista dos manuais escolares 
certificados 

A divulgação da lista dos manuais escolares 
certificados é feita pelo Ministério da Educação, 
através da publicação da mesma, no seu sítio oficial 
na Internet.

Secção III:  
Avaliação e certificação de outros recursos 
didático-pedagógicos.

Artigo 15.º

Avaliação e certificação de outros recursos 
didático-pedagógicos 

O Governo pode determinar procedimentos de 
avaliação e certificação relativamente a outros 
recursos didático-pedagógicos que se configurem 
adequados para o processo de ensino e 
aprendizagem, independentemente do tipo de 
suporte.

Secção IV Avaliação e adoção  
dos manuais escolares

Artigo 16.º

Princípios gerais: 

1 –  A adoção dos manuais escolares é o resultado 
do processo pelo qual a escola ou o 
agrupamento de escolas avalia a adequação dos 
manuais certificados, nos termos do n.º 1 do 
artigo 12.º, ao respetivo projeto educativo. 

2 –  A adoção dos manuais escolares pelas escolas 
e pelos agrupamentos de escolas é da 
competência do respetivo órgão de 
coordenação e orientação educativa, devendo 
ser devidamente fundamentada e registada em 
grelhas de avaliação elaboradas para o efeito 
pelo Ministério da Educação. 

3 –  O processo de adoção tem a duração de quatro 
semanas a partir da 2.ª semana do 3.º período 
do ano letivo anterior ao início de vigência dos 
manuais escolares.

Artigo 17.º
Decisão de não adoção

Quando for considerado adequado ao respetivo 
projeto educativo, o órgão de coordenação e 
orientação educativa das escolas e dos 
agrupamentos de escolas pode não proceder à 



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

19

LEGISLAÇÃO
 D

O
 M

ANUAL ESCO
LAR

2 –  Os preços máximos dos manuais escolares e de 
outros recursos didático-pedagógicos podem 
ainda ser fixados por portaria conjunta dos 
Ministros da Economia e da Inovação e da 
Educação, nos seguintes casos: 

 a)  Ausência em absoluto de convenção; 

 b)  Celebração de convenção que não abranja 
todos os editores. 

3 –  Nos casos da alínea a) do número anterior, o 
preço é fixado tendo em consideração, 
nomeadamente, o nível dos preços dos manuais 
escolares e a evolução do índice de preços no 
consumidor. 

4 –  Nos casos da alínea b) do n.º 2, os preços a fixar 
são os convencionados.

Artigo 25.º
Indicação do preço: 

Os manuais escolares e outros recursos  
didático-pedagógicos contêm obrigatoriamente, na 
capa ou na contracapa, uma única indicação  
do preço de venda ao público, que tem um caráter 
de máximo.

Capítulo IV:  
Acompanhamento e avaliação

Artigo 26.º
Comissão de acompanhamento dos manuais 
escolares: 

1 –  Para o acompanhamento de todas as matérias 
relativas aos manuais escolares, 
designadamente do sistema de adoção, 
avaliação e certificação regulado pela presente 
lei, é constituída uma comissão de 
acompanhamento dos manuais escolares. 

2 –  A comissão de acompanhamento dos manuais 
escolares constitui-se como comissão 
especializada permanente no âmbito do 
Conselho Nacional de Educação, nos termos da 
sua lei orgânica. 

3 –  A comissão de acompanhamento dos manuais 
escolares é constituída pelos membros do 
Conselho Nacional de Educação designados 
para o efeito e ainda por representantes de 
entidades que, em razão da matéria, devam 
integrá-la, nos termos da Lei Orgânica do 
Conselho Nacional de Educação, não sendo 
conferido, a estes últimos, o estatuto de 

2 –  Os órgãos de direção das escolas e dos 
agrupamentos de escolas garantem a 
transparência e a publicidade das atividades de 
promoção de manuais escolares que decorram 
no seu interior e asseguram a efetiva igualdade 
de acesso entre todos os promotores. 

3 –  As atividades de promoção de manuais 
escolares e de outros recursos didático-
pedagógicos, a realizar nos termos dos 
números anteriores, são dirigidas ao órgão 
competente para a sua adoção, sendo proibida 
qualquer atividade promocional dirigida aos 
professores suscetível de condicionar a decisão 
de adoção, designadamente a que inclua a 
oferta de manuais escolares, bem como de 
qualquer outro recurso didático-pedagógico.

Artigo 22.º
Incompatibilidade das atividades de promoção: 

É vedado a qualquer docente, funcionário, agente ou 
detentor de qualquer outro vínculo laboral ao 
Ministério da Educação o desenvolvimento de 
atividades de promoção de manuais escolares e de 
outros recursos didático-pedagógicos dentro do 
recinto dos estabelecimentos de ensino.

Capítulo III: 

Preço dos manuais escolares e de outros recursos 
didático-pedagógicos

Artigo 23.º
Princípios: 

O preço dos manuais escolares e de outros 
recursos didático-pedagógicos para o ensino 
básico e para o ensino secundário atende aos 
interesses das famílias e dos editores e assenta nos 
princípios de liberdade de edição, por um lado, e de 
equidade social, por outro, tendo presente a 
natureza específica do bem público que 
representam e o imperativo de proporcionar aos 
cidadãos um nível elevado de educação.

Artigo 24.º
Regime do preço dos manuais escolares  
e de outros recursos didático-pedagógicos:

1 –  Os preços dos manuais escolares e de outros 
recursos didático-pedagógicos estão sujeitos 
ao regime de preços convencionados, a fixar por 
portaria conjunta dos Ministros da Economia e 
da Inovação e da Educação. 
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 1 2 –  Constituem contra-ordenação punível com 
coima de €2500 a €22000: 

 a)  O incumprimento dos compromissos 
decorrentes das declarações apresentadas no 
âmbito do processo de candidatura à 
avaliação de manuais escolares previstas na 
alínea b) do n.º 4 do artigo 10.º; 

 b)  A falsidade na atestação da revisão linguística 
e científica, nos termos previstos na alínea c) 
do n.º 4 do artigo 10.º.

3 –  Constituem contra-ordenação punível com 
coima de €5000 a €44 000: 

 a)  A não indicação do preço de venda ao público 
na capa ou na contracapa dos manuais 
escolares ou de outros recursos didático-
pedagógicos; 

 b)  A substituição, alteração ou violação do 
carácter máximo do preço de venda ao 
público indicado em cada manual escolar ou 
outro recurso didático-pedagógico; 

 c)  As atividades de promoção, direta ou indireta, 
de manuais escolares e de outros recursos 
didático-pedagógicos dentro dos 
estabelecimentos de ensino que se 
prolonguem por mais de duas semanas ou 
que ocorram após o fim da 1.ª semana do  
3.º período do ano escolar anterior ao início do 
período de vigência da adoção dos manuais 
escolares; 

 d)  Qualquer atividade promocional desenvolvida 
por entidade promotora dirigida a professor 
individualmente considerado e suscetível de 
condicionar a decisão de adoção.

4 –  A negligência e a tentativa são puníveis, sendo 
os montantes das coimas previstas reduzidos 
para metade.

Artigo 31.º 
Instrução dos procedimentos e aplicação  
de coimas

1 –  A instrução dos procedimentos de contra-
ordenação relativa às infrações previstas no n.º 1, 
na alínea b) do n.º 2 e na alínea c) do n.º 3 do artigo 
anterior cabe à Inspeção-Geral da Educação.

2 –  A instrução dos procedimentos de contra-
ordenação relativa às infrações previstas na alínea 
a) do n.º 2 e nas alíneas a), b) e d) do n.º 3 do artigo 
anterior cabe à Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica.

membros daquele Conselho Nacional de 
Educação, não sendo conferido, a estes últimos, 
o estatuto de membros daquele Conselho.

Capítulo V: 
Ação social escolar
Artigo 27.º 
Princípios
A ação social escolar tem por objetivo a 
concretização do princípio da equidade e a 
promoção da igual dade de oportunidades no 
acesso aos recursos didático-pedagógicos e nas 
condições de sucesso dos alunos.
Artigo 28.º 
Apoios económicos para aquisição  
de manuais escolares e de outros recursos 
didático-pedagógicos
1 –  A ação social escolar concretiza-se por meio de 

diversas formas de intervenção no sentido de 
apoiar as famílias, particularmente as mais 
carenciadas, no acesso aos manuais e demais 
recursos formalmente adotados.

2 –  As disposições relativas aos apoios sócio-
económicos para aquisição de manuais 
escolares e de outros recursos didático-
pedagógicos constam do diploma que 
regulamenta a ação social escolar.

Artigo 29.º
Empréstimo de manuais escolares e de outros 
recursos didático-pedagógicos: 
1 –  No âmbito da sua autonomia e no quadro dos 

correspondentes projetos educativos, as escolas 
e os agrupamentos de escolas devem criar 
modalidades de empréstimo de manuais 
escolares e de outros recursos didático-
pedagógicos. 

2 –  Os princípios e regras gerais a que deve 
obedecer o sistema de empréstimo a que se 
refere o número anterior são definidos por 
despacho do Ministro da Educação, a publicar no 
prazo de um ano a contar da data da entrada em 
vigor da presente lei.

Capítulo VI 
Regime sancionatório
Artigo 30.º 
Ilícito de mera ordenação social
1 –  Constitui contra-ordenação punível com coima 

de €500 a €2000 a violação da proibição 
constante do artigo 22.º.
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coordenação pedagógica e curricular 
desenvolverá, em termos a regulamentar por 
decreto-lei, os procedimentos conducentes à 
correção pelas editoras das deficiências 
encontradas e, em caso de não introdução de 
tais correções, determinará a caducidade da 
adoção do manual.

Artigo 35.º 
Calendário de adoções
O calendário de adoções em vigor pode ser alterado 
mediante despacho do Ministro da Educação, no 
sentido de alargar o período de vigência da adoção 
de manuais, desde que avaliados nos termos do 
artigo anterior, tendo em vista regularizar no tempo 
o procedimento de adoção dos manuais escolares.

Artigo 36.º 
Exceções ao regime de avaliação, certificação e 
adopção de manuais escolares
As condições em que, em determinadas disciplinas 
ou áreas curriculares disciplinares, não há lugar à 
adoção formal de manuais escolares ou em que 
esta tenha um carácter meramente facultativo, bem 
como aquelas em que os manuais escolares e 
outros recursos didático-pedagógicos não estão 
sujeitos ao regime de avaliação e certificação de 
manuais escolares, são definidas por decreto-lei.

Artigo 37.º 
Regulamentação
O Governo regulamentará a presente lei no prazo de 
90 dias a contar da data da sua publicação.

Artigo 38.º 
Norma revogatória
São revogados: 
 a)  O Decreto-Lei n.º 369/90, de 26 de novembro; 
 b)  A Portaria n.º 186/91, de 4 de Março, na redação 

dada pela Portaria n.o 724/91, de 24 de julho.

Aprovada em 29 de junho de 2006. 
O Presidente da Assembleia da República, em exercício, Manuel 

Alegre de Melo Duarte.  
Promulgada em 8 de agosto de 2006. 

Publique-se. O Presidente da República,  
Aníbal Cavaco SIlva. 

Referendada em 12 de agosto de 2006. 
O Primeiro-Ministro, José Sócrates, Carvalho Pinto de Sousa

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha].  
Disponível em <http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/

ManuaisEscolares/2006_lei_47.pdf>

3 –  A aplicação das coimas previstas na presente lei 
compete: 

 a)  Ao inspetor-geral da Educação, no que 
respeita aos procedimentos relativos às 
infrações previstas no n.º 1, na alínea b) do n.º 2 
e na alínea c) do n.º 3 do artigo anterior; 

 b)  À Comissão de Aplicação de Coimas em 
Matéria Económica e de Publicidade, no que 
respeita aos procedimentos relativos às 
infrações previstas na alínea a) do n.º 2 e nas 
alíneas a), b) e d) do n.º 3 do artigo anterior.

Artigo 32.º 
Produto das coimas
O produto das coimas aplicadas ao abrigo do 
disposto nesta lei reverte em: 
 a)  60% para o Estado; 
 b)  20% para a Direção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular; 
 c)  20 % para o serviço que instruir o processo.

Artigo 33.º 
Sanções disciplinares
A violação da proibição constante do artigo  
22.º constitui violação grave dos deveres de isenção 
e lealdade.

Capítulo VII: Disposições finais e transitórias

Artigo 34.º
Avaliação de manuais já adotados

1 –  Até que todos os manuais adotados tenham 
sido objeto de avaliação e certificação, pode, por 
despacho do Ministro da Educação, ser 
determinada a avaliação dos manuais já 
adotados e em utilização referentes a qualquer 
ano de escolaridade e disciplina ou área 
curricular disciplinar.

2 –  A avaliação de manuais já adotados, a efetuar 
por entidades idênticas às descritas no artigo 9.º, 
tem como objetivo a verificação da conformidade 
desses manuais com os respetivos programas, 
bem como avaliar o rigor e a qualidade científica 
e pedagógica dos seus conteúdos.

3 –  A avaliação prevista nos números anteriores 
exprime-se qualitativamente numa menção de 
Favorável ou Desfavorável.

4 –  Em caso de avaliação desfavorável, o serviço do 
Ministério da Educação responsável pela 
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 1 Artigo 1.º
Objeto: 
O presente diploma visa estabelecer um 
procedimento especial simplificado de avaliação e 
certificação de manuais escolares novos a avaliar 
previamente à sua adoção no ano letivo de 2013-
2014, nas disciplinas para as quais foram 
homologadas metas curriculares.

Artigo 2.º
Procedimento:
1 –  Os autores, editores e outras instituições 

legalmente habilitadas para o efeito contatam 
diretamente as entidades devidamente 
acreditadas pela Direção-Geral da Educação 
(DGE) para a avaliação e certificação dos manuais 
escolares e acordam os prazos procedimentais, 
bem como as modalidades de pagamento do 
respetivo custo da avaliação. 

2 –  Após a escolha da entidade acreditada, os 
autores, editores e outras entidades legalmente 
habilitadas para o efeito informam a DGE, até ao 
final do mês seguinte ao da data do início do 
procedimento, sobre os manuais que são objeto 
de avaliação e certificação e as entidades 
acreditadas envolvidas. 

3 –  No processo de avaliação e certificação de 
manuais escolares, as equipas científico-
pedagógicas das entidades acreditadas 
consideram os critérios definidos no artigo 11.º da 
Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, com as 
especificações constantes do anexo ao presente 
diploma, do qual faz parte integrante. 

4 –  O nome da entidade acreditada responsável 
pela avaliação e certificação de cada manual 
escolar deve ser mencionado na capa, na 
contracapa ou no frontispício do manual escolar 
certificado.

5 –  Concluído o processo de avaliação e certificação,  
a entidade acreditada remete à DGE, por carta 
registada com aviso de receção, com conhecimento 
ao editor respetivo, até à data de conclusão do 
procedimento referida no n.º 1 do artigo seguinte, o 
relatório final de avaliação e uma declaração formal, 
assinada pelo responsável máximo da entidade 
acreditada e pelo coordenador da equipa científico-
pedagógica respetiva, da qual conste explicitamente 
que o manual escolar avaliado contempla a inserção 
correta e integral de eventuais retificações e 
recomendações consideradas indispensáveis para a 
respetiva certificação.

DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1.ª SÉRIE A – N.º 258
Data: 5 de dezembro de 2012
Emissor: Ministério da Educação e Ciência
Diploma/ato: Decreto-Lei n.º 258-A/2012
Páginas: 6888-(2)-6888-(3)

O Decreto-Lei n.º 261/2007, de 17 de julho, veio 
regular a Lei nº 47/2006, de 28 de agosto, que 
define o regime de avaliação, certificação e adoção 
dos manuais escolares dos ensinos básico e 
secundário, bem como os princípios e objetivos a 
que deve obedecer o apoio socioeducativo 
relativamente à aquisição e ao empréstimo de 
manuais escolares. 

O referido diploma estabelece, ainda, entre outras 
coisas, quais são as entidades avaliadoras de 
manuais escolares e regula os termos em que se 
processa a sua acreditação como entidades 
avaliadoras e certificadoras, bem como os encargos, 
procedimentos e prazos inerentes à avaliação e 
certificação.

Tendo sido aprovadas e divulgadas as metas 
curriculares que concretizam os programas e as 
orientações em vigor, os manuais escolares novos 
que venham a ser elaborados e adotados 
beneficiando de tais metas devem ser avaliados e 
certificados por processo ajustado, nomeadamente 
no que respeita a procedimentos e prazos. 

Para esse efeito, torna-se necessário criar 
condições para a avaliação e certificação dos 
manuais escolares sujeitos ao regime de avaliação e 
certificação prévias à sua adoção, relativos às áreas 
disciplinares ou disciplinas e anos de escolaridade, a 
adotar no ano letivo de 2013-2014, para as quais 
foram recentemente homologadas metas 
curriculares. 

Com o presente diploma pretende-se, assim, 
introduzir, desde já, a possibilidade de aplicar aos 
novos manuais escolares, a adotar no ano letivo de 
2013-2014 e exclusivamente a estes, um 
procedimento especial simplificado de avaliação e 
certificação de manuais que salvaguarde o rigor 
científico-pedagógico, bem como definir os termos 
a que o mesmo deve obedecer. 

Foram ouvidas as entidades representativas dos 
editores e livreiros.

Assim: Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 
198º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
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ANEXO (A QUE SE REFERE O N.º 3 DO ARTIGO 2.º)

Critérios de avaliação para certificação

 O manual certificado deve: 

1 –  Quanto ao rigor linguístico, científico e concetual: 
 a)  Quanto ao rigor linguístico: i) Usar corretamente 

a Língua Portuguesa (sem erros ou incorreções 
de carácter sintático ou morfológico e 
obedecendo às regras consolidadas de 
funcionamento da língua); ii) Usar o vocabulário 
apropriado e uma linguagem adequada e 
inteligível; iii) Construir um discurso articulado e 
coerente, obedecendo aos princípios da lógica; 

 b)  Quanto ao rigor científico: i) Transmitir a 
informação correta e atualizada 
correspondendo ao saber consolidado, em 
particular na área disciplinar ou na disciplina;  
ii) Transmitir a informação sem erros, 
confusões ou situações que induzam a erros 
e confusões; 

 c)  Quanto ao rigor conceptual: i) Não empregar 
terminologias erradas ou que não sejam de 
uso corrente das disciplinas e áreas 
disciplinares específicas; ii) Não usar conceitos 
incorretos, imprecisos e em contexto 
inadequado, no quadro da respetiva disciplina 
e área disciplinar. 

2 –  Quanto à conformidade com os programas e 
orientações curriculares: 

 a)  Apresentar os conhecimentos da disciplina ou 
área disciplinar no respeito pelos programas e 
orientações curriculares oficiais em vigor, bem 
como pelas metas curriculares já 
homologadas; 

 b)  Responder de forma integral e equilibrada aos 
objetivos e conteúdos do programa ou 
orientações curriculares, bem como às metas 
curriculares existentes. Em caso de conflito 
entre o programa ou orientações curriculares 
e as metas curriculares existentes, deve 
prevalecer o documento recentemente 
homologado; 

 c)  Proporcionar a integração transversal da 
educação para a cidadania.

3 –  Quanto à qualidade científica e didático-
pedagógica:

 a)  Facultar a informação adequada e em 
linguagem adaptada ao nível etário dos alunos 
a que se destina; 

6 –  Até à data de conclusão do procedimento 
referida no n.º 1 do artigo seguinte, os editores 
enviam à DGE uma declaração de compromisso 
relativamente ao cumprimento das caraterísticas 
físicas e materiais a que devem obedecer os 
manuais, bem como o manual na versão do 
aluno antes da sua comercialização. (…)

Artigo 3.º 
Prazos e custo
1 –  O procedimento especial de avaliação e 

certificação dos manuais escolares novos a que se 
refere o presente diploma deve iniciar-se em 2012 
e ter a sua conclusão até 28 de fevereiro de 2013.

2–  A DGE decide, no prazo máximo de dez dias 
úteis a contar da receção dos relatórios de 
avaliação, das declarações formais das 
entidades acreditadas e da declaração de 
compromisso dos editores relativamente às 
caraterísticas físicas e materiais referidos no n.º 3 
do artigo anterior, sobre a certificação dos 
manuais escolares.

3–  Decorrido o prazo previsto no número anterior 
sem que tenha sido proferida decisão relativa à 
certificação do manual escolar considera -se, 
sem prejuízo de poderem ser pedidos 
esclarecimentos adicionais no decurso daquele 
prazo, que a certificação foi atribuída.

4–  O montante máximo a pagar pelos editores dos 
manuais a avaliar às entidades que procedem à 
sua avaliação e certificação consta de despacho 
do membro do Governo responsável pela área 
da educação.

Artigo 4.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de  
22 de novembro de 2012. 

Vítor Louçã Rabaça Gaspar, Vítor Louçã, Rabaça Gaspar, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Promulgado em 30 de novembro de 2012. 
Publique -se. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

Referendado em 4 de dezembro de 2012.
O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em http://dre.pt/application/dir/pdf1s

dip/2012/12/23501/0000200003.pdf>  
Consultado em 25.02.2015 



24

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 1 independentemente da sua cor e arranjo 
gráfico; v) Imagens e ilustrações (fotografias, 
gráficos, figuras, mapas, tabelas, diagramas, 
etc.) de carácter estritamente informativo; vi) 
Quaisquer espaços abertos, junto de figuras, 
quadros, imagens, esquemas, diagramas, 
enunciados e ou propostas de trabalho com a 
menção explícita e inequívoca de que não 
devem ser preenchidos nem utilizados, 
nomeadamente na resolução de quaisquer 
propostas de trabalho, através da introdução 
de ícones ou de etiquetas como, por exemplo, 
«não escrevas», «não preenchas», ou 
«cópia», «transcreve para o caderno diário».

6 –  Quanto à qualidade material, nomeadamente a 
robustez e o peso: 

 a)  Apresentar robustez suficiente para resistir à 
normal utilização; 

 b)  Dispor de formato e conter dimensões e peso 
(ou cada um dos seus volumes) adequados 
ao nível etário do aluno, designadamente: i) 
Usar papel com peso entre 70 g/m2 e 120 g/
m2; ii) Ter dimensões entre o formato A5 e 25 
cm × 31 cm ou 31 cm × 25 cm; iii) Ter um peso 
máximo por volume de 550 g (para o 1.º Ciclo 
de escolaridade) ou 750 g (para os 2.º e 3.º 
Ciclos de escolaridade).

Visto e aprovado em Conselho de Ministros  
de 22 de novembro de 2012. 

Vítor Louçã Rabaça Gaspar, Vítor Louçã Rabaça Gaspar, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Promulgado em 30 de novembro de 2012.

Publique -se. O Presidente da República,  
Aníbal Cavaco Silva.

Referendado em 4 de dezembro de 2012.

O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em <http://dre.pt/application/dir/pdf1s

dip/2012/12/23501/0000200003.pdf>  
Consultado em 25.02.2015

 b)  Apresentar uma organização coerente; 

 c)  Apresentar as figuras e ilustrações 
necessárias e adequadas, sem erros  
ou sem situações que induzam ao erro. 

4 –  Quanto aos valores: 

 a)  Não fazer referências a marcas comerciais de 
serviços e produtos, desde que possam 
constituir forma de publicidade indutora da 
utilização ou do consumo por parte dos 
alunos do nível etário a que se destina o 
manual. Excecionam-se as marcas visíveis 
em fotografias ou em textos de situações 
relevantes para a exploração didática dos 
conteúdos, mesmo que constem em painéis 
publicitários patentes no ambiente retratado; 

 b)  Não fazer ou induzir discriminações de caráter 
cultural, étnico, racial, religioso  
e sexual e respeitar o princípio da igualdade 
de género; 

 c)  Não constituir veículo de propaganda 
ideológica, política ou religiosa. 

5 –  Quanto à possibilidade de reutilização  
e adequação ao período de vigência previsto: 

 a)  Não incluir espaços livres para a realização de 
atividades e de exercícios, com exceção dos 
manuais escolares destinados aos  
1.º a 4.º anos de escolaridade e os manuais 
escolares de Língua Estrangeira; 

 b)  Consideram-se «espaços livres» quaisquer 
campos visuais (espaço aberto, linha, figura, 
mapa, tabela, gráfico, diagrama, etc.) 
explicitamente destinados ao preenchimento 
pelo utilizador, enquanto resposta a 
perguntas e atividades ou enquanto resolução 
de determinadas propostas de trabalho (por 
exemplo: sublinha, risca o que não interessa, 
pinta), ou seja, os espaços que o utilizador 
pode preencher com a resposta final ou 
intermédia em cada questão, item ou alínea 
proposta; 

 c)  Nos manuais escolares não são considerados 
«espaços livres» os seguintes espaços: i) 
Margens de página;  
ii) Espaços interlinhas, independentemente da 
composição do texto; iii) Espaço circundante 
dos textos e das ilustrações, seja qual for a 
sua natureza; iv) Manchas  
e barras desprovidas de texto e imagem, 
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Foram ouvidas as entidades representativas dos 
editores e livreiros.
Assim: ao abrigo do estabelecido no artigo 35.° da 
Lei n.° 47/2006, de 28 de agosto, do disposto nos 
n.°s 4 e 5 do artigo 2.°, no n.° 1 do artigo 3.°, no artigo 
21.°, todos do Decreto-Lei n.° 261 /2007, de 17 de 
julho, e ainda no n.° 4 do artigo 3.° do Decreto-Lei  
n.° 258-A/2012, de 5 de dezembro, determino o 
seguinte:

1 –  O presente despacho cria e regulamenta um 
procedimento excecional adaptado de avaliação 
e certificação dos manuais escolares já 
adotados e em utilização e procede à 
atualização do calendário de adoção de manuais 
escolares para o ano letivo de 2013/2014, de 
acordo com o previsto no anexo ao presente 
despacho e do qual faz parte integrante.

2 –  O procedimento de avaliação e certificação dos 
manuais escolares já adotados e em utilização 
deve iniciar-se até 25 de janeiro de 2013 e ter a 
sua conclusão em 31 de maio de 2013.

3 –  Para os efeitos previstos no n.° 2 do presente 
despacho, os autores, editores e outras 
instituições legalmente habilitadas para o efeito 
contactam diretamente com as entidades 
acreditadas para a avaliação e certificação dos 
manuais escolares.

4–  Após a escolha da entidade acreditada, os 
autores, editores e outras entidades legalmente 
habilitadas para o efeito informam a Direção-
Geral da Educação (DGE) até ao final do mês 
seguinte ao da data do início do procedimento, 
sobre os manuais que serão objeto de avaliação e 
certificação e sobre as entidades acreditadas 
envolvidas.

5 –  Os autores, editores e outras instituições 
legalmente habilitadas para o efeito acordam 
diretamente com as entidades acreditadas para a 
avaliação e certificação de manuais escolares os 
demais prazos procedimentais e as modalidades 
de pagamento do custo da avaliação.

6 –  O montante máximo a pagar diretamente pelos 
editores dos manuais a avaliar às entidades que 
procedem à avaliação e certificação dos 
manuais novos e dos já adotados é de 
€4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), por 
manual escolar.

7–  O nome da entidade acreditada responsável pela 
avaliação e certificação de cada manual escolar 
deve ser mencionado na capa, na contracapa ou 
no frontispício do manual escolar certificado.

DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE A – N.º 95
Data: 3 de janeiro de 2013
Emissor: Ministério da Educação e Ciência
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico 
e Secundário
Diploma/ato: Decreto-Lei n.º 95-A/2013
Páginas: 162-(2)
A Lei n.° 47/2006, de 28 de agosto, veio definir o 
regime de avaliação, certificação e adoção dos 
manuais escolares dos ensinos básico e secundário, 
bem como os princípios e objetivos a que deve 
obedecer o apoio socioeducativo relativamente à 
aquisição e empréstimo dos mesmos.

Para além do reconhecimento de que a avaliação e 
certificação dos manuais escolares é um processo 
particularmente exigente, a experiência da aplicação 
da Lei n.° 47/2006 de 28 de agosto, e de toda a 
legislação regulamentar posterior, evidencia 
especificidades em função das disciplinas e dos 
anos de escolaridade que devem ser 
salvaguardadas no processo de avaliação, 
certificação e adoção.

Ora, as metas curriculares recentemente publicadas, 
nomeadamente para as disciplinas de Português e 
de Matemática, bem como as metas curriculares 
previstas para outras disciplinas do Ensino Básico e 
Secundário, implicarão necessariamente, em maior 
ou menor grau, a atualização dos manuais 
escolares em vigor para as disciplinas de Português 
do 3.° ano de escolaridade e de Matemática do 1.° ao 
9.° ano de escolaridade, cujos manuais já foram 
submetidos ao processo de avaliação e certificação, 
bem como para os manuais escolares de Português 
dos 1.°, 2.°, 5.°, 6.°, 7.° e 8.° anos de escolaridade já 
adotados e em utilização.

Do mesmo modo, e na sequência da publicação do 
Decreto-Lei n.° 258-A/2012, de 5 de dezembro, 
torna-se necessário proceder à já prevista avaliação 
e certificação dos manuais escolares de Português 
dos 4.° e 9.°anos de escolaridade, atualizando o 
calendário de adoção de manuais escolares para o 
ano letivo de 2013/2014.

O presente despacho define, assim, medidas 
transitórias e excecionais para a avaliação e 
certificação de manuais escolares em regime de já 
adotados e em utilização, no que diz respeito às 
áreas disciplinares, disciplinas e anos de 
escolaridade abrangidos pelos efeitos da aprovação 
das respetivas metas curriculares.
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 1 8 –  No processo de avaliação e certificação de 
manuais escolares, as equipas científico-
pedagógicas das entidades acreditadas 
consideram os critérios definidos pelo artigo 11.° 
da Lei n.° 47/2006, de 28 de agosto, com as 
especificações constantes do Anexo a que se 
refere o n.° 3 do artigo 2.° do Decreto-Lei  
n.° 258-A/2012, de 5 de dezembro.

9 –  Concluído o processo de avaliação e certificação, 
a entidade acreditada remete à DGE, por carta 
registada com aviso de receção, com 
conhecimento ao editor respetivo, até à data da 
conclusão do procedimento referida no n.° 2 do 
presente despacho, o relatório final de avaliação 
e uma declaração formal, assinada pelo 
responsável máximo da entidade acreditada e 
pelo coordenador da equipa científico-
pedagógica respetiva, da qual conste 
explicitamente que o manual escolar avaliado 
contempla a inserção correta e integral das 
retificações e recomendações consideradas 
indispensáveis para a respetiva certificação.

10 –  Até à data da conclusão do procedimento 
referida no n.° 2 do presente despacho, os 
editores enviam à DGE um compromisso de 
honra relativamente ao cumprimento das 
caraterísticas físicas e materiais a que devem 
obedecer os manuais. Antes da sua 
comercialização, os editores deverão 
igualmente enviar à DGE um exemplar do 
manual escolar na versão do aluno.

11 –  A DGE decide sobre a certificação dos manuais 
escolares no prazo máximo de dez dias úteis a 
contar da receção dos relatórios de avaliação, 
das declarações formais das entidades 
acreditadas e da declaração de compromisso 
dos editores relativamente às caraterísticas 
físicas e materiais dos manuais avaliados.

12 –  Decorrido o prazo previsto no número anterior 
sem que tenha sido proferida decisão relativa à 
certificação do manual escolar considera- se, 
sem prejuízo de poderem ser pedidos 
esclarecimentos adicionais no decurso daquele 
prazo, que a certificação foi atribuída.

13 –  O disposto no presente despacho produz os 
seus efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

28 de dezembro de 2012. 
O Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário,  

João Henrique de Carvalho Dias Grancho.

ANEXO

Adoção de manuais escolares em 2013, com 
efeitos no ano letivo de 2013/2014

Avaliação e certificação de manuais escolares 
novos, prévia à sua adoção, com efeitos no ano 
letivo de 2013/2014

Avaliação e certificação de manuais escolares já 
adotados e em utilização, com efeitos a partir do 
ano letivo de 2013/2014

*Os manuais escolares destas áreas disciplinares, 
disciplinas e anos de escolaridade para as quais foram 

recentemente homologadas as respetivas  
Metas Curriculares, foram já avaliados e certificados em 

anos anteriores. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de  
22 de novembro de 2012. 

Vítor Louçã Rabaça Gaspar, Vítor Louçã, Rabaça Gaspar, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Promulgado em 30 de novembro de 2012.

Publique -se. O Presidente da República,  
Aníbal Cavaco Silva.

Referendado em 4 de dezembro de 2012.

O Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em <http://dre.pt/application/dir/pdf1s

dip/2012/12/23501/0000200003.pdf>  
Consultado em 25.02.2015 

Ano de 
escolaridade

Área Disciplinar ou Disciplina

4.º

5.º

6.º

8.º

9.º

10.º

Estudo do Meio e Português

Educação Tecnológica e Educação Visual

Educação Física, Educação Musical, Educação 
Tecnológica e Educação Visual

Educação Visual

Educação Visual e Português

Todas as disciplinas dos cursos  
científico-humanísticos,com exceção dos manuais 
escolares de Biologia e Geologia, Física e Química A, 
Matemática A,Matemática B, Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais e Português

Ano de escolaridade Área Disciplinar ou Disciplina

4.º
9.º

Português
Português

Ano de escolaridade Área Disciplinar ou Disciplina

1.º
3.º
5.º
7.º

Matemática* e Português 
Matemática* e Português* 
Matemática* e Português 
Matemática* e Português
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dos mesmos pelas referidas entidades acreditadas, 
bem como para a respetiva apreciação, seleção e 
adoção pelos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas, em que avulta o Decreto -Lei  
n.º 261/2007, de 17 de julho, que ora se revoga. 
Paralelamente, foi publicada legislação no âmbito da 
ação social escolar, conducente, nomeadamente, à 
criação da bolsa de manuais escolares, a criar e a 
gerir em cada escola ou agrupamento de escolas.
Com o presente decreto -lei, atualizam -se  
e simplificam-se procedimentos, visando -se  
a sua substituição por outros que suportem, 
nomeadamente, modelos de acreditação de 
entidades avaliadoras e certificadoras e modelos de 
avaliação, certificação e adoção dos manuais 
escolares mais eficazes, eficientes e atualizados.
A experiência decorrente da implementação do 
processo de avaliação e certificação de manuais 
escolares, quer no regime de avaliação de manuais 
escolares novos, prévio à sua adoção, quer no 
regime de avaliação de manuais escolares já 
adotados e em utilização, permitiu uma reflexão 
sobre os procedimentos seguidos, visando a 
introdução de mecanismos mais flexíveis e 
simplificados através da adaptação dos 
procedimentos anteriormente utilizados, com o 
objetivo de desburocratizar este processo e de 
garantir, em cada ano, a avaliação e certificação  
de um número cada vez maior de manuais 
escolares, de modo a abranger progressivamente o 
universo de manuais escolares a adotar em cada 
ano letivo.
É este, no essencial, o objetivo prosseguido pelo 
presente decreto-lei.
Para tal objetivo importa agilizar os procedimentos 
dos processos de acreditação  
de entidades e de avaliação e certificação de 
manuais escolares, e sobretudo das candidaturas 
das entidades a acreditar e das respetivas equipas 
científico-pedagógicas, no pleno exercício da sua 
autonomia e no respeito pelas suas competências 
enquanto entidades acreditadas. É, ainda, de 
extrema importância que o processo de acreditação 
de entidades continue a ser complementado por 
ações de auditoria e controlo do desempenho das 
mesmas, de forma a assegurar a qualidade e o rigor 
indispensáveis do processo de avaliação e 
certificação de manuais escolares.
Foram ouvidas as entidades representativas dos 
editores e livreiros.
Foi promovida a audição das associações de pais.

DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1.ª SÉRIE – N.º 9
Data: 14 de janeiro de 2014
Emissor: Ministério da Educação e Ciência
Diploma/ato: Decreto-Lei n.º 5/2014
Páginas: 155/159
A Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, que define  
o regime de avaliação, certificação e adoção aplicável 
aos manuais escolares e outros recursos didático-
pedagógicos do ensino básico e do ensino 
secundário, bem como os princípios e objetivos a que 
deve obedecer o apoio socioeducativo relativamente 
à aquisição e ao empréstimo de manuais, 
estabeleceu também os princípios orientadores em 
que assenta o regime de avaliação, certificação e 
adoção de manuais escolares e o apoio à aquisição e 
à utilização dos manuais escolares. 
A sua publicação permitiu lançar um sistema de 
avaliação e certificação de manuais escolares, 
atualizar o modelo de adoção de manuais escolares, 
definir o regime dos preços dos manuais escolares e 
de outros recursos didático-pedagógicos e 
estabelecer os princípios da ação social escolar 
relativamente ao acesso aos manuais escolares e a 
outros recursos didático-pedagógicos.  
O alargamento do período de vigência dos manuais 
escolares para seis anos, bem como a definição de 
critérios de avaliação para certificação incidindo, 
nomeadamente, na possibilidade de reutilização e 
adequação ao período de vigência previsto, 
possibilitaram a desejável reutilização e 
racionalização do uso dos manuais escolares, 
contribuindo para a estabilidade da organização 
pedagógica nas escolas. 
A política de avaliação e certificação desenvolvida 
pelo Ministério da Educação e Ciência instituiu -se, 
assim, como instrumento essencial para a melhoria 
da qualidade científica, pedagógica e didática dos 
manuais escolares, que devem estar em 
conformidade com os programas, metas e 
orientações curriculares das disciplinas e respeitar 
os direitos e deveres fundamentais consagrados na 
Constituição. 
A Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, deu, por outro 
lado, origem a diversos normativos, visando a 
necessária regulamentação da mesma, o que 
proporcionou a construção de um corpus normativo 
que deu suporte, nomeadamente, aos 
procedimentos a seguir para a acreditação de 
entidades como avaliadoras e certificadoras  
de manuais escolares, para a avaliação e certificação 



28

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 1 Artigo 3.º 
Salvaguarda do interesse público
1 –  Nos casos em que não seja possível concluir em 

tempo útil a fase de avaliação e certificação dos 
manuais escolares, designadamente quando, 
independentemente do motivo, os prazos fixados 
na lei relativos à divulgação de programas, metas 
ou orientações curriculares e aos procedimentos 
inerentes ao processo de avaliação e certificação 
não possam ser respeitados, pode o período de 
vigência dos manuais já adotados ser alterado por 
despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação.

2 –  Quando a solução referida no número anterior 
não se mostre adequada à salvaguarda do 
interesse público, pode o membro do Governo 
responsável pela área da educação determinar, 
por despacho, que, supletiva e transitoriamente, 
sejam encomendados, produzidos ou 
coproduzidos os recursos didático-
pedagógicos necessários  até que o 
aprovisionamento do mercado se encontre 
devidamente assegurado com manuais 
escolares avaliados e certificados, de acordo 
com os mecanismos previstos na Lei  
n.º 47/2006, de 28 de agosto.

Artigo 4.º 
Entidades avaliadoras e certificadoras de manuais 
escolares
1 –  São entidades avaliadoras e certificadoras de 

manuais escolares, para os efeitos da alínea  
a)  do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 47/2006,  

de 28 de agosto, as entidades acreditadas e, 
quando necessário, as comissões de 
avaliação, nos termos definidos no artigo  
9.º da referida lei.

2 –  Podem candidatar -se à acreditação para 
avaliação dos manuais escolares, nos termos do 
n.º 7 do artigo 9.º da Lei n.º 47/2006,  
de 28 de agosto: 

 a)  Instituições de ensino superior público, 
privado ou com reconhecimento público, suas 
unidades orgânicas e departamentos, desde 
que dotadas das necessárias capacidade e 
personalidade jurídicas; 

 b)  Associações profissionais de professores; 
 c)  Sociedades ou associações científicas; 
 d)  Associações ou consórcios constituídos para 

o efeito entre quaisquer das entidades 
referidas nas alíneas anteriores.

Assim: Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 
198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto: 
O presente decreto -lei aprova a nova regulação 
relativa ao regime de avaliação, certificação e 
adoção dos manuais escolares dos ensinos básico 
e secundário, nos termos do disposto  
na Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto.
Artigo 2.º 
Vigência da adoção dos manuais escolares
1 –  A adoção dos manuais escolares dos ensinos 

básico e secundário vigora, em regra, pelo prazo 
de seis anos, de acordo com o previsto no n.º 1 
do artigo 4.º da Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto. 

2 –  Quando por decisão do membro do Governo 
responsável pela área da educação for 
estabelecido para o programa de uma disciplina 
um prazo de vigência inferior ao prazo referido no 
número anterior, designadamente nos casos 
previstos no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 47/2006, 
de 28 de agosto, a adoção dos manuais 
escolares vigora enquanto se mantiver o 
programa respetivo. 

3 –  Quando por decisão do membro do Governo 
responsável pela área da educação for 
determinada a revisão do programa, das metas 
ou das orientações curriculares de uma 
disciplina, dentro do prazo de vigência dos 
respetivos manuais escolares, designadamente 
nos casos previstos no n.º 3 do artigo 4.º da Lei 
n.º 47/2006, de 28 de agosto, o referido 
membro do Governo pode fazer cessar, por 
despacho, o prazo de vigência da adoção dos 
respetivos manuais e determinar a abertura de 
novo procedimento para a avaliação, certificação 
e adoção de novos manuais escolares. 

4 –  Em casos excecionais devidamente 
fundamentados, designadamente por efeito 
das situações previstas no n.º 3 do artigo 4.º da 
Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, pode, por 
despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação, ser determinada a 
reavaliação dos manuais escolares durante o 
período de vigência da sua adoção e sem 
prejuízo da mesma. 

5 –  Os manuais escolares referidos no número 
anterior são objeto de novo procedimento de 
avaliação e certificação nos termos a definir pelo 
despacho nele referido. 
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1 –  As equipas científico -pedagógicas das 
entidades acreditadas e as comissões  
de avaliação organizam -se por Ciclo, por ano de 
escolaridade ou por disciplina e são constituídas 
por um mínimo de três e um máximo de cinco 
especialistas de reconhecida competência, 
integrando, designadamente: 

 a)  Docentes e investigadores do ensino superior 
das áreas científica e pedagógica relacionadas 
com a avaliação e certificação em causa; 

 b)  Docentes em exercício efetivo de funções 
letivas que tenham lecionado a disciplina no 
nível ou Ciclo de ensino dos manuais a avaliar, 
pelo menos em três dos últimos cinco anos 
letivos; 

 c)  Membros de sociedades ou associações 
científicas e pedagógicas da área relacionada 
com a avaliação em causa; 

 d)  Outros peritos de reconhecida competência 
na área relacionada com a avaliação  
em causa.

2 –  As equipas científico -pedagógicas das 
entidades acreditadas e as comissões de 
avaliação, a constituir nos termos do número 
anterior, devem integrar, pelo menos, um dos 
especialistas referidos nas alíneas a) e b) do 
referido número.

3 –  Aos elementos que integram as equipas 
científico-pedagógicas ou as comissões de 
avaliação aplica -se o disposto na alínea d) do  
n.º 4 do artigo anterior.

4 –  O prazo de funcionamento das comissões de 
avaliação e certificação é fixado no despacho do 
membro do Governo responsável pela área da 
educação previsto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei  
n.º 47/2006, de 28 de agosto.

Artigo 6.º 
Procedimento de acreditação de entidades como 
avaliadoras e certificadoras de manuais escolares
1 –  O procedimento de acreditação de entidades 

como avaliadoras e certificadoras de manuais 
escolares segue regras definidas no presente 
decreto -lei e no respetivo aviso de abertura, 
devendo este definir, designadamente: 

 a)  As formalidades e os requisitos para a 
candidatura à acreditação; 

 b)  A disciplina, o Ciclo e o ano de escolaridade 
para os quais é aberta a acreditação; 

3 –  Para efeitos do disposto na alínea d) do número 
anterior, as entidades podem associar-se para 
apresentarem candidaturas conjuntas à 
acreditação para avaliação e certificação de 
manuais escolares, podendo ser aceites 
associações ou consórcios informais, desde que 
uma das partes declare assumir a 
responsabilidade de entidade acreditada.

4 –  As entidades referidas no n.º 2 podem 
candidatar -se à acreditação para a avaliação e 
certificação de manuais escolares desde que 
obedeçam, designadamente, aos seguintes 
requisitos: 

 a)  Exerçam a sua atividade, ainda que 
parcialmente, nas áreas científica e 
pedagógica correspondentes às dos manuais 
escolares a cuja avaliação e certificação se 
candidatam; 

 b)  Disponham de currículo científico e 
pedagógico relevante nas áreas científica  
e pedagógica correspondentes às dos 
manuais escolares a cuja avaliação e 
certificação se candidatam; 

 c)  Disponham de equipas científico 
-pedagógicas qualificadas constituídas nos 
termos do n.º 2 do artigo 9.º da Lei  
n.º 47/2006, de 28 de agosto; 

 d)  Não sejam as entidades ou os seus peritos 
autores de manuais escolares que estejam 
disponíveis no mercado nem detenham 
quaisquer interesses em empresas editoras 
de manuais escolares ou de outros recursos 
didático-pedagógicos; 

 e)  Estejam regularmente constituídas nos 
termos da lei.

5 –  A constituição das comissões de avaliação 
previstas no artigo 9.º da Lei n.º 47/2006, de 28 
de agosto, só pode ocorrer quando não tenham 
sido acreditadas pelo menos três entidades 
para a avaliação e certificação de manuais 
escolares do Ciclo, ano de escolaridade e 
disciplina em causa ou quando as entidades 
acreditadas declinem avaliar ou certificar todos 
ou alguns dos manuais escolares que lhes 
tenham sido submetidos, devido ao elevado 
número de manuais a avaliar.

Artigo 5.º 

Equipas científico -pedagógicas das entidades 
acreditadas e comissões de avaliação e 
certificação
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 1 Artigo 7.º 

Renovação da acreditação de entidades como 
avaliadoras e certificadoras de manuais escolares

1 –  Findo o período de validade da acreditação, as 
entidades acreditadas podem solicitar a sua 
renovação, submetendo a respetiva candidatura 
junto da DGE.

2 —  A renovação da acreditação das entidades 
como avaliadoras e certificadoras de manuais 
escolares é precedida de ações de auditoria e 
controlo por parte da DGE.

3 —  As ações de auditoria e controlo a que se refere 
o número anterior visam permitir a verificação 
da qualidade e do rigor do processo de 
avaliação e certificação de manuais escolares.

Artigo 8.º 

Encargos com as entidades acreditadas e com os 
membros das comissões de avaliação

Os montantes a pagar pelos autores, editores e 
outras entidades legalmente habilitadas para o 
efeito, pela avaliação e certificação dos manuais 
escolares, com destino à remuneração das 
entidades acreditadas como avaliadoras e 
certificadoras de manuais escolares e das 
comissões de avaliação, são fixados por despacho 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da educação.

Artigo 9.º 

Opção de avaliação e certificação

1 –  Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, 
publicitada a lista das entidades acreditadas, os 
autores, os editores ou outras entidades 
legalmente habilitadas para o efeito podem 
submeter-lhes os manuais escolares para 
efeitos de parecer ou para efeitos de avaliação e 
certificação.

2 –  Existindo simultaneamente mais de uma 
entidade acreditada como avaliadora e 
certificadora de manuais escolares por Ciclo, 
ano de escolaridade e disciplina, podem os 
autores, editores ou outras entidades 
legalmente habilitadas para o efeito escolher a 
entidade à qual pretendem que o manual seja 
submetido para efeitos de avaliação e 
certificação.

 c)  Os documentos que devem instruir a 
candidatura; 

 d)  Os prazos de apresentação e de avaliação das 
candidaturas; 

 e)  O prazo de validade da acreditação a conceder.

2 –  Compete à Direção-Geral da Educação (DGE) 
iniciar, instruir e acompanhar o procedimento de 
acreditação a que se refere o presente artigo, 
bem como promover a audiência prévia dos 
candidatos e proferir decisão final, nos termos 
dos números seguintes. 

3 –  As candidaturas das entidades devem ser 
submetidas através da página eletrónica da DGE 
e formalizadas com o envio da respetiva 
documentação, em termos a definir no aviso de 
abertura respetivo.

4 –  A apreciação das candidaturas à acreditação para 
avaliação e certificação de manuais escolares é 
efetuada por uma comissão de apreciação 
constituída para o efeito no âmbito da DGE, por 
despacho do dirigente máximo deste serviço, da 
qual podem fazer parte individualidades de 
reconhecida competência e idoneidade que 
exerçam ou tenham exercido funções ou feito 
investigação nas áreas da educação, da formação 
ou da certificação.

5 –  A audição prévia no âmbito das candidaturas 
apresentadas é feita após a conclusão da 
instrução do procedimento de acreditação e 
antes de ser proferida a decisão final pela 
comissão de apreciação referida no número 
anterior.

6 –  A decisão final a que se refere o número anterior 
é homologada pelo membro do Governo 
responsável pela área da educação e determina 
a duração da acreditação.

7 —  A lista de entidades acreditadas é publicitada na 
página eletrónica da DGE com, pelo menos, 10 
dias úteis de antecedência relativamente à data 
de início do procedimento de avaliação para a 
certificação de manuais escolares.

8 —  A acreditação das entidades tem um período de 
validade que não pode ser inferior a três nem 
superior a seis anos, podendo ser renovada nos 
termos previstos no artigo seguinte.
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4 —  Por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação, sob proposta da DGE, são 
definidas normas ou recomendações sobre as 
características físicas e materiais dos manuais 
escolares, designadamente sobre o número de 
volumes, o peso, a robustez, o formato e as 
dimensões dos manuais escolares, bem como 
sobre a dimensão dos caracteres de impressão.

5 —  Concluído o procedimento de avaliação e 
certificação dos manuais escolares, os editores 
enviam à DGE uma declaração de compromisso 
formal relativamente ao cumprimento das 
caraterísticas físicas e materiais a que devem 
obedecer os manuais escolares e ainda de 
inserção correta e integral, no manual escolar na 
versão do aluno, das retificações e recomendações 
consideradas indispensáveis para a respetiva 
certificação.

6 —  No procedimento de avaliação e certificação de 
manuais escolares, as equipas científico 
-pedagógicas das entidades acreditadas ou as 
comissões de avaliação devem respeitar os 
critérios definidos no artigo 11.º da Lei n.º 47/2006, 
de 28 de agosto, com as especificações contidas 
no despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação que estabelece o 
calendário de avaliação, certificação e adoção de 
manuais escolares. 

7 —  Concluído o procedimento de avaliação  
e certificação, a entidade acreditada ou a comissão 
de avaliação remete à DGE por carta registada 
com aviso de receção e conhecimento ao editor 
respetivo, uma declaração formal assinada pelo 
responsável máximo da entidade acreditada e 
pelo coordenador da equipa  
científico-pedagógica respetiva.

8 —  Da declaração a que se refere o número anterior 
deve constar explicitamente que o manual escolar 
avaliado mereceu a menção de Certificado ou Não 
Certificado ou de Favorável ou Desfavorável 
consoante se trate, respetivamente, de avaliação 
de manual escolar novo ou de manual já adotado 
e em utilização.

9 —  A declaração mencionada no n.º 7 deve referir 
ainda, explicitamente, se a versão disponibilizada 
do manual escolar avaliado, após audiência prévia, 
contempla, ou não, a inserção correta e integral de 
eventuais retificações e recomendações 
consideradas indispensáveis para a respetiva 
certificação.

3 —  Os autores, os editores ou outras entidades 
legalmente habilitadas para o efeito apenas 
podem escolher uma entidade avaliadora  
e certificadora por cada manual escolar.

4 —  O número máximo de manuais a avaliar pelas 
equipas científico -pedagógicas das entidades 
acreditadas pode ser determinado por 
despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação.

Artigo 10.º 
Emissão de pareceres sobre manuais escolares 
por entidades acreditadas

1 –  Estando constituídas entidades acreditadas para 
a avaliação e certificação de manuais escolares, 
podem os autores, os editores ou outras 
entidades legalmente habilitadas para o efeito, 
durante o processo de elaboração e produção de 
manuais escolares, livremente solicitar a essas 
entidades pareceres sobre os materiais que 
entendam submeter-lhes.

2 —  Os pareceres referidos no número anterior não 
dispensam nem prejudicam a necessidade de 
avaliação nem a tomada de uma decisão final 
sobre a respetiva certificação nos termos e para 
os efeitos dos artigos 11.º e 12.º da Lei n.º 
47/2006, de 28 de agosto.

Artigo 11.º
Procedimento de avaliação e certificação de 
manuais escolares

1 –  Os autores, os editores e outras entidades 
legalmente habilitadas para o efeito contactam as 
entidades acreditadas pela DGE e acordam com as 
mesmas os prazos procedimentais, bem como os 
montantes e as modalidades de pagamento do 
respetivo custo da avaliação.

2 —  Após a escolha da entidade acreditada, os autores, 
os editores e outras entidades legalmente 
habilitadas para o efeito informam a DGE, 
mediante registo na aplicação eletrónica respetiva, 
até ao final do mês seguinte ao da data do início 
do procedimento, dos manuais escolares 
submetidos a avaliação e certificação, assim como 
das entidades acreditadas envolvidas.

3 —  O nome da entidade acreditada responsável pela 
avaliação e certificação de cada manual escolar 
pode ser mencionado na capa, na contracapa ou 
no frontispício do manual escolar certificado.
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 1 Artigo 13.º  
Recomendações de alteração e menção final 
sobre a avaliação e certificação

1 —  No decurso do processo de avaliação e 
certificação, as entidades acreditadas ou as 
comissões de avaliação podem proceder a 
recomendações de alteração aos manuais 
escolares submetidos a avaliação e certificação.

2 —  Detetado no manual escolar objeto de avaliação 
e certificação que determinado aspeto deve ser 
alterado, a entidade acreditada ou a comissão de 
avaliação promove a audiência prévia do autor, 
do editor ou da entidade legalmente habilitada 
para o efeito, pelos meios que considerar 
adequados, para que se pronuncie sobre o 
mesmo, visando a sua alteração ou retificação.

3 —  As recomendações de alteração apresentadas 
pelas entidades acreditadas ou pelas 
comissões de avaliação, quer antes, quer após 
a audiência prévia do autor, do editor ou da 
entidade legalmente habilitada para o efeito 
devem distinguir quais as alterações cuja 
execução é indispensável para a certificação e 
quais as alterações cuja implementação fica ao 
critério do autor, do editor ou da instituição 
legalmente habilitada para o efeito.

4 —  A não inserção correta e integral das retificações 
e recomendações consideradas indispensáveis 
pela entidade acreditada ou pela comissão de 
avaliação pode inviabilizar a certificação do 
manual escolar em processo de avaliação.

5 —  A falta de resposta no prazo acordado entre a 
entidade acreditada ou a comissão de avaliação 
e autores e editores ou a resposta negativa ou 
insuficiente é valorada pela entidade acreditada 
ou pela comissão de avaliação para efeitos de 
avaliação e certificação.

6 —  Realizada a audiência prévia, nos termos do n.º 2, a 
entidade acreditada ou a comissão de avaliação 
atribui a menção relativa à avaliação efetuada e 
notifica a DGE, com conhecimento ao autor, ao 
editor ou à entidade legalmente habilitada para o 
efeito, nos termos do n.º 8 do artigo 11.º

7 —  As entidades acreditadas devem informar a DGE 
de todos os procedimentos de avaliação para 
certificação que sejam interrompidos por iniciativa 
ou omissão dos editores na sequência de parecer 
negativo ou recomendação de alteração.

10 —  Antes da sua comercialização, os autores, os 
editores ou outras entidades legalmente 
habilitadas para o efeito devem enviar à DGE 
um exemplar do manual escolar na versão do 
aluno que respeite o previsto no n.º 5.

11 —  O procedimento de avaliação e de certificação 
de manuais escolares por entidades 
acreditadas é objeto de auditoria e controlo por 
parte da DGE, sem prejuízo das funções da 
comissão de acompanhamento de manuais 
escolares prevista no artigo 26.º da Lei n.º 
47/2006, de 28 de agosto.

Artigo 12.º 

Prazos do procedimento de avaliação  
e certificação dos manuais escolares

1 –  O procedimento de avaliação e certificação dos 
manuais escolares a que se refere o presente 
decreto -lei deve iniciar -se e ter a sua conclusão 
em datas a determinar por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da 
educação, após audição prévia dos editores.

2 —  Sem prejuízo de poderem ser pedidos 
esclarecimentos adicionais, o dirigente máximo da 
DGE decide, sobre parecer do respetivo serviço, no 
prazo máximo de 15 dias úteis a contar da receção 
das declarações formais das entidades 
acreditadas ou das comissões de avaliação e das 
declarações de compromisso formal dos editores 
relativamente ao cumprimento dos requisitos a 
que se referem os n.os 5, 7, 8 e 9 do artigo anterior, 
sobre a certificação ou não certificação, com a 
subsequente homologação das menções finais 
sobre os manuais avaliados pelas entidades 
acreditadas ou pelas comissões de avaliação, 
dando conhecimento dessas decisões aos 
interessados.

3 —  Homologada a menção favorável das entidades 
acreditadas ou das comissões de avaliação, as 
editoras podem iniciar a divulgação e a 
promoção dos respetivos manuais junto das 
escolas, respeitados os prazos e limites fixados 
no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 47/2006, de 28 
de agosto.

4 —  Depois da decisão final não são admitidas 
quaisquer alterações aos manuais avaliados, 
devendo as meras correções formais 
decorrentes de revisão final ser 
obrigatoriamente comunicadas à DGE.
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Artigo 16.º 

Exceções ao regime de avaliação, certificação  
e adoção

Por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação, sob proposta fundamentada 
da DGE, e nos termos do artigo 36.º da Lei n.º 47/2006, 
de 28 de agosto, são fixadas as disciplinas em que: 

 a)  Os manuais escolares e outros recursos 
didático-pedagógicos não estão sujeitos ao 
regime de avaliação e certificação de manuais 
escolares; 

 b)  Não há lugar à adoção formal de manuais 
escolares ou esta é meramente facultativa, 
quando se verifique, nomeadamente, uma das 
seguintes condições: i) A disciplina tenha uma 
forte componente prática ou técnica;  
ii) A disciplina tenha carácter opcional;  
iii) A disciplina seja de natureza extracurricular 
ou específica de modelo de ensino.

Artigo 17.º 

Individualização da venda

É proibido o condicionamento da venda de manuais 
escolares à sua compra em conjunto, 
nomeadamente com outros manuais escolares ou 
outros recursos didático-pedagógicos.

Artigo 18.º 

Ilícito de mera ordenação social

1 —  Constitui contraordenação punível com coima 
até € 3 700, caso se trate de pessoa singular, e 
entre € 2 500 e € 44 000, caso se trate de 
pessoa coletiva: 

 a)  A não introdução das alterações necessárias 
aos manuais, em conformidade com a 
decisão das entidades acreditadas, nos 
termos previstos n.os 2, 3 e 4 do artigo 13.º e no 
n.º 5 do artigo 15.º; 

 b)  O condicionamento da venda de manuais 
escolares à sua compra em conjunto, 
nomeadamente com outros manuais escolares 
ou outros recursos didático -pedagógicos, nos 
termos previstos no artigo anterior; 

 c)  O incumprimento do dever de envio à DGE de 
um exemplar do manual escolar na versão do 
aluno, que já contemple a inserção correta e 

Artigo 14.º 

Adoção dos manuais escolares

1 –  Os manuais escolares a adotar são escolhidos 
de entre os que, em resultado do processo de 
avaliação prévia, tenham obtido a menção de 
Certificado.

2 —  Em caso de inexistência de manuais avaliados 
com a menção de Certificado, a adoção de 
manuais escolares para o Ciclo, o ano de 
escolaridade e a disciplina em causa efetua-se 
em termos a definir por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da educação.

Artigo 15.º 

Avaliação de manuais já adotados  
e em utilização

1 –  Pode, por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, ser 
determinada a avaliação dos manuais já 
adotados e em utilização referentes a qualquer 
ano de escolaridade e disciplina, visando a 
verificação da sua conformidade com os 
respetivos programas, orientações  
e metas curriculares, bem como o rigor e a 
qualidade científica e didático-pedagógica dos 
seus conteúdos.

2 —  Os procedimentos de avaliação de manuais 
escolares já adotados e em utilização são os 
constantes dos artigos 11.º a 13.º

3 —  No caso de atribuição de menção Favorável ao 
manual avaliado, mantém -se o seu período de 
vigência inicial.

4 —  No caso de atribuição de menção Desfavorável 
ou de ausência de resposta  
por parte dos autores, editores e outras 
entidades legalmente habilitadas para  
o efeito, a adoção caduca, não podendo o 
manual em causa ser utilizado a partir do início 
do ano letivo seguinte e abrindo-se um período 
excecional de adoção nos estabelecimentos de 
ensino em que o manual tenha sido adotado.

5 —  Os editores são responsáveis pelos encargos 
emergentes da retificação dos erros e 
omissões, bem como pela substituição ou 
distribuição das indispensáveis erratas aos 
adquirentes dos manuais a que se refere o 
presente artigo.
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 1 Artigo 22.º 

Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros  
de 28 de novembro de 2013. 

Pedro Passos Coelho, Maria Luís Casanova Morgado Dias de 
Albuquerque, Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Promulgado em 7 de janeiro de 2014. 

Publique-se. O Presidente da República, 
Aníbal Cavaco Silva.

Referendado em 9 de janeiro de 2014.

O Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho.

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em <https://dre.pt/web/guest/pesquisa-

avancada/-/asearch/137472/details/maximized?p_auth=43
bpmLVB&search=Pesquisar&numeroDRE=9&dataPublica

cao=2014-01-14&ano=2014&types=DR>  
Consultado em 03.05.2016 

integral das retificações e recomendações 
consideradas indispensáveis para a respetiva 
certificação pelas equipas científico-
pedagógicas das entidades acreditadas ou 
pelas comissões de avaliação, nos termos 
previstos no n.º 11 do artigo 11.º

2 —  A instrução dos procedimentos de 
contraordenação e a aplicação das coimas nas 
situações previstas nas alíneas a) e c) do 
número anterior regem-se pelo disposto no  
n.º 1 e na alínea a) do n.º 3, ambos do artigo 31.º 
da Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto.

3 —  A instrução dos procedimentos de 
contraordenação e a aplicação das coimas nas 
situações previstas na alínea b) do n.º 1 regem 
-se pelo disposto no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3, 
ambos do artigo 31.º da Lei n.º 47/2006,  
de 28 de agosto.

4 —  À distribuição do produto das coimas previstas 
no n.º 1 aplica -se o artigo 32.º  
da Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto.

Artigo 19.º 

Ação social

No quadro das disposições relativas à ação social 
escolar, nomeadamente no que respeita ao apoio a 
conceder aos alunos dos ensinos básico e 
secundário para a aquisição ou o acesso a manuais 
escolares e para a constituição e regulamentação da 
bolsa de manuais escolares, deve respeitar-se o 
disposto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março.

Artigo 20.º 

Aplicação

Aos procedimentos de avaliação, certificação e 
adoção de manuais escolares e de acreditação de 
entidades avaliadoras e certificadoras de manuais 
escolares iniciados em data anterior à entrada em 
vigor do presente decreto-lei aplica-se o disposto 
no Decreto-Lei n.º 261/2007, de 17 de julho, bem 
como a regulamentação aprovada na sua vigência.

Artigo 21.º 

Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n.º 261/2007, de 17 de julho.
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Estas metas entrarão em vigor no 3.º ano do 1.º Ciclo a 
partir do ano letivo de 2015-2016 e no 4.º ano do 1.º 
Ciclo a partir do ano letivo de 2016-2017, implicando a 
sua implementação uma alteração ao calendário já 
estabelecido pelo Despacho n.º 15971/2012, de 7 de 
dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 242, de 14 de dezembro de 2012, alterado pelo 
Despacho n.º 9633/2014, de 16 de julho, publicado no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 142, de 25 de julho.
Assim, atendendo a que o trabalho relativo à 
elaboração das referidas Metas Curriculares se 
encontra concluído, determino, ao abrigo do n.º 4 do 
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 
na sua redação atual, o seguinte:
1 –  Homologo as Metas Curriculares da disciplina de 

Inglês do 1.º Ciclo do ensino básico, que estão 
disponíveis a partir da data do presente 
Despacho no Portal do Governo de Portugal, em 
http://www. portugal.gov.pt/pt.aspx, e na página 
da Direção-Geral da Educação,  
em http://www.dge.mec.pt/.

2 –  As metas ora homologados entram em vigor a 
partir do ano letivo de 2015-2016 para o 3.º ano do 
1.º Ciclo do ensino básico e a partir do ano letivo de 
2016-2017 para o 4.º ano do 1.º Ciclo do ensino 
básico, e constituem-se como o referencial 
primordial para a avaliação dos alunos.

3 –  O presente diploma atualiza o calendário da 
implementação das Metas Curriculares das 
disciplinas constantes do Anexo I do Despacho 
n.º 15971/2012, de 7 de dezembro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 242,  
de 14 de dezembro de 2012, alterado pelo 
Despacho n.º 9633/2014, de 16 de julho, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série,  
n.º 142, de 25 de julho. 

4 –  O disposto no presente despacho entra em 
vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

19 de dezembro de 2014.

O Ministro da Educação e Ciência,  
Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato 208321902.

Fonte: Legislação do Diário da República online [Em linha]. 
Disponível em <http://dge.mec.pt/metascurriculares/index.

php?s=directorio&pid=46>  
Consultado em 26.02.2015

DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE – N.º 4

Data: 7 de janeiro de 2015
Emissor: Ministério da Educação e Ciência
Diploma/ato: Decreto-Lei n.º 151/2015
Páginas: 283/284

O Despacho n.o 5306/2012, de 2 de abril, publicado 
no Diário da República, 2.a série, n.º 77, de 18 de abril 
de 2012, retificado pela Declaração de Retificação  
n.º 669/2012, de 11 de maio, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 100, de 23 de maio de 2012, 
procedeu à criação de um grupo de trabalho com a 
missão de levar a cabo a definição de metas 
curriculares e proceder aos reajustamentos 
necessários nos programas curriculares para várias 
disciplinas do ensino básico e secundário.  
A atividade deste grupo de trabalho foi prorrogada 
pelo Despacho n.º 7000/2013, de 18 de maio, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 
30 de maio de 2013, e pelo Despacho n.º 15214/2014, 
de 4 de dezembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 242, de 16 de dezembro.

Através do Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de 
dezembro, foi atualizado o currículo nacional do 
ensino básico com a inclusão da disciplina de Inglês 
no 1.º Ciclo, que passa a ter nos 3.º e 4.º anos um 
tempo mínimo de 2h semanais. É ainda contemplado 
neste decreto-lei um conjunto de medidas que 
pretendem garantir que o ensino do Inglês neste 
Ciclo de escolaridade seja concretizado com a 
qualidade necessária, que o seu estudo seja 
obrigatório ao longo de 7 anos, permitindo deste 
modo que os jovens portugueses possam atingir 
níveis mais elevados de proficiência nesta língua.

Neste sentido, procedeu-se à elaboração de uma 
proposta de metas curriculares de Inglês para este 
nível de ensino. Após a sua colocação a discussão 
pública, entre 17 de novembro a 5 de dezembro de 
2014, e em função dos contributos da comunidade 
científica, de associações de professores, de 
professores e de outros cidadãos interessados, as 
metas foram ajustadas e consolidada uma versão 
final.

As Metas Curriculares para o 1.º Ciclo do ensino básico 
que agora se homologam, constituem-se como um 
documento orientador único que tem em conta a 
finalidade da disciplina, os conteúdos e os objetivos a 
atingir, tendo como propósito enunciar de forma 
organizada e sequencial os conteúdos referenciados 
aos objetivos da disciplina para este nível de ensino.
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 1 Porém, sendo importantes os progressos, os 
problemas continuam a resistir às providências 
adoptadas e ao crescimento dos meios mobilizados 
para a sua solução.
Forçoso será admitir que, apesar de todos os 
esforços, o atraso educativo relativo aos padrões 
europeus está longe de ter sido superado e 
continua a existir um défice de qualificações no 
conjunto da população ativa, mas também nas 
gerações mais jovens, que resulta da persistência 
do insucesso e do abandono escolar. 
Reconhecendo este défice de qualificações, o 
Programa do XVII Governo Constitucional 
estabeleceu um conjunto de objetivos estratégicos 
no sentido de o colmatar, entre os quais avultam: a 
consolidação da universalidade do ensino básico,  
a redução para metade dos índices de insucesso 
escolar, o alargamento da educação pré-escolar,  
a duplicação da frequência de jovens em cursos 
tecnológicos e profissionais de nível secundário e a 
frequência obrigatória de ensino ou formação 
profissional para todos os jovens até aos 18 anos.
O Governo adoptou diversas medidas no sentido de 
alcançar esses objetivos, lançando ainda outros 
programas com o propósito de promover a 
qualificação dos jovens e adultos, com destaque 
para a iniciativa Novas Oportunidades. Além disso, 
aprovou disposições para colocar as escolas ao 
serviço das aprendizagens dos alunos e de 
fomentar no seu seio uma cultura de 
responsabilidade pelo sucesso escolar e educativo 
de todos os que a frequentam, com vista à criação 
de oportunidades para esse sucesso e ao 
cumprimento da sua missão enquanto instituições 
integradoras e promotoras da inclusão social.  
Desse modo, identificando as deficiências de 
organização e gestão como uma das principais 
razões para a falta de capacidade de resposta das 
escolas e para a ineficiência do sistema, 
estabeleceu um novo enquadramento normativo, 
dotando as escolas de melhores condições para o 
cumprimento da sua missão.
Este conjunto de medidas inscreve-se num dos 
principais objetivos da política educativa do XVII 
Governo Constitucional, que é o de valorizar a escola 
pública como instrumento da equidade social.  
As preocupações com a eficiência do sistema e de 
cada uma das unidades que o constituem 
encontram também fundamento nesse objectivo, 
considerando que a ineficiência do sistema público 
penaliza sobretudo os agregados familiares com 
condições sócio-económicas menos favoráveis.

DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1.ª SÉRIE – N.º 42

Data: 2 de março de 2009
Emissor: Ministério da Educação e Ciência
Diploma/ato: Decreto-Lei n.º 55/2009
Páginas: 1424/1433

A Constituição da República de 2 de Abril de 1976 
estabeleceu o princípio da universalidade, 
obrigatoriedade e gratuitidade do ensino básico.  
Dez anos mais tarde, a Lei de Bases do Sistema 
Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de  
14 de Outubro, determinou o alargamento a nove 
anos da escolaridade obrigatória gratuita, dando 
expressão a uma ambição generalizada na 
sociedade portuguesa. Do mesmo passo, definiu 
um conjunto de apoios e complementos educativos, 
visando contribuir para a igualdade de 
oportunidades de acesso e êxito escolar, a serem 
aplicados prioritariamente na escolaridade 
obrigatória, entre os quais assumem particular 
importância os apoios a conceder no âmbito da 
ação social escolar.
Através da regulamentação da Lei de Bases do 
Sistema Educativo, designadamente pelo Decreto-
Lei n.º 35/90, de 25 de janeiro, foi assumida a relação 
entre o projeto de universalizar o ensino básico e de 
fazer cumprir a escolaridade obrigatória de nove 
anos, assegurando a sua gratuitidade, e a prestação 
dos necessários apoios sócio-educativos. 
Reconhecia-se então que os esforços desenvolvidos 
na área educativa e no âmbito da ação social escolar 
eram insuficientes para superar os elevados níveis de 
insucesso escolar, geradores de situações de 
injustiça social e inibidores da realização do princípio 
constitucional da igualdade de oportunidades.  
A regulamentação conjunta da gratuitidade da 
escolaridade obrigatória e dos apoios e 
complementos educativos previstos na Lei de Bases 
do Sistema Educativo propunha-se justamente 
reforçar as condições para que fosse cumprido o 
objectivo de que todos os cidadãos pudessem 
completar com sucesso o ensino básico, entendido 
como patamar mínimo de escolaridade.
Realizaram-se desde então inegáveis progressos.  
O grande investimento realizado na educação, tanto 
nos equipamentos, como no recrutamento, 
qualificação e valorização do corpo docente, permitiu 
o alargar a escolarização, reduzir significativamente 
os níveis de insucesso e abandono escolar e 
promover o carácter universal do ensino básico. 
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Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido 
pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, na redação 
dada pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro, e 
49/2005, de 30 de Agosto, e nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 1980 da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto
O presente Decreto-Lei estabelece o regime jurídico 
aplicável à atribuição e ao funcionamento dos 
apoios no âmbito da ação social escolar, enquanto 
modalidade dos apoios e complementos 
educativos previstos nos artigos 27.º e seguintes da 
Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela 
Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, na redação dada 
pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro, e 
49/2005, de 30 de Agosto.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
O presente Decreto-Lei aplica-se às crianças e aos 
alunos que frequentem a educação pré-escolar e 
os ensinos básico e secundário em 
estabelecimentos de ensino públicos, ou 
particulares e cooperativos em regime de contrato 
de associação.

CAPÍTULO II
Princípios e objetivos

Artigo 3.º
Princípios gerais

A atribuição e o funcionamento dos apoios no âmbito 
da ação social escolar regem-se pelos princípios da 
equidade, da discriminação positiva e da 
solidariedade social, no sentido de assegurar o 
exercício efetivo do direito ao ensino e a igualdade de 
oportunidades de acesso e êxito escolar.

Artigo 4.º

Objetivos

São objetivos da atribuição dos apoios no âmbito da 
ação social escolar a prevenção da exclusão social e 
do abandono escolar e a promoção do sucesso 
escolar e educativo, de modo que todos, 
independentemente das suas condições sociais, 

Além disso, o Governo adoptou outras medidas com 
o propósito específico de colocar as escolas ao 
serviço das famílias e das respetivas necessidades 
sócio-educativas e de promover a igualdade de 
acesso às oportunidades educativas. Estão neste 
caso, as medidas relativas à ocupação plena dos 
tempos escolares, ao funcionamento da escola a 
tempo inteiro, através da oferta de atividades de 
enriquecimento curricular, em particular do ensino 
precoce do inglês, no 1.º Ciclo do ensino básico e o 
programa de generalização do fornecimento de 
refeições escolares aos alunos do mesmo Ciclo.

No mesmo sentido, foram aprovadas disposições 
para satisfazer o compromisso assumido, através 
do Decreto-Lei n.º 261/2007, de 17 de Julho, de 
assegurar às famílias carenciadas a progressiva 
gratuitidade dos manuais escolares e outros 
recursos didático-pedagógicos formalmente 
adotados para o ensino básico.

Para completar este conjunto de medidas, 
promovendo a equidade do sistema educativo, 
impunha-se reforçar e alargar a política de apoio às 
famílias no âmbito sócio-educativo. O presente 
decreto-lei vem justamente dar resposta a essa 
necessidade, estabelecendo um novo 
enquadramento para a ação social escolar, que 
passa a estar integrada no conjunto das políticas 
sociais, articulando-se em particular com as 
políticas de apoio à família. A adoção dos mesmos 
critérios usados para atribuição do abono de família 
não só cria mais unidade e transparência na 
concessão dos apoios da ação social escolar como 
propicia um alargamento sem precedentes do 
universo dos seus beneficiários. Ao mesmo tempo, 
promove-se a uniformização dos apoios às 
crianças que frequentam a educação pré-escolar e 
aos alunos do ensino básico, aumentando-se 
significativamente os auxílios aos do ensino 
secundário, em conformidade com o objectivo de 
generalizar a escolarização a este nível de ensino.

Trata-se de um importante esforço de 
solidariedade, partilhado pela administração central 
e pelos municípios, com o propósito de desenvolver 
a qualificação dos Portugueses e de realizar os 
princípios da justiça social e da igualdade de 
oportunidades no âmbito do sistema educativo.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das 
Regiões Autonomas, a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e a Confederação Nacional 
das Associações de Pais.
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 1 3  –  No âmbito das ações referidas nos números 
anteriores podem adotar-se, 
complementarmente aos apoios prestados no 
âmbito da ação social escolar previstos no 
presente decreto-lei, medidas de apoio à 
frequência, tais como isenções do pagamento de 
propinas, taxas e emolumentos, a concessão de 
bolsas de estudo, a subvenção dos transportes e 
do alojamento e ainda o acesso ao crédito em 
condições favoráveis.

Artigo 7.º

Prioridades

1 –  A prestação de apoios no âmbito da ação social 
escolar, designadamente na afetação de 
recursos, deve atribuir prioridade ao ensino 
básico, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º da Lei de Bases do Sistema Educativo.

2  –  Sem prejuízo do número anterior, a prestação 
de apoios no âmbito da ação social escolar deve 
tanto quanto possível alargar-se ao ensino 
secundário, com o propósito de promover a sua 
frequência e conclusão.

Artigo 8.º

Responsabilidade e competências

A responsabilidade do Estado pela prestação dos 
apoios no âmbito da ação social escolar é partilhada 
entre a administração central e os municípios, nos 
termos do presente decreto-lei, do Decreto-Lei  
n.º 144/2008, de 28 de julho, e da demais legislação 
que regula as respetivas áreas de competência.

CAPÍTULO III

Natureza, extensão e diferenciação dos apoios

Artigo 9.º
Natureza e extensão

1 –  Os apoios no âmbito da ação social escolar 
podem ser de aplicação universal e de aplicação 
diferenciada ou restrita, diretos ou indiretos, 
integrais ou parciais, gratuitos ou 
comparticipados.

2 –  Constituem apoios de aplicação universal os 
que se destinam a todos os alunos, tais como o 
seguro escolar e algumas modalidades de 
apoio alimentar.

económicas, culturais e familiares, cumpram a 
escolaridade obrigatória e tenham a possibilidade 
de concluir com sucesso o ensino secundário, em 
qualquer das suas modalidades.

Artigo 5.º
Universalidade, obrigatoriedade e gratuitidade
1 –  O ensino básico é universal, obrigatório e 

gratuito, nos termos da Lei de Bases do Sistema 
Educativo.

2 –  A frequência do ensino básico, com a duração de 
nove anos, é obrigatória para todas as crianças e 
jovens em idade escolar, nos termos do 
disposto no artigo 6.º da Lei de Bases do 
Sistema Educativo.

3 –  Os alunos com necessidades educativas 
especiais de carácter permanente, que resultem 
em dificuldades continuadas ao nível da 
comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, 
da autonomia, do relacionamento interpessoal e 
da participação social, estão sujeitos ao 
cumprimento da escolaridade obrigatória, não 
podendo ser isentos da sua frequência.

4  –  A gratuitidade da escolaridade obrigatória 
consiste na isenção total de propinas, taxas e 
emolumentos relacionados com a matrícula,  
a frequência escolar e a certificação de 
aproveitamento e o seguro escolar.

5 –  O disposto nos números anteriores não 
prejudica a eventual existência de taxas ou outro 
modo de participação nos custos de atividades 
de natureza extracurricular ou de atividades 
extraordinárias, promovidas pelos  
agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas e organizadas por estes 
isoladamente ou em colaboração com 
associações de pais e encarregados de 
educação ou quaisquer outras entidades.

Artigo 6.º
Promoção da frequência do ensino secundário

1 –  Com vista à prevenção do abandono escolar 
precoce e à elevação das qualificações médias 
dos jovens e adultos, podem desenvolver-se 
ações de promoção da frequência do ensino 
secundário.

2  –  As ações a que se refere o número anterior 
podem destinar-se à totalidade das 
modalidades da oferta educativa de nível 
secundário ou apenas a algumas delas.
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atribuição diferenciada dos apoios a que se 
refere o presente decreto-lei, são determinados 
por portaria do membro de Governo responsável 
pela área da educação, após consulta à 
Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Artigo 11.º

Referência de fixação e atualização de valores

O indexante de apoios sociais (IAS), instituído pela 
Lei n.º 53-B/2006, de 29 de Dezembro, constitui 
referência para a fixação e atualização dos valores 
dos apoios no âmbito da ação social escolar, bem 
como, sendo caso disso, das comparticipações 
suportadas pelos benefícios destes decorrentes.

CAPÍTULO IV

Modalidades de apoio

Artigo 12.º

Modalidades dos apoios no âmbito da ação social 
escolar

1 —  Constituem modalidades de apoios no âmbito 
da ação social escolar os apoios alimentares, os 
transportes escolares, o alojamento, os auxílios 
económicos, a prevenção de acidentes e o 
seguro escolar.

2 —  Os critérios e regras para a atribuição dos 
apoios no âmbito da ação social escolar podem 
também ser utilizados para regular e diferenciar 
o acesso a outros recursos educativos.

SECÇÃO I

Apoios alimentares

Artigo 13.º

Natureza dos apoios alimentares

O apoio a prestar em matéria de alimentação 
compreende as seguintes modalidades:

 a)  A distribuição diária e gratuita de leite;

 b)  O fornecimento de refeições gratuitas  
ou a preços comparticipados;

 c)  A promoção de ações no âmbito da educação 
e higiene alimentar.

3 —  Constituem apoios de aplicação diferenciada ou 
restrita os que se destinam, exclusiva ou 
preferencialmente, a determinadas categorias 
de alunos, designadamente aos alunos de 
determinados Ciclos de ensino, ou 
pertencentes a famílias de mais baixos 
recursos sócio-económicos, tais como os 
auxílios económicos diretos.

4 —  Constituem apoios diretos os que são 
prestados diretamente aos seus beneficiários 
ou às suas famílias e indiretos os que são 
concedidos às instituições que prestam 
serviços aos beneficiários.

5 —  Sem prejuízo do seu carácter geral, a gestão 
das modalidades a que se refere o n.º 2 
orienta-se por critérios de discriminação 
positiva a favor dos alunos mais carenciados.

Artigo 10.º

Escalões de rendimento e apoio

1 —  O acesso aos benefícios decorrentes dos apoios 
no âmbito da ação social escolar previstos no 
presente decreto-lei, bem como o seu carácter 
integral ou parcial, gratuito ou comparticipado, são 
determinados em função da situação dos alunos 
ou dos seus agregados familiares e em particular 
da respectiva condição sócio-económica.

2 —  Para efeitos do número anterior, a condição 
sócio-económica dos alunos ou dos seus 
agregados familiares traduz-se pelo respetivo 
posicionamento num determinado escalão de 
rendimentos e no correspondente escalão de 
apoio.

3 —  Aos diferentes escalões de apoio correspondem 
o acesso a diferentes benefícios, diferentes níveis 
de benefício ou ainda diferentes graus de 
comparticipação pelos benefícios recebidos, 
quando seja caso disso.

4 —  O escalão de rendimentos e o correspondente 
escalão de apoio a que se refere o n.º 2 são 
determinados pelo posicionamento do agregado 
familiar nos escalões de rendimento para 
atribuição de abono de família, nos termos dos 
artigos 9.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 
2 de Agosto, na sua redação atual.

5 —  A correspondência entre os escalões de apoio e 
os escalões de rendimento para atribuição de 
abono de família, assim como os seus efeitos na 
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 1 básico recebem o leite escolar, diária e 
gratuitamente, ao longo de todo o ano letivo.

2 —  Para que seja dada resposta adequada às 
efetivas necessidades alimentares das crianças 
que frequentam os estabelecimentos de 
educação pré-escolar e dos alunos do  
1.º Ciclo do ensino básico da rede pública, 
podem ser associados ao leite escolar outros 
alimentos nutritivos.

3 —  Promove-se ainda o consumo de leite e seus 
derivados junto dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 
do ensino básico e do ensino secundário, 
mediante a sua venda sem fins lucrativos nos 
respetivos estabelecimentos de ensino.

Artigo 17.º
Execução do Programa de Leite Escolar

1 —  A execução do Programa de Leite Escolar é da 
competência dos agrupamentos de escolas, 
aos quais cabe providenciar o fornecimento do 
leite escolar e outros alimentos nutritivos, tendo 
em atenção a necessidade de dar resposta 
adequada às efetivas necessidades e ao 
consumo das crianças que frequentam os 
estabelecimentos de educação pré-escolar e 
dos alunos do 1.º Ciclo do ensino básico da rede 
pública.

2 —  Os agrupamentos de escolas asseguram todos 
os cuidados necessários em matéria de higiene, 
conservação e garantia das boas condições em 
que o leite é distribuído.

3 —  As verbas necessárias à execução deste 
Programa são atribuídas aos agrupamentos de 
escolas pelas direções regionais de educação 
respetivas, no âmbito do financiamento das 
medidas de ação social escolar previstas no 
presente decreto-lei.

4 —  As despesas com aquisição de bens e serviços 
no âmbito deste Programa, a efetuar pelos 
agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas, podem ser realizadas com recurso 
ao procedimento por ajuste direto, até aos 
limiares comunitários.

Artigo 18.º

Refeições

1 —  Nos estabelecimentos de educação pré-escolar 
e dos ensinos básico e secundário são 
fornecidas refeições escolares.

Artigo 14.º

Objetivos

1 —  Os apoios alimentares têm por objetivo a 
promoção do sucesso escolar e educativo, o 
desenvolvimento equilibrado e a promoção da 
saúde das crianças e jovens que frequentam a 
educação pré-escolar e os ensinos básico e 
secundário.

2 —  O fornecimento de refeições em refeitórios 
escolares visa assegurar uma alimentação 
equilibrada e adequada às necessidades da 
população escolar, considerados os hábitos 
alimentares das regiões.

Artigo 15.º

Educação, higiene e segurança alimentar

1 —  As atividades escolares devem promover, com a 
participação ativa dos alunos, hábitos 
alimentares saudáveis.

2 —  Os princípios dietéticos de qualidade e variedade 
a que devem obedecer as refeições servidas nos 
refeitórios escolares são definidos por 
orientações emanadas da Direção-Geral de 
Inovação e Desenvolvimento Curricular e com 
observância das normas gerais de higiene e 
segurança alimentar a que estão sujeitos os 
géneros alimentícios, de acordo com o disposto 
nos Regulamentos (CE) n.os 178/2002, de 28 de 
Janeiro, e 852/2004, de 29 de Abril, do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

3 —  Cabe às direções regionais de educação apoiar 
e acompanhar a introdução e observância dos 
princípios e normas a que se refere o número 
anterior.

4 —  As ementas das refeições devem ser afixadas 
nos refeitórios antecipadamente, sempre que 
possível na semana anterior.

5 —  Os refeitórios e bufetes escolares são objecto 
de inspeções sanitárias periódicas, pelo menos 
uma vez por ano, da responsabilidade da 
autoridade competente, a fim de garantir o seu 
funcionamento em boas condições de higiene e 
de salubridade.

Artigo 16.º

Programa de Leite Escolar

1 —  As crianças que frequentam a educação  
pré-escolar e os alunos do 1.º Ciclo do ensino 
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educação, conforme se trate de alunos 
respectivamente do ensino básico ou do ensino 
secundário.

3 —  A diferença entre o custo da refeição e o preço 
pago pelos utentes nos estabelecimentos de 
ensino em que o fornecimento de refeições 
esteja concessionado a empresas de 
restauração coletiva é suportada pelos 
municípios ou pelas direções regionais de 
educação, conforme se trate de alunos 
respectivamente do ensino básico ou do ensino 
secundário.

4 —  Em qualquer caso, o fornecimento às crianças e 
aos alunos das refeições pelos agrupamentos 
de escolas e escolas não agrupadas não tem 
fins lucrativos, sem prejuízo dos n.os 3 e 4 do 
artigo anterior.

5 —  O preço das refeições a fornecer a docentes e 
outros funcionários das escolas é o estipulado 
para o fornecimento de refeições nos refeitórios 
dos serviços e organismos da Administração 
Pública, nos termos da legislação própria.

Artigo 21.º 
Programa de Generalização das Refeições 
Escolares

1 —  O Programa de Generalização do Fornecimento 
de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico visa garantir o acesso às 
refeições escolares de todos os alunos que 
frequentam o 1.o Ciclo do ensino básico.

2 —  O regime de acesso ao apoio financeiro a 
conceder aos municípios pelo Ministério da 
Educação, no âmbito do Programa referido no 
número anterior, consta de regulamento 
aprovado por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, publicado 
no Diário da República.

3 —  O preço a pagar por refeição pelos alunos do  
1.º Ciclo do ensino básico abrangidos pelo 
Programa a que se refere o presente artigo é 
igual ao valor fixado para os alunos dos  
2.º e 3.º Ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário.

4 —  O apoio financeiro a conceder pelo Ministério da 
Educação aos municípios no âmbito do 
Programa a que se refere o presente artigo é 
fixado anualmente pelo despacho referido no 
n.º 1 do artigo 20.º

2 —  As refeições escolares a fornecer são o almoço e 
quando no estabelecimento de ensino funcionem 
cursos noturnos e o número de alunos o justifique 
também o jantar.

Artigo 19.º
Refeitórios escolares

1 —  Para assegurar o serviço de refeições referido no 
artigo anterior, os estabelecimentos de educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
devem dispor de refeitórios escolares.

2 —  Nos casos em que o número de crianças ou de 
alunos não justifique a sua existência, podem ser 
utilizados os refeitórios de estabelecimentos de 
ensino vizinhos ou encontradas soluções 
alternativas para a prestação do serviço de 
refeições, desde que seja salvaguardada a sua 
segurança e sejam observadas as regras 
referidas no n.º 2 do artigo 15.º

3 —  O fornecimento de refeições em refeitórios 
escolares pode ser assegurado diretamente 
pelos agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas ou adjudicado por contrato de 
concessão a empresa de restauração coletiva.

4 —  A concessão do fornecimento de refeições 
escolares assegura a observância das 
orientações e normas sobre a qualidade e 
variedade a que se refere o n.º 2 do artigo 15.º, 
bem como as regras sobre preços definidas no 
artigo seguinte.

Artigo 20.º
Preços das refeições
1 —  O preço das refeições a fornecer às crianças e 

aos alunos nos refeitórios escolares dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar  
e dos ensinos básico e secundário e as demais 
regras sobre o respetivo pagamento são fixados 
por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, publicado 
no Diário da República, após consulta à 
Associação Nacional de Municípios Portugueses.

2 —  Quando o custo médio das refeições fornecidas 
pelos refeitórios seja superior ao preço fixado 
nos termos do despacho referido no número 
anterior, os respetivos agrupamentos de 
escolas ou escolas não agrupadas recebem 
uma comparticipação de valor determinado 
pelo mesmo despacho e suportada pelos 
municípios ou pelas direcções regionais de 
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 1 Artigo 24.º
Apoio alimentar complementar

Os estabelecimentos da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário, em particular os do 2.º e 
3.º Ciclos, podem fornecer um suplemento alimentar 
aos alunos com menores recursos económicos, 
mediante utilização das verbas decorrentes de 
proveitos de gestão dos serviços de bufete escolar e 
das papelarias escolares.

SECÇÃO II
Transportes escolares e alojamento

Artigo 25.º
Transportes escolares
1 —  Aos alunos que frequentam estabelecimentos 

dos ensinos básico e secundário que não sejam 
acessíveis a pé, a partir do lugar da sua 
residência, e que não possam utilizar 
transportes públicos coletivos para efeito da 
des- locação entre a residência e o 
estabelecimento de ensino, é facultado um 
serviço adequado de transportes escolares.

2 —  A acessibilidade a que se refere o número 
anterior é definida nos termos do n.º 1 do artigo 
2.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de 
Setembro, na sua redação atual.

3 —  É assegurado o transporte escolar dentro da 
área de residência aos alunos com dificuldades 
de locomoção ou que necessitem de se 
deslocar para frequência de modalidades de 
educação especial.

4 —  O acesso ao serviço de transportes escolares é 
gratuito para os alunos do ensino básico, 
podendo ser comparticipado para os do ensino 
secundário.

5 —  A organização e o controlo do funcionamento 
dos transportes escolares no ensino básico são 
da competência dos municípios da área de 
residência dos alunos, nos termos do Decreto-
Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, na sua 
redação atual, e do Decreto-Lei n.º 144/2008, 
de 28 de Julho.

6 —  As condições em que os alunos do ensino 
secundário podem beneficiar do serviço de 
transportes escolares, e em particular as regras 
sobre a sua eventual comparticipação, são 
definidas por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, publicado 
no Diário da República.

Artigo 22.º
Bufetes

1 —  Para além dos refeitórios, os estabelecimentos 
de ensino podem dispor de um serviço de 
bufete.

2 —  Os bufetes escolares constituem um serviço 
suplementar do fornecimento de refeições, 
estando obrigados à observância das mesmas 
regras.

3 —  No caso em que o estabelecimento de ensino 
não disponha de refeitório e os respetivos 
alunos não possam frequentar um refeitório 
localizado a distância razoável e não seja 
possível encontrar outra solução que garanta a 
segurança dos alunos ou o cumprimento das 
regras sobre a qualidade e variedade das 
refeições, o bufete desempenha uma função 
supletiva, designadamente através do 
fornecimento de refeições ligeiras.

4 —  Nos casos previstos no número anterior, o 
bufete é dotado dos meios necessários para 
assegurar a função supletiva, em particular das 
condições hegiénico-sanitárias exigidas para a 
confecção dos alimentos.

Artigo 23.º
Regime de preços dos bufetes

1 —  O regime de preços a praticar nos bufetes deve 
promover a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis junto dos alunos, prosseguindo 
designadamente as orientações emanadas da 
Direção-Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular, a que se refere  
o n.º 2 do artigo 15.º

2 —  O preço das refeições ligeiras a fornecer aos 
alunos, de acordo com o n.º 3 do artigo anterior, 
é fixado anualmente pelo despacho referido no 
n.º 1 do artigo 20.º

3 —  Quando o custo médio das refeições ligeiras 
fornecidas pelos bufetes seja superior ao preço 
fixado nos termos do despacho a que se refere 
o número anterior, os respetivos agrupamentos 
de escolas ou escolas não agrupadas recebem 
uma comparticipação de valor determinado 
pelo mesmo despacho e suportada pelos 
municípios ou pelas direções regionais de 
educação, conforme se trate de alunos 
respectivamente do ensino básico ou do ensino 
secundário.
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2 —  O valor da mensalidade devida pelos pais ou 
encarregados de educação dos alunos alojados 
em residências escolares é fixado anualmente 
por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, publicado 
no Diário da República.

3 —  O valor da mensalidade é definido tendo por 
referência o IAS.

4 —  Até à transferência das residências escolares 
para a titularidade dos municípios, nos termos 
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 
28 de Julho, a sua gestão é assegurada pela 
direção regional de educação respetiva.

SECÇÃO III

Auxílios económicos

Artigo 28.º
Beneficiários e benefícios

1 —  Os auxílios económicos constituem uma 
modalidade de ação social escolar de que 
beneficiam as crianças que frequentam a 
educação pré-escolar e os alunos dos ensinos 
básico e secundário pertencentes a agregados 
familiares cuja condição sócio-económica não 
lhes permita suportar integralmente os 
encargos decorrentes da frequência da 
educação pré-escolar ou dos ensinos básico e 
secundário.

2 —  Para os efeitos da concessão de auxílios 
económicos, consideram-se encargos 
decorrentes da frequência da educação  
pré-escolar ou dos ensinos básico e secundário 
os relativos a refeições, livros e outro material 
escolar, atividades de complemento curricular e 
ainda, na situação prevista no n.º 1 do artigo 26.º, 
alojamento.

3 —  Os auxílios económicos podem ser diretos ou 
indiretos, permitindo suportar, no todo ou em 
parte, os encargos a que se referem os 
números anteriores.

4 —  O acesso aos auxílios económicos e o carácter 
integral ou parcial dos benefícios 
correspondentes são determinados pelo 
posicionamento dos agregados familiares nos 
escalões de apoio, nos termos do artigo 10.º

5 —  Os auxílios económicos devem proporcionar às 
crianças e aos alunos pertencentes a famílias 
mais carenciadas que frequentem a educação 

7 —  Podem ainda ser definidos programas de 
comparticipação do Estado nos custos  
de utilização dos transportes coletivos de 
passageiros pelas crianças e alunos que 
frequentam a educação pré-escolar ou os 
ensinos básico e secundário.

8 —  Os programas referidos no número anterior são 
da responsabilidade do departamento 
governamental responsável pelos transportes.

Artigo 26.º
Alojamento

1 —  Com vista a assegurar o cumprimento da 
escolaridade obrigatória e a promover a 
frequência do ensino secundário por parte  
de alunos forçados a deslocarem-se do seu 
agregado familiar durante o período de 
frequência da escola, organiza-se um serviço de 
apoio ao alojamento.

2 —  O serviço de apoio ao alojamento pode 
abranger as seguintes modalidades:

 a) Rede oficial de residências para estudantes;

 b) Colocação junto de famílias de acolhimento;

 c)  Alojamento facultado por entidades privadas, 
mediante estabelecimento de acordos de 
cooperação.

3 —  O apoio ao alojamento é atribuído 
preferencialmente aos alunos pertencentes a 
famílias com baixos recursos  
sócio-económicos que frequentem o ensino 
básico ou tenham necessidades educativas 
especiais de carácter permanente.

4 —  Em qualquer das modalidades referidas no  
n.º 2, o custo suportado pelo aluno é 
comparticipado, sem prejuízo do esquema de 
apoios económicos previsto no presente 
decreto-lei.

Artigo 27.º
Residências escolares
1 —  A rede oficial de residências para estudantes, a 

que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 
anterior, tem por destinatários os alunos que se 
encontram deslocados do seu agregado familiar 
para frequência da escola, quando não seja 
possível assegurar adequadamente os 
transportes escolares, nos termos do artigo 25.º 
e do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, 
na sua redação atual.
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 1 reembolso, até determinado montante, de 
despesas comprovadamente feitas com a sua 
aquisição.

7 —  Os auxílios económicos relativos ao alojamento 
consistem em condições de preço 
comparticipado ao acolhimento em residências 
escolares.

Artigo 30.º
Normas para atribuição dos auxílios económicos

Os valores e limites pecuniários dos auxílios 
económicos referidos no artigo anterior, assim 
como as restantes normas, condições e 
procedimentos para a respectiva concessão são 
determinados por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da educação, 
publicado no Diário da República, após consulta à 
Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Artigo 31.º
Intervenção dos estabelecimentos de ensino

1 —  Os agrupamentos de escolas e as escolas não 
agrupadas, em caso de dúvida sobre os 
rendimentos efetivamente auferidos pelos 
agregados familiares das crianças e alunos, 
devem desenvolver as diligências que 
considerem adequadas ao apuramento da 
situação sócio-económica do agregado familiar 
da criança ou do aluno e participar a situação às 
entidades competentes no sentido de:

 a)  Prevenir ou corrigir situações de usufruto 
indevido do direito aos benefícios previstos no 
presente decreto-lei;

 b)  Promover administrativamente a atribuição 
das condições que conferem direito aos 
benefícios previstos no presente decreto-lei.

2 —  Nas situações previstas na alínea b) do número 
anterior podem os agrupamentos de escolas e as 
escolas não agrupadas prestar, a título provisório, 
os auxílios económicos previstos no presente 
decreto-lei, até à decisão pelas entidades 
competentes sobre a atribuição das condições 
que conferem direito ao respetivo benefício.

Artigo 32.º
Alunos com necessidades educativas especiais

1 —  Os alunos com necessidades educativas 
especiais de carácter permanente com 
programa educativo individual organizado nos 

pré-escolar e os ensinos básico e secundário o 
acesso, em condições de gratuitidade, às 
refeições fornecidas nas escolas e aos manuais 
escolares de aquisição obrigatória.

6 —  Os alunos do ensino secundário que sejam 
beneficiários de auxílios económicos estão 
isentos, durante o respetivo ano letivo, do 
pagamento de propinas, taxas e emolumentos 
devidos por passagem de diplomas e certidões 
de habilitações.

Artigo 29.º
Natureza dos auxílios económicos

1 —  Os auxílios económicos relativos às refeições 
escolares e às atividades de complemento 
curricular consistem na assunção ou 
comparticipação no encargo suportado pelos 
alunos e seus agregados familiares.

2 —  Os auxílios económicos relativos aos manuais 
escolares de aquisição obrigatória consistem 
na cedência dos livros respetivos ou no 
reembolso, total ou parcial, das despesas 
comprovadamente feitas pelos agregados 
familiares com a sua aquisição.

3 —  A comparticipação nos encargos com a obtenção 
de manuais escolares de aquisição obrigatória, 
nos termos do n.º 2 do artigo 28.º, não ocorre nos 
casos de insucesso escolar, por disciplina ou 
grupo disciplinar, desde que o estabelecimento 
de ensino, no ano letivo imediato, adote os 
mesmos manuais escolares.

4 —  Sempre que um aluno beneficiário de auxílios 
económicos seja transferido de escola tem 
direito de novo ao montante correspondente ao 
escalão em que estava inserido, desde que os 
manuais escolares adotados pela escola que 
passa a frequentar não sejam os mesmos da 
escola de origem.

5 —  As escolas podem, no âmbito da sua 
autonomia, proceder à afetação da verba 
destinada a manuais escolares à aquisição  
de material escolar quando não existam 
manuais adotados, designadamente quando se 
trate de alunos que frequentem cursos 
especializados do ensino artístico, de cursos 
profissionais e ou outros que impliquem 
percursos alternativos.

6 —  Os auxílios económicos relativos ao material 
escolar consistem na respectiva cedência ou no 
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modelo utilizado para a determinação do escalão 
do abono de família, designadamente os artigos 
9.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de 
agosto.

Artigo 34.º

Ações complementares

As medidas de ação social escolar previstas no 
presente decreto-lei podem ser completadas, por 
iniciativa dos agrupamentos de escolas ou escolas 
não agrupadas, no âmbito da sua autonomia e no 
quadro dos correspondentes projetos educativos, e 
mediante aplicação de eventuais proveitos da 
gestão dos serviços de bufete escolar e papelaria 
escolar, nomeadamente através de:
 a)  Aquisição de livros e outro material escolar a 

distribuir gratuitamente pelos alunos de 
menores recursos económicos;

 b)  Aquisição de livros e de software educativo 
para renovação e atualização das bibliotecas e 
centros de recursos;

 c)  Aquisição de livros para atribuição  
de prémios em concursos realizados  
no estabelecimento de ensino;

 d)  Empréstimo de manuais escolares,  
nas modalidades a aprovar pelos 
agrupamentos de escolas ou pelas escolas 
não agrupadas, nos termos a definir nos 
respetivos regulamentos internos.

Artigo 35.º
Apoios à frequência do ensino secundário

1 —  Os apoios específicos à frequência do ensino 
secundário a que se refere o n.º 3 do artigo 6.º, 
designadamente a isenção do pagamento de 
propinas e outras taxas, e as subvenções ao 
transporte e alojamento, são definidos por 
despacho do membro do Governo responsável 
pela área da educação, publicado no Diário da 
República.

2 —  As condições em que o sistema de 
empréstimos para os estudantes do ensino 
superior, aprovado pelo Decreto-Lei  
n.º 309-A/2007, de 7 de Setembro, pode ser 
adaptado e alargado aos alunos do ensino 
secundário ou, sendo menores, aos seus 
encarregados de educação, são definidas por 
portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pelas finanças, pela educação  
e pelo ensino superior.

termos do Decreto-Lei n.º 3/2008, de  
7 de Janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei 
n.º 21/2008, de 12 de Maio, têm ainda, 
supletivamente em relação às ajudas técnicas a 
prestar por outras entidades de que beneficiem, 
direito às seguintes comparticipações da 
responsabilidade dos municípios, no âmbito da 
ação social escolar e nos termos do artigo 10.º:

 a) Refeições — totalidade do custo;

 b)  Transportes — totalidade do custo para os 
alunos que residam a menos de 3 km do 
estabelecimento de ensino, bem como para 
os alunos que frequentam as escolas de 
referência ou as unidades de ensino 
estruturado e de apoio especializado a que se 
referem as alíneas a) e b) dos n.os 2 e 3 do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de  
7 de janeiro;

 c)  Manuais e material escolar – de acordo com 
os critérios fixados para a generalidade dos 
alunos, no escalão mais favorável;

 d)  Tecnologias de apoio – comparticipação na 
aquisição das tecnologias de apoio a que se 
refere o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, 
de 7 de janeiro.

2 —  No caso de não poderem ser utilizados os 
transportes regulares ou os transportes 
escolares, a comparticipação do custo dos 
transportes a que se refere a alínea b) do 
número anterior é da responsabilidade  
do Ministério da Educação.

Artigo 33.º
Situações excepcionais

1 —  Têm ainda direito a beneficiar dos apoios 
previstos no presente decreto-lei, nos termos 
das normas definidas pelo despacho a que se 
refere o artigo 30.º, os alunos pertencentes a 
agregados familiares que não disponham de um 
título válido para a entrada, permanência ou 
residência em território nacional, matriculados 
condicionalmente, desde que possam comprovar 
junto do respetivo estabelecimento de ensino 
que se encontram nas condições de ser 
integrados nos escalões de rendimento do abono 
de família a que correspondem os escalões de 
apoio que conferem direito a esse benefício.

2 —  No cálculo da capitação dos agregados familiares 
a que se refere o número anterior, aplica-se o 
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 1 2 —  As atribuições do Ministério da Educação  
em matéria de ação social escolar e, em 
particular, em matéria de auxílios económicos 
são exercidas pelas direções regionais de 
educação, sem prejuízo das funções que 
cabem aos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas, nos termos do presente 
diploma e no âmbito da sua autonomia.

SECÇÃO IV
Organização

Artigo 38.º
Serviços
A ação social escolar, nas suas diferentes 
modalidades, é desenvolvida nos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas, sendo o seu 
enquadramento estabelecido pelos respetivos 
regulamentos internos, no âmbito das regras 
relativas à organização e funcionamento dos 
serviços técnico-pedagógicos, nos termos do artigo 
46.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril.

SECÇÃO V
Acesso a recursos pedagógicos

Artigo 39.º
Programas de acesso a recursos pedagógicos

1 —  Além das modalidades de apoio e 
complemento educativo previstas no presente 
decreto-lei, podem definir-se programas de 
acesso em condições favoráveis a outros 
recursos pedagógicos.

2 —  A diferenciação das condições de acesso e os 
níveis de comparticipação na aquisição dos bens 
e serviços processa-se com base no 
posicionamento dos agregados familiares nos 
escalões de apoio a que se refere o artigo 10.º

Artigo 40.º
Programas de acesso a computadores portáteis e 
ao serviço de Internet de banda larga

1 —  No quadro do programa de acesso aos 
computadores pessoais e ao serviço de Internet 
de banda larga, os alunos do 3.º Ciclo do ensino 
básico e do ensino secundário integrados em 
escalões de apoio, a que se refere o artigo 10.º, 
beneficiam de condições especiais em termos a 
fixar por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, publicado 
no Diário da República.

Artigo 36.º
Bolsas de mérito

1 —  Os alunos matriculados no ensino secundário 
em estabelecimentos de ensino públicos, bem 
como em estabelecimentos de ensino 
particulares ou cooperativos em regime de 
contrato de associação, podem candidatar-se à 
atribuição de bolsas de mérito nos termos de 
regulamento aprovado por despacho do 
membro de Governo responsável pela 
educação, publicado no Diário da República.

2 —  Para efeitos do presente decreto-lei, entende-se 
por «mérito» a obtenção pelo aluno candidato à 
atribuição da bolsa da seguinte classificação 
média anual, relativa ao ano de escolaridade 
anterior com aprovação em todas as disciplinas 
do plano curricular do mesmo:

 a)  9.º ano de escolaridade – classificação igual 
ou superior a 4 valores;

 b)  10.º ano ou 11.º ano de escolaridade  
– classificação igual ou superior a 14 valores.

3 —  A bolsa de mérito é constituída por uma 
prestação pecuniária anual destinada à 
comparticipação dos encargos inerentes  
à frequência do ensino secundário.

4 —  A atribuição da bolsa de mérito implica a 
isenção, durante o respetivo ano letivo, do 
pagamento de propinas, taxas e emolumentos 
devidos por passagem de diplomas e certidões 
de habilitações.

5 —  O montante da bolsa de mérito e as respetivas 
regras de processamento são fixados por 
despacho do membro de Governo responsável 
pela educação, publicado no Diário da República, 
devendo para o efeito ter em conta o valor do 
IAS em vigor no início do ano letivo.

6 —  A bolsa de mérito é acumulável com a 
atribuição dos auxílios económicos definidos 
para os alunos carenciados do ensino 
secundário.

Artigo 37.º
Responsabilidade e competência

1 —  A prestação dos auxílios económicos  
é da responsabilidade e competência dos 
municípios, no caso da educação pré-escolar e 
do ensino básico, e do Ministério da Educação, 
no caso dos demais níveis e Ciclos de ensino.
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sem acesso ao regime de financiamento 
enquadrado no Fundo Social Europeu.

2 —  A portaria a que se refere o n.o 5 do artigo 41.º é 
a Portaria n.º 413/99, de 8 de Junho, 
mantendo-se em vigor o Regulamento do 
Seguro Escolar por esta aprovado.

3 —  Para o ano letivo de 2008-2009, o despacho a 
que se referem o n.º 5 do artigo 10.º, os n.os 1 e 2 
do artigo 20.º, os n.os 2 e 4 do artigo 21.º, o n.º 2 
do artigo 23.º, o n.º 2 do artigo 27.º, o artigo 30.º, 
os n.os 1 e 5 do artigo 36.º e o artigo 41.º é o 
despacho n.º 20 956/2008, de 24 de Julho, 
publicado no Diário da República, 2.ª série,  
n.º 154, de 11 de Agosto de 2008.

4 —  Até à efetiva transferência de competências do 
Ministério da Educação para os municípios no 
âmbito da implementação de medidas de apoio 
sócio-educativo, gestão de refeitórios, 
fornecimento de refeições escolares, nos termos 
das alíneas b) e e) do artigo 2.º e do artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.o 144/2008, de 28 de Julho, as 
competências referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 
20.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 1 do artigo 37.º 
que sejam da responsabilidade do Ministério da 
Educação são exercidas pelas direções regionais 
de educação.

Artigo 43.º

Disposição transitória

1 —  Os alunos relativamente aos quais resulte, da 
aplicação do presente decreto-lei e do despacho 
n.º 20 956/2008, de 24 de Julho, publicado no 
Diário da República, 2.ª série,  
n.º 154, de 11 de Agosto de 2008, no ano letivo de 
2008-2009, situação menos favorável do que 
aquela de que beneficiavam de acordo com as 
regras em vigor no ano letivo anterior, podem ser 
integrados no mesmo escalão em que se 
encontravam.

2 —  A comprovação da situação referida no número 
anterior faz-se, nomeadamente:

 a)  Pela confirmação pelo agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada onde o aluno 
se encontra matriculado ou por solicitação à 
escola de origem do documento comprovativo 
do escalão atribuído no ano letivo anterior;

 b)  Pela apresentação, perante o agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada, dos 
documentos que confirmem que o aluno 

2 —  No quadro do programa de acesso a 
computadores especificamente destinado ao 
1.º Ciclo do ensino básico, os alunos integrados 
em escalões de apoio, a que se refere o artigo 
10.º, beneficiam de condições especiais em 
termos a fixar no respetivo regulamento.

SECÇÃO VI
Prevenção e seguro escolar

Artigo 41.º
Prevenção de acidentes e seguro escolar

1 —  A prevenção do acidente escolar e o seguro 
escolar constituem modalidades de apoio 
sócio-educativo, complementares aos apoios 
assegurados pelo sistema nacional de saúde, 
de que são beneficiários as crianças que 
frequentam a educação pré-escolar e os alunos 
dos ensinos básico e secundário.

2 —  Nos estabelecimentos de educação  
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
organiza-se um programa de prevenção do 
acidente escolar, que consiste em ações 
educativas no campo da segurança e prevenção 
de acidentes nas atividades escolares.

3 —  O seguro escolar constitui um serviço de 
proteção destinado a garantir a cobertura dos 
danos resultantes do acidente escolar, 
designadamente a cobertura financeira da 
assistência a prestar aos sinistrados.

4 —  São abrangidos pelo seguro escolar as crianças 
matriculadas e a frequentar estabelecimentos 
da educação pré-escolar da rede pública e os 
alunos dos ensinos básico e secundário 
públicos a frequentar estabelecimentos 
públicos ou estabelecimentos de ensino 
particular e cooperativo em regime de contrato 
de associação.

5 —  O regulamento do seguro escolar é aprovado 
por portaria conjunta dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças, da 
saúde e da educação.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias

Artigo 42.º
Disposições complementares

1 —  O presente decreto-lei aplica-se, ainda, aos 
alunos das escolas profissionais localizadas na 
região de Lisboa e Vale do Tejo e demais regiões 
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 1 continua a estar nas condições que lhe 
conferiram direito a situação mais favorável no 
ano letivo anterior.

3 —  A situação prevista no n.º 1 pode ser prorrogada 
por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação, publicado no 
Diário da República.

Artigo 44.º

Regiões Autónomas

O presente decreto-lei não prejudica os regimes de 
ação social escolar vigentes nas Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira.

Artigo 45.º

Norma revogatória

São revogados os artigos 2.º, 3.º, 6.º a 8.º e 10.º  
a 23.º do Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de janeiro. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros  
de 30 de Outubro de 2008.  

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa,  
Gonçalo André Castilho dos Santos,  

Manuel António Gomes de Almeida de Pinho,  
Mário Lino Soares Correia,  

José António Fonseca Vieira da Silva,  
Ana Maria Teodoro Jorge,  

Maria de Lurdes Reis Rodrigues.

Promulgado em 18 de Fevereiro de 2009. 

Publique-se.

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. 

Referendado em 20 de Fevereiro de 2009. 

O Primeiro-Ministro,  
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

Fonte: Legislação do Diário da República online  
[Em linha]. Disponível em <http://www.dge.mec.pt/sites/de-

fault/files/AccaoSocialEscolar/dl_55_2009.pdf>  
Consultado em 26.04.2016
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 20023853                    Estante: 1                    Prateleira: 5                    Zona: 7

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Português Oral e Escrito

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 1983 (1.ª Edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores João Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

1.8. Preço –

1.9. Tiragem 17 500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta sim (ao professor)

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica na última página

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Aurélio Mesquita
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1.º separador

1.ª página do índice

Página 32/33
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Página 96/97

Página 64/65

Página 128/129
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Página 160/161

Página 192/193

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6 
1. Avaliação diagnostica, 2. Texto, 3. Objetivos a atingir com a matéria,  
4. Proposta de trabalho, 5. Textos apoio e 6. fichas de avaliação.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 230 (alt.) X 168 (larg.) mm

2.2. Peso 448 g

2.3. Espessura lombada 16 mm

2.4. N.º de Páginas 280 miolo a 2 cores (preto+1 cor) que muda de 4 em 4 cadernos  
(de 64 págs. em 64 págs.)

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 17,5

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, autores, ano de escolaridade, ilustração logotipo  
(capa com cantos aparados)

4.2. Lombada Título, ano de escolaridade e ícones do logotipo

4.3. Contracapa Indicação de oferta num fundo azul em papel texturado

4.4. Folha de rosto
Título, autores, ano de escolaridade, logotipo e uma imagem  
de Gutenberg alusiva ás técnicas de impressão a 2 cores, com 
tipografia com serifa.

4.5. Última página Folha com rede em azul e com a ficha técnica da obra p. 280

4.6. – 1.º separador p. 20 (esquerda)

4.7. último separador p. 253 (direta) com fichas de trabalho

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto de apoio

fim da 6.ª folha p. 96 – 3.º separador

fim da 8.ª folha p. 128 proposta de trabalho

fim da 10.ª folha p. 160 matéria/esquemas/tabelas

fim da 12.ª folha p. 192 proposta de trabalho

fim da 14.ª folha p. 224 texto

fim da 16.ª folha p. 256 fichas de avaliação

p. 279 FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)

a) fontes utilizadas        X   serifadas          não serifadas
(sempre a mesma fonte Garamond só varia o tamanho e o estilo  
(bold, itálico ou light)
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)    espessuras diferentes
d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a)   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b)   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais  
da grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais  
da grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 126 mm

6.3. Margem a) superior: 25 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar

BÁSICAS COM ELEMENTOS 
POUCO COLORIDOS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA MAS EFICAZ

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação RAZOÁVEL
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 20023860                    Estante: 1                    Prateleira: 5                    Zona: 7

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Português Oral e Escrito

2.1. Ano de Escolaridade 9.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1983 (1.ª Edição)

6.1. Volume –

7.1. Autores João Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

8.1. Preço –

9.1. Tiragem 15 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta sim (ao professor)

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica na última página

16.1. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

17.1.  Ilustração Porto Editora
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Género lirico, 2. Dramático, 3. Narrativo e 4. Verso

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 228 (alt.) X 166 (larg.) mm

2.2. Peso 460 g

2.3. Espessura lombada 17 mm

2.4. N.º de Páginas 288 a 2 cores

2.5. N.º de Cadernos 18 folhas

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, autores, ano de escolaridade, ilustração logotipo 

4.2. Lombada Título, ano de escolaridade e ícone do logotipo

4.3. Contracapa Indicação de oferta fundo castanho e papel texturado

4.4. Folha de rosto
Título, autores, ano de escolaridade, logotipo e uma imagem a 2 cores e a 
negativo alusiva ás técnicas de impressão representado uma oficina 
tipográfica e um monge a trabalhar. Com tipografia serifada.

4.5. Última página p. 288 ficha técnica da obra

4.6. – 1.º separador p. 17

4.7. último separador p. 273 (destaca-se pelo cabeçalho, título e caixa de cor)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 textos

fim da 4.ª folha p. 64 textos

fim da 6.ª folha p. 96 textos

fim da 8.ª folha p. 128 textos

fim da 10.ª folha p. 160 texto de apoio e sugestões de leitura

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 texto

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 texto – FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)

a)  fontes utilizadas        X   serifadas          não serifas

(sempre a mesma fonte Garamond só varia o tamanho e o estilo  

(bold, itálico ou light)

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)    espessuras diferentes

d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a)   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b)   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)    linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 126 mm

6.3. Margem a) superior: 25 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÀLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar DEMASIADO SIMPLES

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar BÁSICAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/
Estrutura das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação RAZOÁVEL

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  oferta ao professor

. textura da capa
 .  capa impressa  
a 4 cores 

.  miolo impresso  
a 2 cores

. os mesmos autores

.  estrutura gráfica e 
organização das 
matérias

.  avaliação diagnóstica 

.   o nome dos autores não está 
completo na capa do 7.º ano mas 
no 9.º está

. tipografia

.  separadores: no 7.º ano há uma 
separação com cores distintas;

.  o 9.º ano os separadores só se 
distinguem pelo cabeçalho o resto 
é tudo a 2 cores (vermelho e preto)

.   títulos e cabeçalhos

.  cantos do manual de 7.º ano 
arredondados, o 9.º ano tem  
cantos retos

.   localização do selo de oferta ao 
professor (no 7.º ano surge no 
canto superior esq. no 9.º ano no 
canto inferior esquerdo);

.   no geral o 7.º ano é mais colorido  
que o 9.º ano.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Português Prosa e Poesia

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 1986 (1.ª Edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores João Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

1.8. Preço –

1.9. Tiragem 15 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta sim (ao professor)

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Edição, n.º de exemplares, ano de edição e local onde foi impressa a obra

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Aurélio Mesquita
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Página 192/193

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas           sim          X  não

e)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 10
1. Escola, 2. A Amizade, 3. A Família, 4. O Natal, 5. Festas, 6. A Primavera e 
a Natureza, 7. A Páscoa, 8. Tempos Livres, 9. Ocupação dos tempos 
livres, 10. Obra Integral

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 230 (alt.) X 166 (larg.) mm

2.2. Peso 392 g

2.3. Espessura lombada 16 mm

2.4. N.º de Páginas 240 miolo a 2 cores (preto+1 cor) e algumas ilustrações a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 15

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, ano de escolaridade, logotipo. 

4.2. Lombada Título,ano de escolaridade e logotipo 

4.3. Contracapa Preço, código.

4.4. Folha de rosto Autores, título, ano de escolaridade, pequena ilustração, logotipo  
e moradas dos livreiros que vendem a obra.

4.5. Última página p. 240 em branco (Ficha técnica.)

4.6. – 1.º separador p. 21

4.7. último separador p. 213

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 ficha de auto-avaliação

fim da 12.ª folha p. 192 matéria

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 15.ª folha p. 240 página em branco FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas          não serifadas
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X     linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 140 mm

6.3. Margem a) superior: 17 mm  b) inferior: 17 mm  c)  lateral   dir.: 15 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável exceto quando o texto é poesia

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, 
esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação RAZOÁVEL



26

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR

CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 20023179                     Estante: 1                    Prateleira: 5                    Zona: 3

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título A Língua e o Texto

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1986 (4.ª Reimpressão da 1.ª Edição)

6.1. Volume –

7.1. Autores Liláz Carriço; Cidália Neto Geada; Justiniano Ferreira dos Santos

8.1. Preço 720$00

9.1. Tiragem 4000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica na última página

16.1. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

17.1.  Ilustração –
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (textos, fichas e matérias)
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Texto não literário, 2. Texto literário, 3. O dramático, 4. O lirico,  
Comunicação – A linguagem, Estrutura da língua.  
(textos complementares e propostas de trabalho

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d)  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 240 (alt.) X 167 (larg.) mm

2.2. Peso 438 g

2.3. Espessura lombada 15 mm

2.4. N.º de Páginas 264 miolo a 2 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 16, 5

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

31

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA PO

RTO
 ED

ITO
RA

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Título, autores, ano de escolaridade, logotipo (em rodapé) sem imagem 
só diferentes grafismos de texto e jogos entre fonte manuscrita e 
 serifada.

4.2. Lombada Título, ano de escolaridade e ícone do logotipo (centrado em rodapé)

4.3. Contracapa Preço (canto superior esq.) citação (ao centro) e código e portaria  
(em baixo á esq.)

4.4. Folha de rosto Autores, titulo, subtítulo, ano escolar, logotipo em rodapé com moradas e 
mini ficha técnica e uma imagem a 2 cores de um escriba

4.5. Última página p. 264 ficha técnica em rodapé e agradecimentos sobre fundo em rede 
de verde

4.6. – 1.º separador p.41 texto não literário

4.7. último separador p. 220

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 separador

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto de exploração

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios

+ meio caderno de 16 pág. p. 264 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas 

(sempre a mesma fonte só varia o tamanho e o estilo (bold, itálico ou light)

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)    espessuras diferentes

d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a)   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                       digital

b)   quadricromia          X   2 cores diretas            preto e branco

c)   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X     linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 130 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 13 mm  c)  lateral   dir.: 13mm   esq.: 13 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÀLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ÍCONES ESCASSOS  
E DEMASIADO SIMPLES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem DEMASIADO SIMPLES

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 20023209                   Estante: 1                    Prateleira: 5                    Zona: 4

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título A Língua e o Texto

2.1. Ano de Escolaridade 9.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1987 (2.ª Edição)

6.1. Volume –

7.1. Autores Liláz Carriço, Maria Luísa Alvarenga, Justiniano Ferreira dos Santos

8.1. Preço 680$00

9.1. Tiragem 10 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica na última página

16.1. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

17.1.  Ilustração  –
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Página 32/33

1.ª página do índice

1.º separador
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (textos, fichas, matéria)
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Texto não literário, 2. Texto literário, 3.  Texto dramático,  
4. Texto Lirico (texto/autor/conteúdos prog./sugestões de trab./textos 
complementares)

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 240 (alt.) X 167 (larg.) mm

2.2. Peso 520 g

2.3. Espessura lombada 17 mm

2.4. N.º de Páginas 312 miolo a 2 cores (preto+1 cor)

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 19,5

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  posição do  
n.º de página

 X   legível   ilegível  
(canto inferior direito)

b)  tipografia e corpo do 
n.º de página:  X   legível  ilegível

c)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

d) ícones  X   simples  complexos
e) dimensões  as mesmas  X   distintas

5.2. Diversificadas

a) X  pouco diversificadas    diversificada

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

5.4. Cor a)   p/b b)  quadricomia c)  X  2 cores diretas

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Título, autores, ano de escolaridade, logotipo (em rodapé centrado)  
sem imagem só diferentes grafismos de texto e jogos entre fonte 
manuscrita e serifada

4.2. Lombada Título, ano de escolaridade e ícone do logotipo (centrado em rodapé)

4.3. Contracapa Preço (em cima à esq.) citação (ao centro) e código e portaria (embaixo 
á esq.)

4.4. Folha de rosto Autores, titulo, subtítulo, ano de escolaridade, logotipo em rodapé com 
moradas e mini ficha técnica e uma imagem a 2 cores de um escriba

4.5. Última página p. 312 ficha técnica em rodapé

4.6. – 1.º separador p. 17

4.7. último separador p. 291

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercício

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 matéria

fim da 8.ª folha p. 128 matéria

fim da 10.ª folha p. 160 matéria

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 texto + exercício

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 matéria

+ 1,5 cadernos de 16 pág. p. 312 exercício – FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)

a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

(sempre a mesma fonte varia o tamanho e o estilo (bold, itálico ou light)

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)    espessuras diferentes

d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a)   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b)   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 130 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 13 mm  c)  lateral   dir.: 13 mm   esq.: 13 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  índice simples

.  nas capas só muda de cor 
de fundo e o miolo é 
impresso a 2 cores 
conforme a cor da capa de 
cada volume (1.º vol. 7.º ano 
preto+verde, 2.º vol. 8.º ano 
preto+magenta, 3.º vol. 9.º 
ano preto+azul );

.  ficha de avaliação

.  agradecimentos no final do 
manual

.  formato

.  margens à volta da mancha 
de texto iguais.

.   ano escolar

.   cor da capa e do 
miolo

.   peso

.   espessura

12 – CONCLUSÃO DA ANÀLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar DEMASIADO SIMPLES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ELEMENTOS POUCO 
COLORIDOS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, 
esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA 
DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem

DEMASIADO SIMPLES 
(na p. 112 e p. 144 
utilizaram a mesma 
ilustração para 
diferentes situações)

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 20023126                    Estante: 1                    Prateleira: 5                    Zona: 2

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Ao Encontro das Palavras

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1986 (Reimpressão 2.ª Edição)

6.1. Volume –

7.1. Autores Fernanda Costa, Francisco Martins e Rogério Castro

8.1. Preço 690$00

9.1. Tiragem 10 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica depois da página de rosto

16.1. Design (capa e/ou layout) Gil Maia e Porto Editora

17.1.  Ilustração Fernando Ribeiro
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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 2 2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 246 (alt.) X 171 (larg.) mm

2.2. Peso 530 g

2.3. Espessura lombada 17 mm

2.4. N.º de Páginas 304 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas (1 folha = 16p.) 19

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca)  média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
 capa  

X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7 
1. Sonhar, 2. Descobrir, 3. Conviver, 4. Sentir, 5. Trabalhar, 6. Viver  
e 7. Abyssus Abyssum.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar
4.1. Capa Título, autores, ano de escolaridade, ilustração, logotipo

4.2. Lombada Ano de escolaridade, autores, titulo e ícone do logotipo  
(centrado em rodapé)

4.3. Contracapa Preço, ilustração, código e logotipo

4.4. Folha de rosto

Contém um selo para o aluno personalizar o manual com os seus dados 
pessoais, como os autocolantes antigos que se colavam nos cadernos 
escolares. Seguida de uma folha dupla com rede de cor de rosa com o 
titulo, os autores, uma ilustração, o logotipo, as moradas da editora e a 
ficha técnica contendo: titulo, autores, ilustração, design, impressão e 
editora.

4.5. Última página p. 34 – ficha com exercícios

4.6. – 1.º separador p. 11 – ilustração, título e número do capítulo

4.7. último separador p. 245 – ilustração, título e número do capítulo

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96  texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios e matéria

fim da 14.ª folha p. 224 texto e matéria

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 exercícios

+ 1 caderno de 16 páginas p. 304 – exercícios FIM
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 103 mm

6.3. Margem a) superior: 5 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)    espessuras diferentes

d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÀLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do manual 
escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas do 
manual escolar SIMPLES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL DEMASIADO SIMPLES

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

CORPO DO TEXTO MUITO 
PEQUENO

8. Cor ESCASSA

9. Imagem DEMASIADO SIMPLES

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO E POSTERIORMENTE MANUAL ADQUIRIDO

Livro n.º: 20023138                    Estante: 1                    Prateleira: 5                    Zona: 2

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Ao Encontro das Palavras

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1990 (Reimpressão da 4.ª Edição)

6.1. Volume –

7.1. Autores Fernanda Costa, Francisco Martins e Rogério Castro

8.1. Preço 970$00

9.1. Tiragem 7 500 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica depois da página de rosto

16.1. Design (capa e/ou layout) Gil Maia

17.1.  Ilustração –
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador



52

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Último  
separador

Página 160/161

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7 
1. Sonhar, 2. Descobrir, 3. Conviver, 4. Sentir, 5. Trabalhar, 6. Viver  
e 7. Abyssus Abyssum.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 246 (alt.) X 171 (larg.) mm

2.2. Peso 532 g

2.3. Espessura lombada 16 mm

2.4. N.º de Páginas 304 miolo a a cores

2.5. N.º de Cadernos 19

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

55

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA PO

RTO
 ED

ITO
RA

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, autores, ano de escolaridade, ilustração logotipo

4.2. Lombada Ano de escolaridade, autores, titulo e ícone do logotipo (centrado em 
rodapé)

4.3. Contracapa Preço, ISBN, código e logotipo

4.4. Folha de rosto Reprodução da capa em fundo rosa

4.5. Última página p. 280 – ficha com exercícios

4.6. – 1.º separador p.11 – folha dupla fundo negro com ilustração e n.º do capitulo

4.7. último separador p. 289 – uma página direita

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 texto e exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 exercícios

+ 1 caderno de 16 páginas p. 304 – exercícios FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)

a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas 

(sempre a mesma fonte só varia o tamanho e o estilo (bold, itálico ou light)

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)    espessuras diferentes

d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 103 mm

6.3. Margem a) superior: 50 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES 

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar DEMASIADO BÁSICAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT  FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

CORPO DO TEXTO 
PEQUENO

8. Cor ESCASSA

9. Imagem DEMASIADO SIMPLES

10. Acabamento BOM

11. Encadernação RAZOÁVEL
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SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

.  em tudo são 
similares até mesmo 
em relação aos  
8.º e 9. anos (menos 
nos exercícios cujas 
fontes são sans 
serif).

.   a 2.ª edição deste 
volume tem a capa 
com fundo cinza ás 
bolas;

.  as págs. 112 á 129 
diferem entre si;

.  nesta 2.ª edição o 
papel é menos 
gramado e mais 
brilhante;

.  cores mais vivas;

.  tipografia mais leve;

.  a folha de rosto tem  
o fundo rosa claro;

.  contém índice de 
ilustrações.

Contracapa

Capa

Lombada

1.ª pág. do índice

128/129

Folha de rosto

256/257

Ficha técnica

último separador

1.º separador

última página

12
.3

.  E
st

ud
os

 C
om

pa
ra

tiv
os
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Capas

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

b)  Dentro  
da mesma coleção  
para distintos anos 
de escolaridade

.  em tudo são similares 
até mesmo em relação 
aos 8.º e 9. anos (menos 
nos exercícios cujas 
fontes são sans serif).

.   muda um dos autores;

.   muda ilustração da capa;

.   é evidente que as imagens não 
cabem porque são mais na horizontal  
e por isso, foram colocadas a 90.º 
quando não cabem;

.   evolução notória da qualidade das 
imagens;

.   muda a fonte do índice para um tipo 
regular – fica mais leve;

.   a tipografia mudou em todo o livro;

.   o papel já não é matte;

.   os esquemas são mais coloridos;

.   as imagens mais apelativas;

.   contém mapa cronológico a seguir ao 
índice para contextualização da 
matéria

.   ficha técnica cada vez mais evoluída.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 200300002                    Estante: 3                    Prateleira: 4                    Zona: 5

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Português Língua e Linguagem

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1990 (Reimpressão da 1.ª Edição)

6.1. Volume –

7.1. Autores João Augusto da Fonseca Guerra e José Augusto da Silva Vieira

8.1. Preço 1050$00

9.1. Tiragem 5000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica a seguir à folha de rosto na  última página e ao prefácio uma ficha 
técnica com: ISBN, capital social e moradas da editora por todo o país

16.1. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

17.1.  Ilustração –
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 8 
1. 1º núcleo: da casa à escola, 2. A palavra viaja contigo, 3. Na escola, 
encontrarás amigos, 4. Na escola aprendes a exprimir ideias,  
5. O mundo da família, 6. O mundo da natureza, 7. Para te defenderes,  
8. Obras de leitura integral.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 249 (alt.) X 172 (larg.) mm

2.2. Peso 430 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 240 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 15

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 8 
1. 1º núcleo: da casa à escola, 2. A palavra viaja contigo, 3. Na escola, 
encontrarás amigos, 4. Na escola aprendes a exprimir ideias,  
5. O mundo da família, 6. O mundo da natureza, 7. Para te defenderes,  
8. Obras de leitura integral.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legíbilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:    legível X  ilegível

c) icones    simples X  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  X  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, autores, ano de escolaridade, ilustração feita por montagem, 
logotipo

4.2. Lombada Titulo, ano de escolaridade e ícone do logotipo (centrado em rodapé)

4.3. Contracapa Preço, ISBN, código., ilustração, código e logotipo, outra montagem com 
ilustração e uma citação

4.4. Folha de rosto Reprodução da capa com fundo branco

4.5. Última página p. 240 outra ficha técnica só com tiragem e deposito legal

4.6. – 1.º separador p.26-27 (1. 1º núcleo: da casa à escola)

4.7. último separador p.206-207 (8. Obras de leitura integral)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercício de grupo

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 teste de avaliação

fim da 14.ª folha p. 224 texto

+ 1 caderno de 16 páginas p. 240 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas (nos exercícios)

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)    espessuras diferentes

d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a)   simétrica b) X    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: VARIÁVEL

6.3. Margem a) superior: 20 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 65 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar POUCO FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar ANARQUIA ICÓNICA

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas CONFUSA

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, icones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ANARQUIA CROMÁTICA

9. Imagem DEMASIADO SIMPLES 

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 20023731                    Estante: 1                    Prateleira: 5                    Zona: 6

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Viagens em Português 7

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1992 (1.ª Edição – 1.ª Tiragem)

6.1. Volume –

7.1. Autores Fernanda Costa e Rogério Castro

8.1. Preço 1600$00

9.1. Tiragem 15 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta cassete (ao professor)

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica Título, autores, ilustração, design: Gil Maia, execução: BG, editora, ISBN, 
moradas e telefone.

16.1. Design (capa e/ou layout) Gil Maia

17.1.  Ilustração Ângela Melo
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice



70

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Página 128/129

Página 64/65

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa
   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 11
1. Ouvir/Falar: Apresentações…, 2. Ouvir/Falar: Conversar, 3. Ouvir/Falar: 
Debate, 4. Ouvir/Falar: a exposição…, 5. Ouvir/Falar: A entrevista…,  
6. Ouvir/Falar: Descrever…, 7. Ouvir/Falar: Tomar notas ou 
apontamentos…,  8. Ouvir/Falar: Falar para convencer…, 9. Ouvir/Falar: 
Jogo 1 …, 10. Ouvir/Falar: Comentário de Banda desenhada…  
11. Guião de leitura: O Cavaleiro da Dinamarca…

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 248 (alt.) X 183 (larg.) mm

2.2. Peso 526 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 264 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 16,5

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, autores, ano de escolaridade, ilustração feita por montagem,  
logotipo em baixo á direita, selo novo programa

4.2. Lombada Título, ano de escolaridade e ícone do logotipo (centrado em rodapé)

4.3. Contracapa
Ficha técnica na parte interior da contracapa: Preço, ISBN, código, Dep. 
Legal, IVA, preço, ilustração, código e logotipo, anuncia ofertas e outros 
manuais.

4.4. Folha de rosto Reprodução da capa em ponto pequeno reforçando os dados

4.5. Última página p. 251 e 252 (11. Guião de leitura: O Cavaleiro da Dinamarca…)

4.6. – 1.º separador p. 5 e 6 (1. Ouvir/Falar: Apresentações…)

4.7. último separador p. 251 Guião de leitura

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercício

fim da 4.ª folha p. 64 texto (outras leituras)

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios e gramática

fim da 8.ª folha p. 128 exercício e texto

fim da 10.ª folha p. 160 texto e exercício

fim da 12.ª folha p. 192 exercício

fim da 14.ª folha p. 224 texto e exercício (outras leituras)

fim da 16.ª folha p. 256 exercício

+ 8 páginas p. 264 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas          não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)    espessuras diferentes

d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a)   simétrica b) X    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 107 mm

6.3. Margem a) superior: 51 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 65 mm

c)   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS ADAPTADA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar EFICAZES

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar ANÁRQUICAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas CONFUSA

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) LAYOUT FUNCIONAL

8. Cor EQUILIBRADA

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES MAS 
EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 200502598                    Estante: 5                    Prateleira: 6                    Zona: 10

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Viagens em Português 9

2.1. Ano de Escolaridade 9.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1996 (1.ª Edição, 4.ª reimpressão)

6.1. Volume –

7.1. Autores Fernanda Costa e Rogério Castro

8.1. Preço 2390$00

9.1. Tiragem 3 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica
Título, autores, capa (Ângela Melo), ilustração (Ângela Melo), design:  
Gil Maia, execução: Bloco Gráfico, Editora: Porto Editora, ISBN, moradas  
e telefone, fotografia, ilustração e capa).

16.1. Design (capa e/ou layout) Gil Maia

17.1.  Ilustração Capa Ângela Melo, ilustração Susana Correia Marques
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. "O velho e o Mar", 2. "A viagem no além", 3. "Amor e dor na história de 
Portugal" e 4. "A galinha"….

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 250 (alt.) X 189 (larg.) mm

2.2. Peso 556 g

2.3. Espessura lombada 15 mm

2.4. N.º de Páginas 288 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 18

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Selo da disciplina, autores, título, ano de escolaridade, editora

4.2. Lombada Autores, titulo, ano de escolaridade e ícone do logotipo (centrado em 
rodapé)

4.3. Contracapa Ficha técnica na parte interior da contracapa: Preço, ISBN, código, Dep. 
Legal, IVA, preço e ficha técnica

4.4. Folha de rosto Reprodução da capa em ponto pequeno, apresenta o livro

4.5. Última página p. 288 um índice á semelhanças dos anteriores mas com  
organização diferente (índice de conteúdos, geral e de autores)

4.6. – 1.º separador p. 4 e 5 (1. "O velho e o Mar)

4.7. último separador p. 256 e 25  (4. "A galinha"….)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercício

fim da 6.ª folha p. 96 texto (outras leituras)

fim da 8.ª folha p. 128 texto (outras leituras)

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 rubrica (ouvir/falar) 

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios (ouvir/falar)

fim da 18.ª folha p. 288 FIM – texto (outras leituras)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas          não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)    tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)    espessuras diferentes

d)    cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                  preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165 mm

6.3. Margem a) superior: 50 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  localização do índice  
(no fim do livro);

.  layout da capa e do miolo 
do manual;

. folha de rosto;

.  apresentação do manual

.  os mesmos autores;

.  ficha técnica (embora mais 
completa no 8.º e 9.º anos);

.  layout dos separadores;

.  o n.º de páginas do índice 
e do 1.º separador é 
comum e todos e 
apresenta-se em páginas 
duplas os restantes 
separadores estão em 
páginas individuais.

.  índice mais elaborado de 
volume para volume; todos têm 
o ISBN em locais diferentes; 

.  o corpo do texto aumenta  
no 9.º ano; o selo a indicar novo 
programa só existe no 7.ºano; 

.  a lombada do 9.º tem o nome 
dos autores; o índice do 9.º ano  
é diferente com uma atividade a 
mais e secções mais amplas; 

.  a organização do manual tem 
diferenças de volume para 
volume porque os programas 
são diferentes; 

.  a pequena imagem 
representada na capa muda 
entre volumes; 

.  no 7.º ano os ícones confundem 
mais a navegação no layout do 
manual pois têm mais cores.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS ADAPTADA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar EFICAZES

5.  Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar DEMASIADO BÁSICAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas

NAVEGABILIDADE 
CONDICIONADA EMBORA 
ABUNDEM ESPAÇOS 
BRANCOS

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

RAZOÁVEL (evoluiu 
relativamente aos outros 
volumes da mesma 
coleção)

8. Cor ESCASSA

9. Imagem POBRE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 20023119                   Estante: 1                    Prateleira: 5                    Zona: 5

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aula Viva
1.2. Ano de Escolaridade 7.º
1.3. Editora Porto Editora
1.4. Disciplina Língua Portuguesa
1.5. Ano de Edição 1993 (2.ª Reimpressão da 1.ª Edição)
1.6. Volume –
1.7. Autores João  Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira
1.8. Preço 1650$00
1.9. Tiragem 8 000 ex
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística –
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica
Título, autores, capa, nomes dos ilustradores, editora, ISBN, moradas, 
telefones, distribuidoras nacionais, contribuinte, sociedade de cotas e 
capital social da editora

1. 16. Design (capa e/ou layout) Capa: Onofre Varela (imagem do quadro de Van Gogh "O semeador")
1. 17. Ilustração Onofre Varela
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice



86

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Página 192/193

Página 160/161

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a)  consulta fácil               X  consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7 
1.ª Ouvir, falar, ler e escrever; 2.ª Aventura; 3.ª Investigação;  
4.ª História; 5.ª Ciência; 6.ª No palco da palavra; 7.ª Criar a poesia

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 247 (alt.) X 185 (larg.) mm

2.2. Peso 446 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 224 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas (1 folha = 16p.) 14

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, nome da disciplina, ano de escolaridade, autores, editora e ícone 
alusivo à bandeira de Portugal

4.2. Lombada Título, disciplina, ano de escolaridade e ícone do logotipo (centrado em 
rodapé)

4.3. Contracapa
Preço, ISBN, código, deposito legal, IVA, preço, reprodução da imagem da 
capa em miniatura em ponto pequeno, sem legenda e a apresentação de 
uma citação por baixo.

4.4. Folha de rosto
Duas folhas de rosto: Uma com o nome do manual a outra com a  
reprodução da capa em fundo branco e em vez da imagem coloca só  
o semeador recortado e um ícone alusivo á bandeira de Portugal.

4.5. Última página

p. 224 branca. O seu verso que é o  interior da parte de trás da capa 
(contracapa) anuncia os outros volumes para outros anos e os cadernos 
de atividades da mesma obra, em baixo uma pequena ficha técnica 
indicadora da tiragem e da execução gráfica.

4.6. – 1.º separador p.24 (ouvir, falar, ler e escrever) e p. 25 (turma – é uma apresentação e 
um teste diagnostico) folha dupla.

4.7. último separador p.190 criar poesia (separador 7)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 sugestões de atividades (prof/aluno)

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 118 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 16 mm  c)  lateral   dir.: 14 mm   esq.: 14 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável
b) largura das goteiras: 3 mm
c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas  (em caso de imagens  

ou biografia)

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas (nos separadores)

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar CONFUSA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar

ESTETICAMENTE POUCO 
APELATIVOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE INEXISTENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem POBRE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 200402812                    Estante: 4                    Prateleira: 6                    Zona: 8

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aula Viva

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Língua Portuguesa

1.5. Ano de Edição 1996 (2.ª Reimpressão da 1.ª Edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores João  Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

1.8. Preço 2250$00

1.9. Tiragem 11 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Titulo, autores, capa, ilustração, editora: PE, ISBN, moradas e telefone, 
distribuidor pelo país, n.º contribuinte, soc. cotas, capt. social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Rui Daniel na capa o quadro "Leitura no juncal" de VUILLARD,

1. 17. Ilustração Conceição Monteiro
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Último  
separador

Página 160/161

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
X    a) apresentação do manual (muito completa)

   b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3.Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 11 
o índice divide-se em: 1. regresso á escola, 2. turma, 3. diagnose  
da turma, 4. a aventura, 5. aventura e mistério,6. ficção e realidade 
histórica, 7. realidade ambiental, 8. géneros literários  
em recapitulação, 9. texto narrativo, 10. texto dramático,  
11. texto poético.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 249 (alt.) X 185 (larg.) mm

2.2. Peso 452 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 224 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas (1 folha = 16p.) 14

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, nome da disciplina, ano de escolaridade, autores, logo da editora

4.2. Lombada Titulo, disciplina, ano de escolaridade e ícone do logotipo  
(centrado em rodapé)

4.3. Contracapa Preço, ISBN, cod., Dep. Legal, IVA, preço, reprodução da imagem  
no resto da capa

4.4. Folha de rosto Reproduz a capa em fundo branco e sem imagem

4.5. Última página

p. 224 branca o verso interior da parte de trás da capa (contra capa) 
anuncia os outros volumes para outros anos e os cadernos de  
atividades da mesma obra, em baixo uma pequena ficha técnica  
indicadora da tiragem e execução gráfica

4.6. – 1.º separador p.10-11 (regresso á escola- é uma apresentação seguida de um teste 
diagnostico) folha dupla 

4.7. último separador p.159 géneros literários (separador 8)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 matéria (texto)

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)



98

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 140 mm

6.3. Margem a) superior: 20 mm  b) inferior: 80 mm  c)  lateral   dir.: 22 mm   esq.: 22 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável
b) largura das goteiras: 3 mm
c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas (só existem quando  

há imagens ou biografia)

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas  (nos separadores)

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS EXPLICITA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar EFICAZES

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar ÍCONES AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem POBRE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 200402806                    Estante: 4                    Prateleira: 6                    Zona: 8

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aula Viva 9

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Língua Portuguesa

1.5. Ano de Edição 1996

1.6. Volume –

1.7. Autores João  Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

1.8. Preço 2050$00

1.9. Tiragem 7500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta sim (ao professor)

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Título, autores, capa, ilustração, editora: PE, ISBN, moradas e telefones, 
distribuidor no país, contribuinte, soc. cotas e capital social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Rui Daniel

1. 17. Ilustração Conceição Monteiro
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
X    a) apresentação do manual (muito completa)

   b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 8 
1. Regresso à escola, 2. Do 8.º ao 9.º ano de escolaridade,  
3.Que opção?, 4. Do mundo imaginário ao mundo real  
– Texto Narrativo, 5. Contos Tradicionais, Fábulas …,  
6. Narrativas dos Séculos XIX e XX, 7. A vida em Movimento Poético  
– Texto Lírico, 8. A vida e o palco

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)
e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas
h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 249 (alt.) X 185 (larg.) mm

2.2. Peso 538 g

2.3. Espessura lombada 13 mm

2.4. N.º de Páginas 272 miolo a 4 cores.

2.5. N.º de Folhas (1 folha = 16p.) 17

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, nome da disciplina, ano de escolaridade, autores, logotipo da 
editora (fusão de uma fotografia com uma aguarela)

4.2. Lombada Título, disciplina, ano de escolaridade e logotipo centrado em rodapé

4.3. Contracapa
Preço, ISBN, Código, Dep. Legal, IVA, preço, reprodução da mesma  
imagem que surge na capa (Anuncia outros volumes e contém  
ficha técnica, tiragem e local da execução gráfica)

4.4. Folha de rosto Título, nome da disciplina, ano de escolaridade, autores, logotipo da editora 
Reproduz a imagem da capa mas com uma ilustração diferente

4.5. Última página p. 272 anuncia opções para o 9.º ano – ir trabalhar ou continuar os 
estudos. Ficha técnica

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (duplo)

4.7. último separador p. 176 Texto Dramático (Oitavo Separador)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto+atividade

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto+atividade

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 texto+atividade

fim da 12.ª folha p. 192 texto+atividade

fim da 14.ª folha p. 224 matéria+tabelas

fim da 16.ª folha p. 256 texto

p. 272 FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 140 mm

6.3. Margem a) superior: 15 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 18 mm   esq.: 18 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 4 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas       X  não serifadas (nos separadores) 

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

–
.  a largura da mancha é maior 
na edição de 1996,

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

. localização do índice, 

.  layout da capa, folha de 
rosto, separadores, 
fotografia e ilustração 

. apresentação, 

. os mesmos autores, 

.  localização da ficha  
técnica,

. as mesma tipografia,

.  é comum a ausência de 
ícones de navegação.

.  só o 7.º ano tem selo do novo 
programa, 

.  só o 9.º ano tem nome dos 
autores na lombada, 

.  a ilustração muda de volume 
para volume,

.  a gramagem do papel do 
manual do 9.º ano é mais fina 
porque este tem mais páginas 
e o mesmo peso que os 
outros.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar CONFUSA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar ÍCONES QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

SOFRÍVEL A ENTRELINHA 
ANULA A LEITURA

8. Cor
DESAJUSTADA 
PRINCIPALMENTE  
NOS FUNDOS

9. Imagem DEMASIADO SIMPLES

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aula Viva

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2007 (3.ª reimpressão da 1.ª edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores João Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

1.8. Preço 16,50 euros

1.9. Tiragem 4 500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos um conto: "A palavra mágica" Virgílio Ferreira

1. 15. Ficha Técnica Título, autores, Design, editora, morada, contactos, contribuinte, Soc. 
cotas, Cap. Social, tiragem e carimbos de certificação de qualidade

1. 16. Design (capa e/ou layout) capa: António Modesto com imagem de Rafal Olbinski: "Pursuit of Happiness"

1. 17. Ilustração Porto Editora
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Género Narrativo, 2. Género Dramático, 3. Género Lírico,  
4. Género Épico

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)    apêndice gramatical 
d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X 218 (larg.) mm

2.2. Peso 764 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 288 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 18

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c) X  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Disciplina, ano de escolaridade, título, autores, referência ao conto que 
inclui, logotipo, site e indicação de oferta que inclui para o aluno.

4.2. Lombada Autores, ano de escolaridade, título e ícone/logotipo

4.3. Contracapa
Ficha técnica na parte interior da contracapa: título, disciplina, ano de 
escolaridade, breve descrição da obra que trás de oferta ao aluno, site, 
cód. barras, cód. obra, ISBN, dep. legal, IVA e preço e ficha técnica.

4.4. Folha de rosto Título, autores, disciplina, ano de escolaridade, site e logotipo

4.5. Última página Anúncio de materiais didáticos auxiliares

4.6. – 1.º separador p. 30

4.7. último separador p. 216

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 matéria

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 matéria

fim da 8.ª folha p. 128 exercício

fim da 10.ª folha p. 160 exercício

fim da 12.ª folha p. 192 matéria

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 matéria

fim da 18.ª folha p. 288 Anúncio de materiais didáticos auxiliares FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 130 mm

6.3. Margem a) superior: 20 mm  b) inferior: 25 mm c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 55 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar BEM ADAPTADAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

EM ALGUNS TEXTOS 
CORPO DEMASIADO 
PEQUENO

8. Cor BEM EMPREGUE

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 200302220                   Estante: 5                   Prateleira: 6                    Zona: 7

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aula Viva

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 1996

1.6. Volume A

1.7. Autores João Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

1.8. Preço –

1.9. Tiragem –

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Título, autores, capa, ilustração, logotipo, ISBN, moradas, telf., 
distribuição, contribuinte, Soc. cotas, Capt. social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Rui Daniel (ilustração "Paisagem com uma lagoa" de Allston)

1. 17. Ilustração Conceição Monteiro
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa
   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3.Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 15 
1. O texto narrativo; 2. A narrativa épica; 3. Primeiro Romantismo  
(1825-1838); 4. Segundo Romantismo (1838-1860); 5. Realismo  
(1871-1890); 6. A novelística portuguesa contemporânea; 7. Aparição;  
8. Texto dramático; 9. O género lírico; 10. A poesia romântica;  
11. A poesia realista; 12. A poesia simbolista; 13. Modernismo;  
14. Outros poetas do século XX ; 15. Texto Argumentativo.

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)
e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas
h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 250 (alt.) X 185 (larg.) mm

2.2. Peso 968 g

2.3. Espessura lombada 24 mm

2.4. N.º de Páginas 496 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 31

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar
4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, logotipo

4.2. Lombada Título, disciplina, ano de escolaridade, logotipo

4.3. Contracapa Ficha técnica na parte interior da contracapa: ISBN, Coódigo, Dep. Legal, 
IVA e ficha técnico

4.4. Folha de rosto reproduz a capa com um pormenor da ilustração da mesma

4.5. Última página p. 496

4.6. – 1.º separador p. 11

4.7. último separador p. 468

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 atividades+texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto+atividades

fim da 10.ª folha p. 160 texto+atividades

fim da 12.ª folha p. 192 matéria

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 texto

fim da 20.ª folha p. 320 separador

fim da 22.ª folha p. 352 texto+atividades

fim da 24.ª folha p. 384 texto

fim da 26.ª folha p. 416 texto+atividades

fim da 28.ª folha p. 448 texto+atividades

fim da 30.ª folha p. 480 texto

+ 1 caderno de 16 p. 496 texto FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível    ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 152 mm

6.3. Margem a) superior: 7 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 17 mm   esq.: 18 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 4 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas           não serifadas

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b)   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar CONFUSA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar POUCO ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar ÍCONES QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POUCOS ESPAÇOS BRANCOS 
ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor POUCA E TÉNUE

9. Imagem DEMASIADO SIMPLES

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 200502498                    Estante: 5                   Prateleira: 6                    Zona: 7

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aula Viva

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 1995

1.6. Volume B

1.7. Autores João Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

1.8. Preço –

1.9. Tiragem –

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Título, autores, capa, ilustração, logotipo, ISBN, moradas, telf., 
distribuição, contribuinte, Soc. cotas, Capt. social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Rui Daniel 

1. 17. Ilustração Conceição Monteiro
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 20
1. texto narrativo; 2. Narrativa épica; 3. Romance; 4. Realismo;  
5. Neo-Realismo; 6. Novelística; 7. texto dramático; 8. teatro romântico;  
9. Teatro Contemporâneo; 10. Género lírico; 11. Poesia Romântica;  
12. Poesia Realista; 13. Poesia Simbolista; 14.Poetas do sec. XX;  
15. O Saudosismo; 16. 1.º modernismo; 17. 2.º modernismo;  
18. Outros poetas sec. XX; 19. poemas de autores de expressão  
portuguesa; 20. Texto argumentativo.

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)
e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas
h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 250 (alt.) X 185 (larg.) mm

2.2. Peso 924 g

2.3. Espessura lombada 22 mm

2.4. N.º de Páginas 464 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 29

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura
X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar
4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, logotipo

4.2. Lombada Título, disciplina, ano de escolaridade, logotipo

4.3. Contracapa Ficha técnica na parte interior da contracapa:  
ISBN, Código, Dep. Legal, IVA, preço

4.4. Folha de rosto reprodução da capa

4.5. Última página p. 464 texto

4.6. – 1.º separador p. 13

4.7. último separador p. 410

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 matéria

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 atividade

fim da 8.ª folha p. 128 texto+atividade

fim da 10.ª folha p. 160 atividade

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 matéria+atividade

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 atividade+texto

fim da 20.ª folha p. 320 texto

fim da 22.ª folha p. 352 texto+atividade

fim da 24.ª folha p. 384 texto

fim da 26.ª folha p. 416 texto

fim da 28.ª folha p. 448 texto

+caderno de 16 folhas p. 464 texto FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)
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6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 152 mm

6.3. Margem a) superior: 7 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 17 mm   esq.: 18 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 4 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas          não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b)   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar CONFUSA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar ÍCONES QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) POUCOS ESPAÇOS BRANCOS

8. Cor ESCASSA

9. Imagem

DEMASIADO SIMPLES
QUADROS DE GRANDES  
PINTORES ILUSTRAM OS 
CONCEITOS

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 200101924                    Estante: 6                    Prateleira: 4                    Zona: 9

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aula Viva

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2001

1.6. Volume B

1.7. Autores João Augusto F. Guerra e José Augusto S. Vieira

1.8. Preço –

1.9. Tiragem –

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos

1. 15. Ficha Técnica Titulo, autores, capa, moradas e telf., site, distribuidor, n.º contribuinte, 
soc. cotas, capt social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Porto Editora
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5 
1. A poesia realista; 2. O 1.º Modernismo; 3. Teatro Contemporâneo;  
4. A Narrativa Contemporânea; 5. A poesia contemporânea.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 273 (alt.) X 195 (larg.) mm

2.2. Peso 946 g

2.3. Espessura lombada 20 mm

2.4. N.º de Páginas 480 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 30

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar
4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, logotipo

4.2. Lombada Autores, título, disciplina, ano de escolaridade e logotipo

4.3. Contracapa
Código, Dep. Legal, IVA, Ficha técnica muito completa na parte interior 
da contracapa: titulo, autores, capa, moradas e telf., site, distribuidor,  
n.º contribuinte, soc. cotas, capt social)

4.4. Folha de rosto Autores, título, disciplina, ano escolar, logotipo

4.5. Última página Publicidade com outros produtos para a disciplina de Português

4.6. – 1.º separador p. 18-19

4.7. último separador p. 368-369

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 matéria

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 orientações de leitura+exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 matéria

fim da 18.ª folha p. 288 matéria

fim da 20.ª folha p. 320 orientações de leitura+exercícios

fim da 22.ª folha p. 352 orientações de leitura+exercícios

fim da 24.ª folha p. 384 orientações de leitura+exercícios

fim da 28.ª folha p. 416 orientações de leitura+exercícios

fim da 30.ª folha p. 448 orientações de leitura+exercícios

fim da 32.ª folha p. 480 FIM bibliografia+publicidade

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível    ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d)  linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 145 mm

6.3. Margem a) superior: 7 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 17 mm   esq.: 18 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas 55mm

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas 

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração  
(QUASE NÃO HÀ)

a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2.  Características técnicas  
do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar CONFUSA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar POUCO ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar SIMPLES MAS EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/
Estrutura das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, 
mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA MAS EFICAZ 
AUXILIANDO A NAVEGAÇÃO

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

.   Hierarquia cromática;

.  Organização dos conteúdos;

.  Separadores (mal definidos).

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS
a)  Entre edições/

reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção  
para distintos anos de 
escolaridade

.  Os mesmos autores, designer e 
ilustrador dos outros volumes.

.   ao longo das edições o papel é cada 
vez menos gramado.

.  diferenças no n.º páginas tipografia e 
layouts.

.  mais espaço branco que nos 
volumes anteriores onde escasseia.

12.3.  Estudos  
Comparativos

.  os mesmos autores em todos os volumes da coleção

.  quase todos os volumes usam as mesmas imagens. Por exemplo, quando  
se fala de Camões é sempre a mesma.

.  Formato em todos os volumes desta coleção.

.  Fontes em todos os volumes desta coleção.

.  Layout em todos os volumes desta coleção.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 200502508                    Estante: 5                   Prateleira: 6                    Zona: 7

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Novos Horizontes

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 1995

1.6. Volume A

1.7. Autores Fernando Costa e Rogério de Castro

1.8. Preço –

1.9. Tiragem –

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta sim (ao professor)

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Título, autores, logotipo, ISBN, moradas e telf., distribuidor, n.º 
contribuinte, Soc. Cotas, Capt. Social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Gil Maia

1. 17. Ilustração Porto Editora
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice



142

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5 
1. O romantismo, 2. O realismo, 3. O simbolismo, 4. O modernismo,  
5. Da narrativa épica do renascimento à narrativa existencialista do 
século XX

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)    apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 249 (alt.) X 183 (larg.) mm

2.2. Peso 448 g

2.3. Espessura lombada 23 mm

2.4. N.º de Páginas 496 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 31

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar
4.1. Capa Título, ano de escolaridade, nome da disciplina, autores e logotipo

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, nome da disciplina, autores e logotipo

4.3. Contracapa Ficha técnica na parte interior da contracapa: Código, Dep. Legal, IVA,  
Código de Barras

4.4. Folha de rosto Título, ano de escolaridade, nome da disciplina, autores, logotipo e ISBN

4.5. Última página p. 496 texto

4.6. – 1.º separador p. 10 (O romantismo)

4.7. último separador p. 242 (5. Da narrativa épica do renascimento à narrativa existencialista 
do século XX)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios+texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto+exercícios 

fim da 8.ª folha p. 128  texto+exercícios 

fim da 10.ª folha p. 160 texto+exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 texto+exercícios 

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 texto

fim da 20.ª folha p. 320 texto+exercícios 

fim da 22.ª folha p. 352 texto

fim da 24.ª folha p. 384 texto

fim da 26.ª folha p. 416 texto

fim da 28.ª folha p. 448 texto+exercícios

fim da 30.ª folha p. 480

+caderno 16 págs. p. 496 FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   ilegível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones    simples X  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 157 mm

6.3. Margem a) superior: 43 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas   

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar

ORGANIZADOS MAS 
ESTETICAMENTE POUCO 
APELATIVOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

BÁSICAS COM ELEMEN-
TOS POUCO COLORIDOS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem DEMASIADO SIMPLES

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

Livro n.º: 200302219                    Estante: 5                    Prateleira: 6                    Zona: 10

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Novos Horizontes

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 1995

1.6. Volume B

1.7. Autores Fernando Costa, Francisco Martins e Rogério de Castro

1.8. Preço –

1.9. Tiragem –

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Título, autores, logotipo, ISBN, moradas e telf., distribuidor,  
n.º contribuinte, Soc. Cotas, Capt. Social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Gil Maia

1. 17. Ilustração Porto Editora
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Ciências e letras, 2. Horizontes da narrativa,  
3. Horizonte do teatro, 4. Horizontes de argumentação

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)    apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 249 (alt.) X 183 (larg.) mm

2.2. Peso 864 g

2.3. Espessura lombada 21 mm

2.4. N.º de Páginas 432 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 27

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, nome da disciplina, autores, logotipo e selo 
de novo programa

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, nome da disciplina, autores e logotipo

4.3. Contracapa Ficha técnica na parte interior da contracapa: Código, Dep. Legal, IVA,  
Código Barras

4.4. Folha de rosto Título, ano de escolaridade, nome da disciplina, autores, logotipo e ISBN

4.5. Última página p. 432 em branco

4.6. – 1.º separador p. 10

4.7. último separador p. 394

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto+exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 matéria

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 texto

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 texto

fim da 20.ª folha p. 320 texto+exercícios 

fim da 22.ª folha p. 352 texto

fim da 24.ª folha p. 384 texto

fim da 26.ª folha p. 416 texto

fim da 27.ª folha 
(+caderno 16 págs.) p. 432 em branco FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   ilegível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:

 X   legível (mas 
pequeno)  ilegível

c) ícones    simples X  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 157 mm

6.3. Margem a) superior: 43 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas 
b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE INEXISTENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 200502514                    Estante: 5                    Prateleira: 6                    Zona: 7

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Encontro Literário

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 1995

1.6. Volume A

1.7. Autores Vasco Moreira e Hilário Pimenta

1.8. Preço –

1.9. Tiragem –

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Título, autores, logotipo, ISBN, moradas e telf., distribuidor,  
n.º contribuinte, Soc. Cotas, Capt. Social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Capa: Lurdes Paraíso e Design Gráfico do layout: Ana Lúcia

1. 17. Ilustração –
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

X     b) apresentação do programa
   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 9
1. Leitura, 2. Ato de ler, 3. Lírica, 4. Tratamento da informação,  
5. A narrativa, 6. Compreensão e expressão oral, 7. Texto dramático,  
8. Texto argumentativo, 9. A escrita.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)    apêndice gramatical 
d) X  biografias
e)   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas
h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 250 (alt.) X 185 (larg.) mm

2.2. Peso 134 g

2.3. Espessura lombada 25 mm

2.4. N.º de Páginas 512 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 17,5

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa 
 (opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

d) cor

X  branco 
 capa 

X  miolo

X  com cor 
X  capa 

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, nome da disciplina, autores, logotipo e selo 
do novo programa

4.2. Lombada Título, nome da disciplina, ano de escolaridade, autores e logotipo

4.3. Contracapa Ficha técnica na parte interior da contracapa: Código, Dep. Legal, IVA,  
Código Barras

4.4. Folha de rosto Título, ano de escolaridade, nome da disciplina, autores, logotipo e ISBN
4.5. Última página p. 512 texto
4.6. – 1.º separador p. 7 (Leitura)
4.7. último separador p. 501 (A escrita)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto
fim da 4.ª folha p. 64 exercícios
fim da 6.ª folha p. 96 texto
fim da 8.ª folha p. 128 texto
fim da 10.ª folha p. 160 texto
fim da 12.ª folha p. 192 texto
fim da 14.ª folha p. 224 texto
fim da 16.ª folha p. 256 texto
fim da 18.ª folha p. 288 texto
fim da 19.ª folha p. 304 exercícios
fim da 20.ª folha p. 320 texto
fim da 22.ª folha p. 352 texto
fim da 24.ª folha p. 384 texto
fim da 26.ª folha p. 416 texto
fim da 28.ª folha p. 448 texto
fim da 30.ª folha p. 480 texto+ exercícios
fim da 32.ª folha p. 512 índice de autores dos textos FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página    ilegível X  ilegível (canto sup. dir.)

b)  qualidade do material 
iconográfico:    legível X  ilegível

c) ícones    simples X  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 135 mm

6.3. Margem a) superior: 26 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 35 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar

ORGANIZADOS MAS 
ESTETICAMENTE POUCO 
APELATIVOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POUCOS ESPAÇOS 
BRANCOS, ENTRELINHA  
DEMASIADO APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem
POUCA QUALIDADE  
NA RESOLUÇÃO

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Caminhos

1.2. Ano de Escolaridade 8.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Língua Portuguesa

1.5. Ano de Edição 1997 (2.ª reimpressão da 1.ª edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores Fernanda Costa e Rogério Castro

1.8. Preço 2055$00

1.9. Tiragem 14 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Título, autores, design, ilustração, editor, moradas, telefones, 
distribuição, n.º contribuinte, soc. quotas e capt. social

1. 16. Design (capa e/ou layout) Gil Maia

1. 17. Ilustração Susana Correia Marques, Bayard Christ e Nazaré Álvares
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 10
1. Diálogo a partir da imagem de poema, 2. Convencer/Argumentar…,  
3. Debate…, 4. Reconstrução de diálogos., 5. Imaginar soluções para 
problemas., 6. Resumir uma intervenção oral., 7. Debate…,  
8. O jornal falado. e 9. Sessão de declamação.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 255 (alt.) X 191 (larg.) mm

2.2. Peso 546 g

2.3. Espessura lombada 13 mm

2.4. N.º de Páginas 256 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 16

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, disciplina, logotipo da editora e autores

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa Ficha técnica no interior da contracapa: símbolo a referir que o livro é 
amigo do ambiente, Código barras, código obra, IVA, ISBN, preço

4.4. Folha de rosto Título, ano de escolaridade, disciplina, autores e logotipo da editora

4.5. Última página Lisa impressa a azul

4.6. – 1.º separador p. 15

4.7. último separador p. 203

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 – 2.º separador

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 matéria

fim da 14.ª folha p. 224 texto

fim da 15.ª folha p. 240  texto

fim da 16.ª folha (+1 
caderno des 16 págs.) p. 256  vazia azul
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 168 mm

6.3. Margem a) superior: 20 mm  b) inferior: 17 mm  c)  lateral  dir.:10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar QUASE AUSENTE

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA E O PRÓPRIO 
TEXTO BASTANTE 
APERTADOS E REDUZIDOS

8. Cor EFICAZ

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Português de Palavra

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2000 (4.ª reimpressão da 1.ª edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores Fernanda Costa e Rogério Castro

1.8. Preço 12,27 euros

1.9. Tiragem 20 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Imagem com capa do manual, autores, editora, design, ilustração, 
moradas, telefones, distribuição

1. 16. Design (capa e/ou layout) capa: Adriano Rangel, miolo: Gil Maia

1. 17. Ilustração Susana Correia Marques, Pedro Nogueira, Sílvia Castro
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Página 192/193

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7 
1. Atividades preparatórias, 2. Texto Narrativo, 3. Texto Poético,  
4. Texto Dramático, 5. Outros Textos, 6. Guiões de leitura de obras 
extensas, 7. Técnicas de trabalho estudo comunicação

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 261 (alt.) X 197 (larg.) mm

2.2. Peso 548 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 240 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas (1 folha = 16p.) 15

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Nome da editora, autores, disciplina, título, ano escolar, logotipo

4.2. Lombada Título, ano escolar, autores e ícone do logotipo

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: os prémios recebidos pela  
Editora, disciplina, título, Código barras, código obra, ISBN, Dep. Legal, 
IVA, preço em escudos e conversão em euros e símbolo a referir que o 
livro é amigo do ambiente

4.4. Folha de rosto Nome da editora, autores, disciplina, título, ano escolar, logotipo

4.5. Última página apresenta o resto da coleção, refere o n.º de edições e onde foi 
impresso o livro

4.6. – 1.º separador p. 4

4.7. último separador p. 218

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto+exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 texto

fim da 15.ª folha p. 240 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais d) X    linhas de força estruturais da 

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 168 mm

6.3. Margem a) superior: 20 mm  b) inferior: 20 mm  c)  lateral   dir.: 18 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2.  Características técnicas  
do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/
Estrutura das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação POUCA QUALIDADE

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  formato;

. tipografia utilizada;

.   layout e sua respetiva 
organização;

.  papel;

.  apresentação do manual;

. índice.

.  cor e imagem utilizadas na 
capa;

.  número de páginas (por terem 
diferentes conteúdos 
programáticos).
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Com Todas as Letras

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2004 (5.ª Reimpressão da 1.ª Edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores Fernanda Costa e Luísa Mendonça

1.8. Preço 16.65 euros

1.9. Tiragem 12 500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta ofertas ao aluno: banco de imagens, fichas informativas e apoio  
na internet

1. 14. Anexos as ofertas ao aluno: banco de imagens, fichas informativas e apoio  
na internet

1. 15. Ficha Técnica Autores, editora, ilustração, capa, logotipo, moradas e telefones da 
editora, edição, tiragem e execução gráfica da obra

1. 16. Design (capa e/ou layout) Gil Maia e António Modesto

1. 17. Ilustração Anabela Dias, António Modesto, João Madureira, Sílvia Castro
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1.º separador

1.ª página do índice

Página 32/33
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Página 96/97

Página 64/65

Página 128/129
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Página 192/193

Página 160/161

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5
O. Atividades Preparatórias, 1. Narrativas e Outros Textos,  
2. Poemas e Outros Textos, 3. Peças de Teatro e Outros Textos,  
Oficina de Escrita

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e)   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos(banco de imagens)

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 273 (alt.) X 199 (larg.) mm

2.2. Peso 700 g

2.3. Espessura lombada 13 mm

2.4. N.º de Páginas 288 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas (1 folha = 16p.) 18

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                           X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, disciplina, ano escolar,  logotipo

4.2. Lombada Ano escolar, título, autores e ícone do logotipo

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: disciplina, ano escolar, título, 
peças que compõem o manual escolar, endereço de apoio na internet, 
site, código barras, código de obra, ISBN Dep. Legal, IVA, preço e outros 
endereços web

4.4. Folha de rosto Autores, título, disciplina, ano escolar, logotipo e endereço web

4.5. Última página em branco p. 288

4.6. – 1.º separador p. 32

4.7. último separador p. 258

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 – 1.º separador

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 projeto de trabalho

fim da 18.ª folha p. 288 em branco FIM



186

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d) X   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 115 mm

6.3. Margem a) superior: 32 mm  b) inferior: 20 mm  c)  lateral   dir.: 25 mm  esq.: 25 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

187

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA PO

RTO
 ED

ITO
RA

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar SIMPLES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação RAZOÁVEL
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ContracapaCapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Com Todas as Letras

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2005 (1.ª Edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores Fernanda Costa e Olga Magalhães

1.8. Preço 15,94 euros

1.9. Tiragem 18 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta caderno de exercícios e livro de bolso da Alice Vieira “Um fio de fumo nos 
confins do mar”

1. 14. Anexos caderno de exercícios e livro de bolso da Alice Vieira “Um fio de fumo nos 
confins do mar”

1. 15. Ficha Técnica Autores, editora, ilustração, capa, logotipo, moradas e telefones da 
editora, edição, tiragem e execução gráfica da obra

1. 16. Design (capa e/ou layout) Gil Maia e António Modesto

1. 17. Ilustração António Modesto, João Madureira, Marta Madureira e Sílvia Castro
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193



192

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5 
0. Recomeçar, 1. Texto narrativo em prosa, 2. Texto dramático, 3. Texto 
narrativo em verso, 4. Texto poético.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 197 (larg.) mm

2.2. Peso 706 g

2.3. Espessura lombada 15 mm

2.4. N.º de Páginas 304 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas (1 folha = 16p.) 19

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim  X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, disciplina, ano escolar,( o que oferece) ilustração,  
logotipo e selos das ofertas

4.2. Lombada Ano escolar, título, autores e ícone do logotipo da editora

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: disciplina, ano, titulo, autores, 
indicação das ofertas e o que contém, sites de ajuda e consulta, site da 
Porto Editora, código de barras, ISBN, Dep. Legal, IVA e preço

4.4. Folha de rosto Autores, titulo, disciplina e ano escolar, logotipo e um pormenor  
da ilustração da capa tudo em fundo branco

4.5. Última página p. 304 publicidade a manuais auxiliares e dicionários

4.6. – 1.º separador p. 10

4.7. último separador p. 256

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 ficha de auto-avaliação

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 exercício+texto

fim da 12.ª folha p. 192 exercício

fim da 14.ª folha p. 224 texto

fim da 16.ª folha p. 256 – 4.º Separador

fim da 18.ª folha p. 288 apêndice gramatical

fim da 19.ª folha (caderno 
de 16p) p. 304 publicidade a outros manuais FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 112 mm

6.3. Margem a) superior: 30 mm  b) inferior: 20 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm  esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar BÁSICAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/
Estrutura das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor EFICAZ

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões (evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção para 
distintos anos  
de escolaridade

.  linha gráfica construída de 
forma coerente 
relativamente á coleção 
para todas as disciplinas.

.   largura da mancha de texto 
(mais estreita que o usual)

.   tipografia;

.   ilustração da capa
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Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Abordagens

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2006
1.6. Volume –
1.7. Autores Zaida Braga, Auxília Ramos e Elvira Pardinhas
1.8. Preço –
1.9. Tiragem –
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística –
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica
Título, disciplina, ano de escolaridade, Logotipo, contactos  
da editora, n.º contribuinte, soc. quotas, cap. social, ano de edição, local da 
impressão e norma APCER que respeita

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Porto Editora

Capa Contracapa
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 128/129

Página 64/65

Página 96/97
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Último  
separador

Página 160/161

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Fernando Pessoa, 2. Camões e Pessoa, 3. Luís Sttau Monteiro  
e 4. Memorial do convento.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 273 (alt.) X 197 (larg.) mm

2.2. Peso 848g

2.3. Espessura lombada 18 mm

2.4. N.º de Páginas 368 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 23

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

201

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA PO

RTO
 ED

ITO
RA

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Logotipo da editora, disciplina, ano de escolaridade, autores, título, selo 
a anunciar nova terminologia linguística.

4.2. Lombada Logotipo da editora, ano de escolaridade, título, autores.

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: logotipo da editora, título, 
disciplina, ano de escolaridade, endereços do site de apoio na internet, 
código de barras, código de obra, ISBN, Dep. Legal, preço e IVA

4.4. Folha de rosto Disciplina, ano de escolaridade, autores, título, endereços do site de 
apoio na internet e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 368 publicidade a materiais didático auxiliares

4.6. – 1.º separador p. 14 e 15 Fernando Pessoa Ortónimo e heterónimos

4.7. último separador p. 302 e 303 José Saramago Memorial do Convento

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto+exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 sugestões de correção

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 texto

fim da 20.ª folha p. 320 matéria

fim da 22.ª folha p. 352 síntese global da obra

fim da 23.ª folha p. 368 publicidade a materiais didático  
auxiliares FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas       X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c) X   motivadora            explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 128 mm

6.3. Margem a) superior: 18 mm  b) inferior: 21 mm  c)  lateral  dir.: 55 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar ESCASSAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

CORPO DE TEXTO 
DEMASIADO PEQUENO

8. Cor EFICAZ

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Lombada

Capa Contracapa

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Palavras a fio

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2009 (5.ª reimpressão)
1.6. Volume –
1.7. Autores Fernanda Costa e Luísa Mendonça
1.8. Preço 19,05 euros
1.9. Tiragem 12.500
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística –
1. 12. Revisão Científica Maria Elisa Sousa
1. 13. Oferta Livro de contos e caderno de atividades
1. 14. Anexos oferta ao aluno de um livros com 6 contos e caderno de atividades

1. 15. Ficha Técnica

Título, disciplina, ano de escolaridade, Identificação dos autores, revisores 
e ilustradores, Logotipo, contactos da editora, n.º contribuinte,  
soc. quotas, cap. social, ano de edição, local da impressão e norma  
APCER que respeita

1. 16. Design (capa e/ou layout) Design António Modesto com ilustração de capa de Daniel Silva

1. 17. Ilustração André Marques, Daniel Silva, Hélio Falcão e João Madureira
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6 
0. Atividades preparatórias, A. Em família, B. Amigos, Amores,  
C. Confusões, D. Decisões, E. Olhares, F. O mundo em notícia.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 273 (alt.) X 198 (larg.) mm

2.2. Peso 708g

2.3. Espessura lombada 15 mm

2.4. N.º de Páginas 304 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 19

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Ano de escolaridade, título, indicação a anunciar nova terminologia  
linguística, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisor cientifico,  
ofertas ao aluno e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores, logotipo.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: publicidade à escola virtual, título 
da obra, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisores, edição, design 
da capa, ilustração, logotipo, contactos da editora, edição, tiragem, Dep. 
Legal, e indicação de respeitar as normas do sistema de gestão ambiental. 
e qr-code

4.4. Folha de rosto
Título, indicação a anunciar nova terminologia linguística, disciplina, ano  
de escolaridade, autores, revisor cientifico e respetivo CV., site da escola 
virtual e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 304  publicidade a manuais auxiliares de apoio

4.6. – 1.º separador p. 16 Em família

4.7. último separador p. 224 O mundo em noticia

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto e exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 último separador

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios

fim da 18.ª folha p. 288 exercícios

fim da 19.ª folha p. 304 publicidade
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 135 mm

6.3. Margem a) superior: 28 mm  b) inferior: 21 mm  c)  lateral  dir.: 50 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável (maioritáriamente a mancha é larga)

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar

SIMPLES  
E ORIENTADORAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem SIMPLES E EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201601865                     Estante: 1 3                   Prateleira: 4                    Zona: 9

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Expressões

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição, 7.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Pedro Silva, Elsa Cardoso, Maria Céu Moreira e Sofia Rente

1.8. Preço 32,36 euros

1.9. Tiragem 8750 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica Maria Luísa Azevedo

1. 13. Oferta ao aluno do Caderno de apoio ao exame

1. 14. Anexos Caderno de apoio ao exame

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da escola virtual, selo com recomendações de livros de 
exercícios de português, endereço da Wook, título, autores, revisor, 
ilustrador, editora, design da capa, logotipo, morada e site da editora. 
Número da edição, da tiragem, dos exemplares, ano, execução da 
impressão, indicação de ser um livro amigo do ambiente, Dep. Legal  
e indicação que respeita o AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Alexandre Algarvio e Maria João Castilho
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 128/129

Página 64/65

Página 96/97
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Último  
separador

Página 160/161

Página 192/193



216

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
1. Outro(s) eu, 2. Eu, em génio e arte, 3. Eu em (re)ação,  
4. (M)eu sonho, minha(s) vontade(s)

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 195 (larg.) mm

2.2. Peso 684 g

2.3. Espessura lombada 16 mm

2.4. N.º de Páginas 252 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 15, 5

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisão científica,  
ilustração e logotipo da editora

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores e ícone do logotipo da editora

4.3. Contracapa
Indicação de outras obras auxiliares, publicidade, site da escola virtual, 
ISBN, Código de obra, IVA, mensagem de recomendação da obra e seus 
respetivos auxiliares

4.4. Folha de rosto

Ficha técnica no interior da contracapa: título, disciplina, ano de 
escolaridade, autores sua biografia, revisor científico e cv., plublicidade  
e site da escola virtual, qr-code para aceder a informações sobre o 
e-manual, selo diga não à cópia e logotipo da editora e logotipo  
da editora

4.5. Última página p. 352 (matéria e vocabulário)

4.6. – 1.º separador p. 19-20 (Outro(s) eu)

4.7. último separador p. 275-276 ((M)eu sonho, minha(s) vontade(s))

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96  texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto + exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto + exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 texto + exercícios

fim da 15.ª folha p. 240 matéria + vocabulário

+ 12 páginas (meia folha) p. 252 matéria + vocabulário FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X     linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 143 mm

6.3. Margem a) superior: 30 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral  dir.: 25 mm   esq.: 25 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar BÁSICAS MAS EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem
DEMASIADO SIMPLES  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção 
para distintos anos  
de escolaridade

.  linha gráfica (mantém a 
coerência da linha mas 
são demasiado similares);

.  largura da mancha;

.  tipografia;

.   autores comuns

.   matérias

.   ilustração
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ContracapaCapa
Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201601225                     Estante: 1 3                   Prateleira: 4                    Zona: 6

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Entre Margens

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição, 5.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Olga Magalhães, Fernanda Costa e Conceição Pires

1.8. Preço 32,36 euros

1.9. Tiragem 3750 ex
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística –
1. 12. Revisão Científica António Moreno, Helena Couto Lopes e João Veloso
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos Caderno de apoio para a preparação do exame nacional

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da escola virtual, selo com recomendações de livros de 
exercícios de português, endereço da Wook, título, autores, revisor, 
ilustrador, editora, design da capa, logotipo, morada e site da editora. 
Número da edição, da tiragem, dos exemplares, ano, execução da 
impressão, indicação de ser um livro amigo do ambiente, Dep. Legal e 
indicação que respeita o AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração João Concha
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5
0. Para começar, 1. Fernando Pessoa - Ortónimo e Heterónimos,  
2. Os Lusíadas, Luís de Camões e Mensagem, Fernando Pessoa,  
3. Felizmente há Luar!, Luís de Sttau Monteiro, 4. Memorial do convento, 
José Saramago.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 196 (larg.) mm

2.2. Peso 618 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 352 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 22

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisão, consultores 
científicos, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores e ícone  
do logotipo da editora

4.3. Contracapa
Indicação de outras obras auxiliares, publicidade, site da escola virtual, 
logotipo, ISBN, Código de obra, IVA, mensagem de recomendação da obra, 
seus respetivos auxiliares e qr-code

4.4. Folha de rosto

Ficha técnica no interior da contracapa: título, disciplina, ano de 
escolaridade, autores sua biografia, revisor científico e cv., publicidade à 
escola virtual, qr-code para aceder a informações sobre o e-manual, 
selo diga não à cópia e logotipo da editora e logotipo da editora

4.5. Última página p. 318 (Glossário de símbolos)

4.6. – 1.º separador p. 20-21 Fernando Pessoa - Ortónimo e Heterónimos

4.7. último separador p. 224-255 (4. Memorial do Convento, José Saramago)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96  texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto + exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 último separador (4.)

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 matéria + exercícios

fim da 20.ª folha p. 320 vocabulário

fim da 22.ª folha p. 352 glossário FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 11 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral  dir.: 34 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas         X   não serifadas 
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa
Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201602247                     Estante: 1 3                   Prateleira: 2                    Zona: 11

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título (Para) Textos
1.2. Ano de Escolaridade 7.º
1.3. Editora Porto Editora
1.4. Disciplina Português
1.5. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição, 6.ª Reimpressão)
1.6. Volume –

1.7. Autores Ana Miguel Paiva, Gabriela Barroso de Almeida, Noémia Jorge e Sónia 
Gonçalves Junqueira

1.8. Preço 21,24 euros

1.9. Tiragem 13 500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica Maria Antónia Coutinho

1. 13. Oferta Guiões de leitura

1. 14. Anexos Guiões de leitura

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da escola virtual, selo com recomendações de livros de 
exercícios de português, endereço da Wook, título, autores, revisor, 
ilustrador, editora, design da capa, logotipo, morada e site da editora. 
Número da edição, da tiragem, dos exemplares, ano, execução da 
impressão, indicação de ser um livro amigo do ambiente, Dep. Legal e 
indicação que respeita o AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Ana Fernandes, Aurélie de Sousa, Luis Prina, Rui Junqueira e Rui Pedro 
Lourenço
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

231

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA PO

RTO
 ED

ITO
RA

Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
0. Partida... largada... fugida!, 1. Comunicadores do século XXI,  
2. Narrativas prodigiosas, 3. Nas esferas da poesia, 4. Espaço Cénico.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 196 (larg.) mm

2.2. Peso 560 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 288 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 18

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisão, consultores 
científicos, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores e ícone do logotipo da 
editora

4.3. Contracapa
Indicação de outras obras auxiliares, publicidade, site da escola virtual, 
logotipo, ISBN, Código de obra, IVA, mensagem de recomendação da obra, 
seus respetivos auxiliares e qr-code

4.4. Folha de rosto

Ficha técnica no interior da contracapa: título, disciplina, ano de 
escolaridade, autores sua biografia, revisor científico e cv., publicidade à 
escola virtual, qr-code para aceder a informações sobre o e-manual, 
selo diga não à cópia e logotipo da editora

4.5. Última página p.288 soluções

4.6. – 1.º separador p. 24-25 (Comunicadores do século XXI)

4.7. último separador p. 240-241 (Espaço Cénico)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96  exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto + exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 texto + exercícios

fim da 18.ª folha p. 288 soluções FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 11 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral  dir.: 34 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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ContracapaCapa
Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201601219                     Estante: 1 3                   Prateleira: 4                    Zona: 6

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título (Para) Textos

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição, 6.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Ana Miguel Paiva,Gabriela Barroso de Almeida, Noémia Jorge  
e Sónia Gonçalves Junqueira

1.8. Preço 20,49 euros

1.9. Tiragem 14 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica Maria Antónia Coutinho

1. 13. Oferta ao aluno: Caderno de preparação para a prova final

1. 14. Anexos Caderno de preparação para a prova final

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da escola virtual, selo com recomendações de livros de 
exercícios de português, endereço da Wook, título, autores, revisor, 
ilustrador, editora, design da capa, logotipo, morada e site da editora. 
Número da edição, da tiragem, dos exemplares, ano, execução da 
impressão, indicação de ser um livro amigo do ambiente, Dep. Legal e 
indicação que respeita o AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Aurélie de Sousa, Luis Prina, Rui Junqueira e Rui Pedro Lourenço
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
0. Partida... largada... fugida!, 1. Comunicadores do século XXI,  
2. Narrativas prodigiosas, 3. Nas esferas da poesia, 4. Espaço Cénico.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 196 (larg.) mm

2.2. Peso 624 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 352 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 22

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisão, consultores 
científicos, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores e ícone do logotipo da editora

4.3. Contracapa
Indicação de outras obras auxiliares, publicidade, site da escola virtual, 
logotipo, ISBN, Código de obra, IVA, mensagem de recomendação da obra, 
seus respetivos auxiliares e qr-code

4.4. Folha de rosto

Ficha técnica no interior da contracapa: título, disciplina, ano de 
escolaridade, autores sua biografia, revisor científico e cv, publicidade à 
escola virtual, qr-code para aceder a informações sobre o e-manual, 
selo diga não à cópia e logotipo da editora

4.5. Última página p.252 (soluções)

4.6. – 1.º separador p. 22-23 (Comunicadores do século XXI)

4.7. último separador p. 224-225 (Espaço Cénico)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96  texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto + exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 último separador (4.º)

fim da 16.ª folha p. 256 texto + exercícios

fim da 18.ª folha p. 288 texto + exercícios

fim da 20.ª folha p. 320 soluções

fim da 22.ª folha p. 352 soluções FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 140 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral  dir.: 10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem
ESCASSA  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção 
para distintos anos  
de escolaridade

.  mantém a linha gráfica 
coerente nos diferentes 
volumes;

.  tipografia;

.   ilustração (os mesmos 
ilustradores);

.   os mesmos autores.

.   matérias e largura da mancha
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ContracapaCapa
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CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201602233                     Estante: 1 3                   Prateleira: 2                    Zona: 10

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Diálogos

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição, 6.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Fernanda Costa e Luísa Mendonça

1.8. Preço 21,24 euros

1.9. Tiragem 14 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta ao aluno: Guiões de leitura

1. 14. Anexos Guiões de leitura

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da escola virtual, selo com recomendações de livros de 
exercícios de português, endereço da Wook, título, autores, revisor, 
ilustrador, editora, design da capa, logotipo, morada e site da editora. 
Número da edição, da tiragem, dos exemplares, ano, execução da 
impressão, indicação de ser um livro amigo do ambiente, Dep. Legal e 
indicação que respeita o AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Maria Ferrand
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 8
0. Para começar, 1. Narrativas de literatura popular e tradicional,  
2. Narrativas juvenis de carácter realista, 3. Narrativas juvenis de aventura 
e fantásticas, 4. Narrativas de autores portugueses e lusófonos, 
 5. Narrativas de autores estrangeiros, 6. Em palco,  
7. Palavras com música, 8. Ler a vida.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 196 (larg.) mm

2.2. Peso 566 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 288 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 18

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores e ícone do logotipo da editora

4.3. Contracapa
Indicação de outras obras auxiliares, publicidade, site da escola virtual, 
logotipo, ISBN, Código de obra, IVA, mensagem de recomendação da obra, 
seus respetivos auxiliares e qr-code

4.4. Folha de rosto

Ficha técnica no interior da contracapa: título, disciplina, ano de 
escolaridade, autores sua biografia, revisor científico e cv., publicidade à 
escola virtual, qr-code para aceder a informações sobre o e-manual, 
selo diga não à cópia e logotipo da editora

4.5. Última página p.288 (gramática/verbos)

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (Narrativas de literatura popular e tradicional)

4.7. último separador p. 198-199 (Ler a vida)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 ficha de auto-avaliação + 2.ºseparador

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios + texto

fim da 6.ª folha p. 96  exercícios + texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto + exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios + texto

fim da 14.ª folha p. 224 exercícios + texto

fim da 16.ª folha p. 256 matéria (gramática)

fim da 18.ª folha p. 288 matéria (gramática)FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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 2 6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)    linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 11 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral  dir.: 34 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201602246                     Estante: 1 3                   Prateleira: 2                    Zona: 11

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Diálogos

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Português

1.5. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição, 6.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Fernanda Costa, Olga Magalhães e Vitor Magalhães

1.8. Preço 20,49 euros

1.9. Tiragem 10 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica António Moreno, Helena Couto Lopes e João Veloso

1. 13. Oferta ao aluno: Preparar prova final

1. 14. Anexos Preparar prova final

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da escola virtual, selo com recomendações de livros de 
exercícios de português, endereço da Wook, título, autores, revisor, 
ilustrador, editora, design da capa, logotipo, morada e site da editora. 
Número da edição, da tiragem, dos exemplares, ano, execução da 
impressão, indicação de ser um livro amigo do ambiente, Dep. Legal e 
indicação que respeita o AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Daniel Silvestre da Silva, Pedro Morais e Rodrigo Prazeres Saias
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

e)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
0. O cais de embarque, 1. Primeira etapa, 2. à barca, à barca, 3. Miradouro 
do Restelo, 4. Praça dos poetas.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 196 (larg.) mm

2.2. Peso 630 g

2.3. Espessura lombada 15 mm

2.4. N.º de Páginas 352 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 22

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, imagem e logotipo  
da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores e ícone do logotipo  
da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: indicação de outras obras 
auxiliares, publicidade, site da escola virtual, logotipo, ISBN, Código de 
obra, IVA, mensagem de recomendação da obra, seus respetivos 
auxiliares e qr-code

4.4. Folha de rosto

Título, disciplina, ano de escolaridade, autores sua biografia, revisor 
científico e CV., publicidade à escola virtual, qr-code para aceder a 
informações sobre o e-manual, selo diga não à cópia e logotipo  
da editora

4.5. Última página p. 352 gramática/ verbos FIM

4.6. – 1.º separador p. 20-21(Primeira etapa)

4.7. último separador p. 234-235 (4. Praça dos poetas)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96  texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto + exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto + exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 texto + exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 texto + exercícios

fim da 18.ª folha p. 288 matéria / gramática

fim da 20.ª folha p. 320 matéria / gramática

fim da 22.ª folha p. 352 gramática/ verbos FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)     linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral  dir.: 30 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas 
b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes
b)  X   corpos diferentes
c)  X   espessuras diferentes
d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem
ESCASSA  
MAS EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção 
para distintos anos  
de escolaridade

.  coerência da linha gráfica 
nos diferentes volumes;

.  tipografia;

.   os mesmo ilustradores;

.   os mesmos autores.

.   matérias

.   autores

.   ilustração
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ANALISADAS DISCIPLINA EDITORA TÍTULO POR COLEÇÃO ANO DE 

ESCOLARIDADE ANO CIVIL

1

PORTUGUÊS PE

PORTUGUÊS ORAL E ESCRITO 7.º 1983

2 PORTUGUÊS ORAL E ESCRITO 9.º 1983

3 PORTUGUÊS PROSA E POESIA 7.º 1986

4 A LÍNGUA E O TEXTO 7.º 1986

5 A LÍNGUA E O TEXTO 9.º 1987

6 AO ENCONTRO DAS PALAVRAS 7.º 1986

7 AO ENCONTRO DAS PALAVRAS 7.º 1990

8 PORTUGUÊS LÍNGUA E LINGUAGEM 7.º 1990

9 VIAGENS EM PORTUGUÊS 7.º 1992

10 VIAGENS EM PORTUGUÊS 9.º 1996

11 AULA VIVA 7.º 1993

12 AULA VIVA 7.º 1996

13 AULA VIVA 9.º 1996

14 AULA VIVA 9.º 2007

15 AULA VIVA_A 12.º 1996

16 AULA VIVA_B 12.º 1995

17 AULA VIVA_B 12.º 2001

18 NOVOS HORIZONTES_A 12.º 1995

19 NOVOS HORIZONTES_B 12.º 1995

20 ENCONTRO LITERÁRIO_A 12.º 1995

21 CAMINHOS 8.º 1997

22 PORTUGUÊS DE PALAVRA 7.º 2000

23 COM TODAS AS LETRAS 7.º 2004

24 COM TODAS AS LETRAS 9.º 2005

25 ABORDAGENS 12.º 2006

26 PALAVRAS A FIO 7.º 2009

27 EXPRESSÕES 12.º 2016

28 ENTRE MARGENS 12.º 2016

29 (PARA)TEXTOS 7.º 2016

30 (PARA)TEXTOS 9.º 2016

31 DIÁLOGOS 7.º 2016

32 DIÁLOGOS 9.º 2016



ANEXO 2

Fichas de análise dos 
manuais escolares 

da disciplina de Inglês  
da Porto Editora
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR

CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 20022261                    Estante: 1                    Prateleira: 4                    Zona: 5

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Lift-Off With English

2.1. Ano de Escolaridade Nível 1 - 2.ª parte, Ensino Secundário

3.1. Editora Porto Editora / Empresa Literária Fluminense

4.1. Disciplina Inglês

5.1. Ano de Edição 1984 (1.ª Edição)

6.1. Volume 2

7.1. Autores Maria dos Anjos Caseiro e Francis Curtis

8.1. Preço 580$00

9.1. Tiragem 15 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica Editora, tiragem, ano de edição e morada

16.1. Design (capa e/ou layout) João Manuel Caetano

17.1.  Ilustração João Manuel Caetano
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 64/65

Página 96/97

Último  
separador

Página 128/129

Página 160/161
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 236 (alt.) X 165 (larg.) mm

2.2. Peso 278 g

2.3. Espessura lombada 9 mm

2.4. N.º de Páginas 168 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 11, 5 + 4 páginas

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 9 
1. At the Southdown School of English, 2. At Selfridge´s,  
3. Consolidation unit, 4. A trip to stratford-upon-avon, 5. At the salad 
bowl restaurant, 6. Consolidation unit, 7. At the health center,  
8. At goodwood races e 9. Consolidation unit.

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e)   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, nível do programa, parte/volume, logotipo da editora

4.2. Lombada Título, nível do programa, parte/volume

4.3. Contracapa Imagem, Preço da obra e anúncio às outras partes que a integram  
(coleção)

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, sem imagem e a 2 cores

4.5. Última página em rosa com pequena ficha técnica nas costas e rodapé.

4.6. – 1.º separador p. 5 texto + ilustração

4.7. último separador p. 127 (9. Consolidation unit)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 gramática

fim da 11.ª folha p. 168 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia(capa)               X   2 cores diretas (miolo)                preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                X   2 cores diretas             preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia (pontualmente)             X   2 cores diretas         preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa               realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 140 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm
com linhas a delimitar a mancha tal como era usado na época

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas (com largura de70mm)          X   + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar CONFUSAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas POUCO FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) POR VEZES CONFUSA

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem CONFUSA E DE MÁ 
QUALIDADE

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA
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Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 20022262                    Estante: 1                    Prateleira: 4                    Zona: 5

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Lift-Off With English

2.1. Ano de Escolaridade Nível 2 - 1.ª parte, Ensino Secundário

3.1. Editora Porto Editora / Empresa Literária Fluminense

4.1. Disciplina Inglês

5.1. Ano de Edição 1985 (1.ª Edição)

6.1. Volume 2

7.1. Autores Maria dos Anjos Caseiro e Francis Curtis

8.1. Preço 650$00

9.1. Tiragem 12 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica Editora, tiragem, ano de edição e morada

16.1. Design (capa e/ou layout) João Manuel Caetano

17.1.  Ilustração João Manuel Caetano

Capa Contracapa
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 236 (alt.) X 165 (larg.) mm

2.2. Peso 204 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 120 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 7, 5 + 8 páginas

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. United Kingdom, 2. Consolidation unit, 3. Travel, 4. Consolidation unit.

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e)   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

273

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E INGLÊS DA PO
RTO

 ED
ITO

RA

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, nível do programa, parte/volume, logotipo da editora

4.2. Lombada Título, nível do programa, parte/volume

4.3. Contracapa Imagem, Preço da obra e anúncio às outras partes que a integram 
(coleção)

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, sem imagem e a 2 cores

4.5. Última página em rosa com pequena ficha técnica nas costas e rodapé.

4.6. – 1.º separador p. 5 texto + ilustração

4.7. último separador p. 97 (unit3 e exercícios)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 7.ª folha p. 112 vocabulário

+ 7 páginas– p. 120 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 140 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm
com linhas a delimitar a mancha tal como era usado na época

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas (com largura de70mm)          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar CONFUSAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas ORGANIZAÇÃO DUVIDOSA

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) POR VEZES CONFUSA

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem CONFUSA E DE MÁ 
QUALIDADE

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 20022263                    Estante: 1                    Prateleira: 4                    Zona: 5

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Lift-Off With English

2.1. Ano de Escolaridade Nível 2 - 2.ª parte, Ensino Secundário

3.1. Editora Porto Editora / Empresa Literária Fluminense

4.1. Disciplina Inglês

5.1. Ano de Edição 1985 (1.ª Edição)

6.1. Volume 2

7.1. Autores Maria dos Anjos Caseiro e Francis Curtis

8.1. Preço 545$00

9.1. Tiragem 10 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística Maria Alice Pais e Maria Augusta Neves

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica Editora, tiragem, ano de edição e morada

16.1. Design (capa e/ou layout) João Manuel Caetano

17.1.  Ilustração João Manuel Caetano
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 96/97

Página 64/65

Último  
separador
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 245 (alt.) X 170 (larg.) mm

2.2. Peso 208 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 111 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p quase 7 por uma página

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Employment and unemployment, 2. Consolidation unit, 3. Leisure,  
4. Consolidation unit.

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios (contém informação cultural)
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e)   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, nível do programa, parte/volume, logotipo da editora

4.2. Lombada Título, nível do programa, parte/volume

4.3. Contracapa Imagem, Preço da obra e anúncio às outras partes que a integram 
(coleção)

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, sem imagem e a 2 cores

4.5. Última página em rosa com pequena ficha técnica nas costas e rodapé.

4.6. – 1.º separador p. 5 texto + ilustração

4.7. último separador p. 86 (unit3 e texto)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 banda desenhada

QUASE fim da 7.ª folha p. 111 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X  não  serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 140 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas        X   + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2.  Características técnicas  
do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar CONFUSAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/
Estrutura das páginas ORGANIZAÇÃO DUVIDOSA

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) POR VEZES CONFUSA

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem CONFUSA E DE MÁ QUALIDADE

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  índice no final do manual;
 .  capa texturada;
.  papel muito pouco 
gramado (transparente);

.  apresentação do manual 
a seguir à folha de rosto; 

.  apresentação do 
programa; 

.  apresentação da 
disciplina.

.  muda a cor de fundo das 
capas consoante o ano de 
escolaridade;

.  muda número de páginas e 
consequentemente o peso  
do manual (ex.: n1 – 2.ª p.  
– 167p; n2 – 1.ª p. – 120p.;  
n2 – 2.ª p. – 111p.) ;

.  o último volume é um pouco 
maior que os outros;

.  o nível 2 parte 1 tem mais 
ilustrações para auxiliar a 
aprender a sinalização por 
exemplo nas páginas 64 e 65.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 20022331                     Estante: 1                    Prateleira: 4                    Zona: 6

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título English Funtastic

2.1. Ano de Escolaridade 7.º e 8.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Inglês

5.1. Ano de Edição 1990 (3.ª Edição)

6.1. Volume 2.ª parte

7.1. Autores Margarida Vilela e Virgínia Barros

8.1. Preço 990$00

9.1. Tiragem 5000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística Leslei Hughes

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta  workbook cassette

14.1. Anexos  workbook cassette

15.1. Ficha Técnica Direitos, autores, revisor, logotipo da editora e moradas

16.1. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

17.1.  Ilustração Porto Editora
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65

Último  
separador

Página 160/161
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 245 (alt.) X 184 (larg.) mm

2.2. Peso 356 g

2.3. Espessura lombada 11 mm

2.4. N.º de Páginas 264 miolo a 2 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 11, 5

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (textos, fichas e matérias)

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7 
1. Back to school, 2. At home, 3. Food, 4. Christmas and New Year,  
5. Shopping, 6. Health, 7. Holidays

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d)  biografias

e)   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

287

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E INGLÊS DA PO
RTO

 ED
ITO

RA

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim sinaliza 
quando há 
gravações para 
ouvir

 não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, ano de escolaridade, nível do programa, logotipo  
e ilustração

4.2. Lombada (sem informação)

4.3. Contracapa Preço, título, ano de escolaridade, nível do programa, material de apoio, 
código e ilustração

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA COM FUNDO BRANCO) Autores, título, ano de escolaridade, 
nível do programa, logotipo e ilustração

4.5. Última página em branco com pequena ficha técnica nas costas e rodapé.

4.6. – 1.º separador p. 8 marcado unicamente pela tipografia do título e o cabeçalho

4.7. último separador p. 150 marcado unicamente pela tipografia do título e o cabeçalho

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios a pares

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 proposta de trabalho/exercícios

fim da 10.ª folha p. 160  imagem, interpretação e resposta  
a exercícios

fim da 12.ª folha p. 190 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X  não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a)   simétrica b) X    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 12 mm  b) inferior: 17 mm  c)  lateral   dir.: 14 mm   esq.: 14 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas (com largura de70mm)            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar

UNIDADES MAL 
DELIMITADAS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

DEMASIADOS ÍCONES O 
QUE TORNA AS PÁGINAS 
CONFUSAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas

EM CERTAS PÁGINAS É 
POUCO FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) POR VEZES CONFUSA

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem CONFUSA E DE MÁ 
QUALIDADE

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título English Funtastic

2.1. Ano de Escolaridade 9.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Inglês

5.1. Ano de Edição 1988

6.1. Volume –

7.1. Autores Margarida Vilela e Virgínia Barros

8.1. Preço 620$00

9.1. Tiragem 15 000 ex (2.ª Reimpressão da 1.ª Edição)

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística Leslie Hughes

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta  workbook cassette

14.1. Anexos  workbook cassette

15.1. Ficha Técnica Título, ano de escolaridade, tiragem, registo de Dep. Legal, gráfica  
onde foi impresso e  e morada

16.1. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

17.1.  Ilustração Porto Editora
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 64/65

Último  
separador

Página 96/97

Página 128/129
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 245 (alt.) X 184 (larg.) mm

2.2. Peso 250 g

2.3. Espessura lombada 8 mm

2.4. N.º de Páginas 128 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 8

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7 
1. Free time: hobbies and sports, 2. The post and the mass media,  
3. Television, 4. Books and music, 5. Man – Women: Changing roles!,  
6. Jobs, 7. Holiday/Part-time jobs

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d)  biografias

e)   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, ano de escolaridade, nível do programa, logotipo  
e ilustração

4.2. Lombada x (sem informação)

4.3. Contracapa
Preço, número da portaria que respeita, título, ano de escolaridade, nível 
do programa, indicação do material de apoio que contém (workbook 
cassete), código da obra e ilustração

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA COM FUNDO BRANCO e com a indicação das diferentes 
livrarias da Porto Editora e suas respetivas moradas

4.5. Última página soluções e ficha técnica em rodapé.

4.6. – 1.º separador p. 6 marcado unicamente pela tipografia e cor do título e do cabeçalho

4.7. último separador p. 108 marcado unicamente pela tipografia e cor do título e do cabeçalho

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios + texto

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 soluções – FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas         serifadas        X  não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) c   quadricromia               X   2 cores diretas                    X   preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a)   simétrica b) X    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 12 mm  b) inferior: 17 mm  c)  lateral   dir.: 14 mm   esq.: 14 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 150 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas

EM CERTAS PÁGINAS 
POUCO FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, 
esquemas, ícones,…)

EM CERTAS PÁGINAS 
CONFUSA

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem DE FRACA QUALIDADE

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  uso de muitas imagens  
e diferentes tipografias; 

. no formato;
 .  recurso a esquemas;
.  grelhas confusas;
.  a mesma ilustração 
em todas as capas 
independentemente  
do ano escolar a partir 
dos anos 1989/90.

.  na cor de fundo da 
capa para os diferentes 
anos de escolaridade;

.  no miolo do livro;

.  na margem esquerda 
de segurança que por 
vezes fica cortada.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

297

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E INGLÊS DA PO
RTO

 ED
ITO

RA

Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 20022584                     Estante:1                    Prateleira: 4                    Zona: 10

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Work it Out
2.1. Ano de Escolaridade 10.º
3.1. Editora Porto Editora
4.1. Disciplina Inglês
5.1. Ano de Edição 1990 (4.ª Reimpressão da 4.ª Edição)
6.1. Volume 1
7.1. Autores Margarida Vilela e Virgínia Barros
8.1. Preço 1100$00
9.1. Tiragem 5000 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística David Davis
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Direitos reservados á PE., autores, revisor, logotipo da editora, moradas 
da editora e das livrarias distribuidoras pelo país, telefones. No final do 
manual: título, volume, ano de escolaridade, n.º de edição, n.º de 
exemplares, ano, n.º do registo do depósito legal e morada da gráfica 
onde foi impresso.

16.1. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

17.1.  Ilustração Porto Editora
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 295 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 490 g

2.3. Espessura lombada 11 mm

2.4. N.º de Páginas 192 miolo a 1 cor (separadores a 4 cores, ilustrações a 2 cores e uma ou 
outra imagem a 4 cores)

2.5. N.º de Cadernos de 16p 12

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 8 
1. The School and the generation gap/ The ideal school, 2. The british 
educational system, 3. Careers, 4. Music, 5. Massmedia – The press,  
6. Massmedia – Radio, 7. Advertising /Consumer society,  
8. Life in Future.

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios (de leitura, comprehension, exercises, writting)
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e)   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, volume, autores, logotipo da editora e ano de escolaridade

4.2. Lombada Título, parte/volume, ano de escolaridade e logotipo da editora

4.3. Contracapa Preço da obra, indicação de aprovada segundo uma determinada  
portaria, código de obra e breve sinopse da obra.

4.4. Folha de rosto Título, volume, ano de escolaridade, autores e logotipo da editora

4.5. Última página Texto + continuação da ficha técnica da obra em rodapé

4.6. – 1.º separador p. 7 The school and the generation Gap / The ideal school

4.7. último separador p. 181 Life in future

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 esquema

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 esquema

fim da 10.ª folha p. 160 texto + exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto + ficha técnica em rodapé
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples       X   c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180 mm

6.3. Margem a) superior: 15 mm  b) inferior: 22 mm  c)  lateral   dir.: 16 mm   esq.: 16 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 70 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas (com largura de 10mm)          X   + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar ESCASSA

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) POR VEZES CONFUSA

8. Cor
PONTUAL DEVIDO Á 
RENTABILIZAÇÃO DO 
TIPO DE IMPRESSÃO

9. Imagem CONFUSA E DE MÁ 
QUALIDADE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOM
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CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 20022591                     Estante:1                    Prateleira: 4                    Zona: 11

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Work it out
2.1. Ano de Escolaridade 11.º
3.1. Editora Porto Editora
4.1. Disciplina Inglês
5.1. Ano de Edição 1987 (4.ª Reimpressão da 2.ª Edição)
6.1. Volume 2
7.1. Autores Margarida Vilela e Virgínia Barros
8.1. Preço 980$00
9.1. Tiragem 10 000 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística David Davis
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Autores, revisor, logotipo da editora, moradas da editora e das livrarias 
distribuidoras pelo país, telefones. No final do manual: título, volume, ano 
de escolaridade, n.º de edição, n.º de exemplares, ano, n.º do registo do 
depósito legal e morada da gráfica onde foi impresso

16.1. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

17.1.  Ilustração Porto Editora

Capa Contracapa

Lombada
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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separador

Página 160/161
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2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 295 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 436 g

2.3. Espessura lombada 11mm

2.4. N.º de Páginas 160 miolo a 1 cor (separadores a 4 cores, ilustrações a 2 cores e uma ou 
outra imagem a 4 cores)

2.5. N.º de Cadernos de 16p 10 + 4 páginas

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6 
1. The industrial revolution, 2. Working conditions, 3. Trade unions,  
4. Unemployment, 5. Emigration, 6. Population Explosion – the world 
food crises

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, volume, autores, logotipo da editora e ano de escolaridade

4.2. Lombada Título, parte/volume, ano de escolaridade e logotipo da editora

4.3. Contracapa Preço da obra, indicação de aprovada segundo uma determinada  
portaria, código de obra e breve sinopse da obra.

4.4. Folha de rosto Título, volume, ano de escolaridade, autores e logotipo da editora  
e uma ficha técnica mais elaborada

4.5. Última página em branco com ficha técnica em rodapé

4.6. – 1.º separador p. 7 (1.The industrial revolution)

4.7. último separador p. 147 (6. Population Explosion – the world food crises)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

mais 4 páginas p. 164 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifada        X   não serifada

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples       X   c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180 mm

6.3. Margem a) superior: 15 mm  b) inferior: 22 mm  c)  lateral   dir.: 16 mm   esq.: 16 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 70 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas (com largura de 10mm)          X   + colunas
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12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

.  observamos que são muito 
similares tendo inclusive o 
mesmo formato;

.  Esta reedição é posterior ao 
manual que adquirimos que é 
apenas a 4.ª edição, imprimiu 
25.000 ex (o outro 5000) e 
data de 1988.

.  selo a referir: "nova 
remodelação";

.  490g passou para 512g  
(ou seja usou outro tipo  
de papel) porque o n.º de 
páginas é o mesmo.

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  as mesmas autoras;

.  o uso de muitas imagens e 
esquemas que por vezes são 
confusos;

.  a aplicação de tipografias 
várias na mesma página;

.  o mesmo tipo de organização; 

.  o mesmo formato, o mesmo 
tipo de layout e de ilustração 

.  apresentação do manual  
na contracapa.

.  conteúdos programáticos;

.  (existe uma gralha pois o 
número de páginas não 
coicide com o índice).

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2.  Características técnicas  
do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

TORNAM ALGUMAS 
PÁGINAS CONFUSAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/
Estrutura das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) POR VEZES CONFUSA

8. Cor TÉNUE E ESCASSA

9. Imagem CONFUSA E DE MÁ 
QUALIDADE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOM
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Match Point
2.1. Ano de Escolaridade 8.º ano
3.1. Editora Porto Editora
4.1. Disciplina Inglês
5.1. Ano de Edição 1997 (2.ª Reimpressão da 1.ª Edição)
6.1. Volume –
7.1. Autores Margarida Vilela e Virgínia Barros
8.1. Preço 2015$00
9.1. Tiragem 10 000 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística Leslie Hughes
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Título, autoras, revisor, ilustração, design, editora, Logotipo da editora e 
respetivos contactos e morada. Indicação dos distribuidores por todo o 
país e respetivas moradas, número de contribuinte, soc. quotas, capt. 
social. Lista com a indicação de outros projetos das mesmas autoras, 
título desta mesma obra, ano de escolaridade, nível, número de 
impressão, edição tiragem e morada da gráfica onde foi impressa.

16.1. Design (capa e/ou layout) Gabinete Homo Habilis
17.1.  Ilustração Martinho Dias
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1.ª página do índice

1.º separador
Página 32/33

Página 64/65

Página 96/97
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Página 128/129

Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 270 (alt.) X 198 (larg.) mm

2.2. Peso 488 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 208 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 13

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5 
0. Summer Holidays, 1. People and Places, 2. Lifestyle and Fashion,  
3. Eating and drinking, 4. Teenagers ans media, 5. English-speaking 
countries.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e)   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, ano de escolaridade, nível do programa, imagem  
e logotipo da editora

4.2. Lombada Título, ano de escolaridade, nível do programa, autores e logotipo  
da editora

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: indicação para site da editora, 
explicação do conteúdo da obra, selo de livro impresso em papel 
ecológico, código da obra, código de barras, Dep. Legal, IVA, ISBN, preço

4.4. Folha de rosto Autores, título, ano de escolaridade, nível do programa, imagem  
e logotipo da editora

4.5. Última página p. 208 lista de verbos

4.6. – 1.º separador p. 32-33 separador (block 1 – People and places)

4.7. último separador p. 170-171 separador (block 5 – English-speaking countries)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32-33 separador 
 (block 1 – People and places)

fim da 4.ª folha p. 64 texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 matéria

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios + matéria

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 13.ª folha p. 208 Lista de verbos FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 162 mm

6.3. Margem a) superior: 14 mm  b) inferior: 16 mm  c)  lateral   dir.: 16 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas

                                             (MUITO RARO, APLICÁVEL EM VERBOS E MATÉRIA)
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar

POUCO EXPLICITA
É difícil detetar o ano de 
escolaridade na capa do 
manual

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

CONFUSAS
FUSÃO EXECSSSIVA DE 
LINGUAGEM ICÓNICA

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) POR VEZES CONFUSA

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Teen Time 1

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Inglês

5.1. Ano de Edição 1999 (3.ª Reimpressão da 1.ª Edição)

6.1. Volume nível 3

7.1. Autores Virgínia Barros, Paula Queiroz

8.1. Preço 2335$ – 11,65 euros

9.1. Tiragem 25 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística Alan K. Dawber

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta student´s booklet

14.1. Anexos student´s booklet

15.1. Ficha Técnica

Imagem da capa do livro, título, disciplina, nível, ano de escolaridade, 
autores, revisão, editor, design, ilustração, desgn da capa, logotipo da 
editora, moradas das suas livrarias e distribuidores e respetivos 
contactos.

16.1. Design (capa e/ou layout) CAPA: Gabinete 4 cores design

17.1.  Ilustração Bayard Christ
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 297 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 522 g

2.3. Espessura lombada 9 mm

2.4. N.º de Páginas 192 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 12

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6 
0. Let´s strat! 1. Hi, Pals!, 2. School is Us, 3. All in the family,  
4. There´s a world out there, 5. Living dangerously, 6. Past and Present

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Ano de escolaridade, autores, revisor, disciplina, nível do programa, título, 
logotipo da editora, imagem.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, nível do programa, título, autores, logotipo 
da editora.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: autores, disciplina, nível do 
programa, Publicidade aos prémios ganhos pela editora, código de 
barras, código da obra, ISBN, Dep. Legal, IVA, preço em escudos e em 
euros, selo indicativo de livro amigo do ambiente e indicações para a 
cassete áudio que existe mas é vendida separadamente e refere que 
o student´s book de oferta não pode ser vendido separadamente – 
integra o projeto

4.4. Folha de rosto Disciplina, nível do programa, título, logotipo da editora,  
ano de escolaridade, autores e revisor.

4.5. Última página p. 192 gramática/lista de verbos

4.6. – 1.º separador p. 26-27 índice dos conteúdos da unidade1 e imagem ilustrativa

4.7. último separador p. 166-167 índice dos conteúdos da unidade6 e imagem ilustrativa

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto + exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 gramática FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 170 mm

6.3. Margem a) superior: 25 mm  b) inferior: 24 mm  c)  lateral   dir.: 25 mm   esq.: 25 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas (com largura de70mm)          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ALGUMAS PÁGINAS COM 
DEMASIADA INFORMAÇÃO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT COMPLEXO

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

CONFUSA COM MUITAS 
VARIAÇÕES

8. Cor EXCESSIVA

9. Imagem COM QUALIDADE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção  
para distintos anos de 
escolaridade

.  autores em comum  
e o mesmo revisor 
linguístico

.  mesmo ilustrador

.  a aplicação de vários 
tipos de fontes 
tipográficas na mesma 
página

.  o mesmo tipo de 
organização e o mesmo 
número de Unidades 

.  o mesmo formato, o 
mesmo tipo de layout  
e o mesmo tipo de 
ilustração 

.  apresentação do 
manual inclusive na capa 
e contracapa

.  conteúdos 
programáticos.

.  imagem da capa

.  peso

.  número de páginas  
(o Teen Time 1 tem 
menos 1 caderno  
de 16 páginas.
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 2 CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Teen 1 

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Inglês

5.1. Ano de Edição 2002 (1.ª Edição)

6.1. Volume –

7.1. Autores Virgínia Barros e Fernando Pinto

8.1. Preço 15,40 euros

9.1. Tiragem 18 500 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística Alan K. Dawber

12.1. Revisão Científica Caderno de apoio – booklet

13.1. Oferta Caderno de apoio – booklet

14.1. Anexos CD áudio, guia do professor, guia de exploração e apoio às aulas com 
acetatos e indicações de assuntos na internet e dossier do professor.

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, revisor, 
editora, ilustrador, design, linha do professor, moradas e contactos das 
livrarias da editora por todo o país, logotipo da editora, contribuinte,  
Soc.Quotas e Capt. Social. Número da edição, exemplares, ano e gráfica 
onde foi impressa a obra.

16.1. Design (capa e/ou layout) Gil Maia

17.1.  Ilustração Bayard Christ

Capa Contracapa

Lombada
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Página 160/161

Página 192/193

Último  
separador
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 2 2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 660 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 192 miolo a 4 cores + 1 caderno de 32 páginas a 2 cores (pantone+preto)

2.5. N.º de Cadernos +2 cadernos de 16p 12 + 2

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (textos, fichas e matérias)

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7 
0. Here we go again, 1. Who is Who?, 2. Life is though!, 3. School,  
4. Home sweet home!, 5. Places around you, 6. To work or not work,  
7. Let´s celebrate!

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones    simples X  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, revisão, título, disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, 
logotipo da editora, imagem, selo ELT e indicação do que inclui o projeto.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, nível, título, autores, revisor e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: disciplina, ano de escolaridade, nível 
do programa, autores, anuncia o material de apoio às aulas que contém 
todo o projeto aluno+professor, site (com respetivo anúncio de grande 
premio multimédia XXI, código de barras, código de obra, ISBN, Dep. Legal, 
IVA, preço, indicação sede que o exemplar do professor é uma amostra 
não comercializável. Selos de indicação de apoio ao projeto na internet, em 
CD e cassete. Sugere materiais de apoio (wookbook)

4.4. Folha de rosto Autores, revisão, título, disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, 
logotipo da editora, imagem.

4.5. Última página p. 192 publicidade a material auxiliar de apoio ao estudo

4.6. – 1.º separador p. 26-27 unidade 1 – Who is who?

4.7. último separador p. 160-161 unidade 7 – Let´s celebrate!

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 separador (unidade 7 – Let´s celebrate!)

fim da 12.ª folha p. 192 publicidade a  material de apio FIM

fim da 14.ª folha  + 1 caderno de 32p a duas cores (com apêndice 
gramatical).
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                    X   2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a)   simétrica b) X    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 185 mm

6.3. Margem a) superior: 35 mm  b) inferior: 20 mm  c)  lateral   dir.: 15 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas         X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar CONFUSA

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas

LAYOUT POUCO  
FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

CONFUSA. DEMASIADA 
INFORMAÇÃO A NÍVEL DE 
IMAGEM E INFOGRAFIA

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA E COM QUALIDADE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Extreme (MANUAL DO PROFESSOR)
1.2. Ano de Escolaridade 7.º
1.3. Editora Porto Editora
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2002
1.6. Volume –
1.7. Autores Belita Carlo Almeida, Edite Frias, Elisabete Caldas Almeida
1.8. Preço 15,40 euros
1.9. Tiragem 14 000
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística –
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Manual do aluno, Guia do Professor, desdobrável com mapas, jogo e revisões
1. 14. Anexos Manual do aluno, Guia do Professor, desdobrável com mapas, jogo e revisões

1. 15. Ficha Técnica

Título, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, editora, ilustração, 
design, linha professor, endereço do site e do email de apoio ao 
professor, contactos e moradas das livrarias da Porto Editora, 
Contribuinte, Soc. Quotas, Capt. Social, data da edição, tiragem e 
contacto da execução gráfica.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Eduardo Aires Design (capa)

1. 17. Ilustração Ruas e Luís Prina
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Página 160/161

Último  
separador



340

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2 2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 662 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 160 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 10

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual 

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separador: 6
1. What an ID! 2. What a family!, 3. What a school!, 4. What a house!,  
5. What a city!, 6. What an adventure!

b) X  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Logotipo da editora, disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, 
autores, título, endereço de apoio ao professor na internet, selo ELT, 
imagem, indicação de exemplar do professor e ofertas.

4.2. Lombada Logotipo da editora, ano de escolaridade, disciplina, nível do programa, 
título, autores, 

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: logotipo da editora, título, 
disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, autores, indicação 
das ofertas e conteúdos do projeto, site da edtora, código de barras, 
código da obra., ISBN, Dep. Legal, IVA, Preço, indicação de exemplar de 
apoio ao professor, indicação de materiais auxiliares deste projeto 
disponíveis na internet.

4.4. Folha de rosto
Disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, autores, título, 
indicação da oferta dos guias do professor e de exploração de acetatos 
+ manual do aluno com soluções, imagem, logotipo da editora.

4.5. Última página Publicidade a materiais de apoio ao professor e ao aluno

4.6. – 1.º separador p. 12 unidade 1 (what an ID!)

4.7. último separador p. 138 unidade 6 (what an adventure!)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160  (publicidade) FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 185 mm

6.3. Margem a) superior: 30 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 15 mm   esq.: 14 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c)   1 coluna            2 colunas         X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção  
para distintos anos 
de escolaridade

.  formato;

. índice;

. tipografia utilizada;

.  layout e sua respetiva 
organização por 
blocos, separadores de 
página dupla que 
contêm as unidades 
que se distinguem pelo 
cabeçalho e no caso do 
Extreme 8 também por 
uma lateral;

.  papel ;

.  apresentação do 
manual e respetivo 
programa.

.  cores usadas no layout;

.  número de páginas do 
Extreme  7: 160 páginas o 
Extreme 8: 176 páginas  
(tem mais conteúdo 
programático);

.  formato se for o livro do 
professor que é sempre mais 
largo do que o do aluno pois 
contém as bandas laterais de 
apoio às aulas, com guias de 
exploração;

.  a folha de rosto indica oferta 
dos guias do professor e 
de exploração de acetatos 
+ manual do aluno com 
soluções.



344

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Screen 1
2.1. Ano de Escolaridade 10.º
3.1. Editora Porto Editora
4.1. Disciplina Inglês
5.1. Ano de Edição 2005
6.1. Volume Nível  de continuação
7.1. Autores Virgínia Barros e Fernando Pinto
8.1. Preço –
9.1. Tiragem –
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística Alan K. Dawber
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta para o alunos Students Booklet
14.1. Anexos para o alunos Students Booklet

15.1. Ficha Técnica

Título, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, revisor, editora, 
ilustração, design, logotipo da editora, morada e contactos,  
n.º contribuinte, Capital quotas, Capital Social, ano da impressão,  
gráfica onde foi impresso.

16.1. Design (capa e/ou layout) (Capa) Eduardo Aires

17.1.  Ilustração Ernesto Brochado
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 273 (alt.) X 198 (larg.) mm

2.2. Peso 678 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 288 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 18

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
0. Back to english, 1. A world of many languages, 2. It´s a technological 
world, 3. Global Communication, 4. Young people in a New Century

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Logotipo de editora, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, revisor, 
título, indicação do site de apoio à obra, logotipo da organização inglesa 
ELT, imagem, selo com indicação das ofertas que inclui para o aluno.

4.2. Lombada Logotipo da editora, ano de escolaridade, nível, título, autores e revisor

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: logotipo da editora, título, 
disciplina, ano de escolaridade, nível, indicação de novo programa, 
indicação da oferta e manual auxiliar que complementa a obra, indicação 
do material de apoio ao aluno no site da editora, recomendações dos 
autores relativamente a manuais auxiliares a esta obra, referência à 
infopédia, site, código de barras,  código de obra, ISBN e Dep. Legal.

4.4. Folha de rosto Disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, título, indicação do site de 
apoio à obra, logotipo da editora e excerto da imagem da capa.

4.5. Última página p.288 Indicação dos textos áudio.

4.6. – 1.º separador p. 42-43 imagem e conteúdos do capitulo

4.7. último separador p. 234-235 imagem e conteúdos do capitulo

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto
fim da 14.ª folha p. 224  exercícios

fim da 16.ª folha p. 256  exercícios

fim da 18.ª folha p. 288  indicação dos textos áudio FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 15 mm  b) inferior: 12 mm  c)  lateral   dir.: 22 mm   esq.: 22 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor ESCASSA

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção  
para distintos anos de 
escolaridade

.   2 autores em comum,  
o mesmo designer da capa  
e o mesmo revisor;

.  a aplicação de vários tipos de 
fontes tipográficas na mesma 
página;

.  o mesmo tipo de organização 

.  o mesmo formato e layout.

.  conteúdos 
programáticos e 
consequentemente 
o número de 
páginas;

. imagens.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201002254                     Estante:8                    Prateleira: 5                    Zona: 2

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Spotlight

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Porto Editora

4.1. Disciplina Inglês

5.1. Ano de Edição 2010 (1.ª Edição)

6.1. Volume Nível 3

7.1. Autores Virgínia Barros, Paula Correia e Luísa Barros

8.1. Preço –

9.1. Tiragem 19 250 ex (1.ª tiragem)

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística Alan K. Dawber

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta para o aluno: leitura extensiva, Spot your voc e Students Helper

14.1. Anexos para o aluno: leitura extensiva, Spot your voc e Students Helper

15.1. Ficha Técnica

Título, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, revisão, editor, 
ilustração, design, publicidade ao centro de apoio ao professor Porto 
Editora, site do espaço professor, linha de apoio ao professor e 
moradas das sedes da editora no país. Número de edição, tiragem, ano, 
gráfica, normas APCER, logotipo da editora morada e contactos.

16.1. Design (capa e/ou layout) António Modesto

17.1.  Ilustração Alexandre Algarvio e Maria João Arnaud Zapruder
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 64/65

Página 96/97

Último  
separador
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 418 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 112 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 7 + 1 caderno de 16 páginas (a uma cor – preto)

2.6. Caracterísiticas do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (de todo o projeto)

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6 
0. Getting Started, 1. All about me, 2. The best days of your life,  
3. No family is like my family, 4. My home is my castle,  
5. Theres a world out there, 6. Let´s party!

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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4.1. Capa
Ano de escolaridade, título, nível, logotipo de norma da UE (A1/A2)disciplina, 
ano de escolaridade, autores, revisão, imagem e selo com a indicação das 
ofertas ao aluno, logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: título, disciplina, ano de escolaridade, 
nível, autores, indicação do material de apoio ao aluno e ao professor.  
Site da editora, código de barras e código de obra, ISBN, Dep Legal, IVA, preço, 
indicação de exemplar ao professor amostra não comercializável, indicação 
de apoio ao aluno através da internet, norma ISO e APCER certificados e 
gráfica.

4.4. Folha de rosto Título, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisão, linha de apoio, 
logotipo

4.5. Última página p. 112 Glossário

4.6. – 1.º separador p. 8 marcado unicamente pela tipografia do título e o cabeçalho

4.7. último separador p. 86 marcado unicamente pela tipografia do título e o cabeçalho

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios (teste de consolidação)

fim da 7.ª folha p. 112 glossário e FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180 mm

6.3. Margem a) superior: 25 mm  b) inferior: 20 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 7 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas          X   + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar COMPLEXA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar DEMASIADA INFORMAÇÃO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ E APELATIVA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Spotlight
2.1. Ano de Escolaridade 9.º
3.1. Editora Porto Editora
4.1. Disciplina Inglês
5.1. Ano de Edição 2010 (3.ª reimpressão da 1.ª Edição)
6.1. Volume nível 5
7.1. Autores Virgínia Barros, Paula Correia e Luísa Barros
8.1. Preço –
9.1. Tiragem 5500
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística Alan K. Dawber
12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta para o aluno: Student´s Helper, Marcador com verbos regulares  
e irregulares, Extensive reading

14.1. Anexos para o aluno: Student´s Helper, Marcador com verbos regulares  
e irregulares, Extensive reading

15.1. Ficha Técnica

Publicidade ao site de apoio ao professor Escola Virtual Porto Editora, 
título, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, revisão, editor, 
ilustração, design, logotipo, morada e contactos da editora. Número de 
edição, tiragem, ano, grafica, normas APCER, morada  e contactos da 
editora e Dep Legal.

16.1. Design (capa e/ou layout) António Modesto

17.1.  Ilustração Zapruder, Ricardo Venâncio e WHO
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 418 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 128 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 8 + 1 caderno de 32 paginas a 2 cores

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual 

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6 
1. Around the world with english, 2. Lights, camera and ... music,  
3. Keep fit, 4. Doen to work, 5. Techie mania, 6. Toxic attractions

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Título, nível, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisor, selo europeu de B1, 
imagem, logotipo, selo com indicação das ofertas: Student´s Helper, Marcador 
com verbos regulares e irregulares, Extensive reading

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: título, disciplina, ano de escolaridade, 
nível, autores, indicação da oferta e material auxiliar que complementa a obra, 
publicidade ao site da editora – escola virtual, endereço do site da editora, 
código de obra, código de barras, ISBN, IVA, preço e recomendações dos 
autores relativamente a manuais auxiliares a esta obra. 

4.4. Folha de rosto Título, nível, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisor, selo diga não à 
cópia, logotipo da editora.

4.5. Última página p. 128 (publicidade a material auxiliar)

4.6. – 1.º separador p. 6-7 Around the world with english

4.7. último separador p. 106-107 Toxic attractions

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 publicidade FIM

+ 1 caderno de 32 páginas p. 32 gramática
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 195 mm

6.3. Margem a) superior: 22 mm  b) inferior: 19 mm  c)  lateral   dir.: 18 mm   esq.: 18 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar COMPLEXA

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar DEMASIADA INFORMAÇÃO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ E APELATIVA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

. páginas iguais. .  Ficha técnica do manual  
consultado em 2006 menos 
completa que a do manual  
de 2010;

.  logotipo da capa (houve um 
rebranding do logotipo da 
marca sendo que a capa mais 
recente é a do 7.º ano).

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  separador individual para 
as diferentes unidades;

.  formato;

. layout;
 .  os mesmos autores;
. revisores;
. ilustradores;
. designer.

.  ofertas;

. logotipo;

. peso;

. n.º de páginas.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201601439                     Estante: 1 3                   Prateleira: 3                    Zona: 7

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título New Wave Revolution
1.2. Ano de Escolaridade 9.º
1.3. Editora Porto Editora
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2015 – 1. ª Edição (1.ª Reimpressão)
1.6. Volume –

1.7. Autores Edite Frias, Neil Mason, Paula Aires e M.ª Elisa Matos

1.8. Preço –
1.9. Tiragem 5000
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística John Bernard Ross
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Revolution Plus, Extensive Reading e Ficheiros MP3
1. 14. Anexos Revolution Plus, Extensive Reading e Ficheiros MP3

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da Escola Virtual e da Wook, título da obra, disciplina, ano de 
escolaridade, nível, autores, revisão, editora, design, ilustração, imagem, 
logotipo da editora sua morada e site,  N.º da edição, da reimpressão, dos 
exemplares, ano, execução gráfica e respetiva morada, norma APCER, 
Dep. Legal e AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Filipe Goulão
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 96/97

Página 64/65

Página 128/129
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Página 160/161

Último  
separador
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 2 2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X 213 (larg.) mm

2.2. Peso 466 g

2.3. Espessura lombada 8 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 11

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual 
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separador: 6
0. Let´s start!, 1. Global Village @world, 2. Mixed race, 3. Ready4work,  
4. Looking for adventure, 5. Change your mindset., 6. Skills for tomorow.

b) X  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Título, disciplina, nível do programa, autores, ano de escolaridade, 
imagem, logotipo da editora, indicação de ofertas e novas metas 
curriculares.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, nível do programa, título, autores, ícone 
com o logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: lista de conteúdos impressos  
e digitais que integram este projeto. Publicidade e endereço da escola 
virtual. Logotipo da editora, Código de barras, código da obra., ISBN,  
Dep. Legal, IVA, Preço, sugestões dos professores acerca desta coleção, 
qr-code, e site da editora.

4.4. Folha de rosto Título, nível do programa, disciplina, ano de escolaridade, autores, revisor 
linguístico, selo diga não á cópia e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 176 (lista de verbos/ gramática)

4.6. – 1.º separador p. 9-10 (1ª unidade - Global Village @world)

4.7. último separador p. 157-158 (6ª unidade - Skills for tomorow)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto +exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto +exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios + texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha p. 176 (lista de verbos/ gramática)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 50 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c)   1 coluna          X   2 colunas         X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201601189                     Estante: 1 3                   Prateleira: 4                    Zona: 6

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Xplore

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Porto Editora

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2016 (1. ª Edição – 1.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Teresa Pinto de Almeida, Paula M. Araújo e Telma Coelho

1.8. Preço 27,48 euros

1.9. Tiragem 2 750

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística John Bernard Ross

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta Xplore Reading e Ficheiros MP3

1. 14. Anexos Xplore Reading e Ficheiros MP3

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da Escola Virtual e da Wook, título da obra, disciplina, ano de 
escolaridade, nível, autores, revisão, editora, design, ilustração, imagem, 
logotipo da editora sua morada e site,  N.º da edição, da reimpressão, dos 
exemplares, ano, execução gráfica e respetiva morada, norma APCER, 
Dep. Legal e AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração Luís Prina
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador



376

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 196 (larg.) mm

2.2. Peso 412 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 208 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 13

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual 
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separador: 4
1. Language Matters, 2. Multicultural Interactions,  
3. Democracy in Motion, 4. Culture, Arts and Society.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Logotipo da editora, título, nível do programa, disciplina, ano de 
escolaridade, autores, revisão linguística, imagem, indicação de ofertas.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, nível do programa, título, autores, ícone 
com o logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: Lista de conteúdos impressos e 
digitais que integram esta obra. Indicação de exemplar do professor não 
comercializável. Código de barras, código da obra., ISBN, Dep. Legal, IVA, 
Preço, qr-code, indicação de materiais auxiliares deste projeto 
disponíveis na internet.

4.4. Folha de rosto Título, nível do programa, disciplina, ano de escolaridade, autores, 
revisor linguístico, selo diga não á cópia e logotipo da editora.

4.5. Última página p.208 (lista de verbos/gramática)

4.6. – 1.º separador p. 8-9 (Language Matters)

4.7. último separador p. 151-152 (Culture, Arts and Society)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios + texto

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios + texto

fim da 13.ª folha p. 208  (lista de verbos/gramática) FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 22 mm  c)  lateral   dir.: 50 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c)   1 coluna          X   2 colunas         X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  formato;

. tipo de layout;
 .  autores;
. revisores;
. ilustradores;
.  e designer comuns em 
todas as obras

.  ofertas

. peso;

. n.º de páginas;

. conteúdos programáticos.
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Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201601187                     Estante: 1 3                   Prateleira: 4                    Zona: 6

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Be the change (LIVRO DO PROFESSOR)
1.2. Ano de Escolaridade 7.º
1.3. Editora Porto Editora
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2016– 1. ª Edição (2.ª Reimpressão)
1.6. Volume –

1.7. Autores Edite Frias, Neil Mason e Tiago Tavares

1.8. Preço 20,94 euros
1.9. Tiragem 3500
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística Aurora Peixoto
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Extensive Reading e Ficheiros MP3 + VOcabulary grammar book
1. 14. Anexos Extensive Reading e Ficheiros MP3 + VOcabulary grammar book

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da Escola Virtual e da Wook, título da obra, disciplina, ano de 
escolaridade, nível, autores, revisão, editora, design, ilustração, imagem, 
logotipo da editora sua morada e site,  N.º da edição, da reimpressão, dos 
exemplares, ano, execução gráfica e respetiva morada, norma APCER, 
Dep. Legal e AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Porto Editora

1. 17. Ilustração António Valjean e Adriano Renzi/WHO

ContracapaCapa
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1.º separador

1.ª página do índice

Página 32/33
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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 2 2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 197 (larg.) mm

2.2. Peso 328 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 160 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 10

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual 

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separador: 5
1. Who are you?, 2. My world, 3. School Days, 4. All fun and games,  
5 . Save the world.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Título, disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, autores, revisão 
linguística, selo de obra certificada, imagem, indicação de ofertas e 
logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, nível do programa, título, autores, ícone 
com o logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: lista de conteúdos impressos e 
digitais que integram este projeto. Indicação dos recursos digitais para o 
professor. Indicações da escola virtual e selo de acesso gratuito a materiais 
auxiliares deste projeto disponíveis na internet. Código de barras, código  
da obra., ISBN, Dep. Legal, IVA, Preço, qr-code, sugestões dos professores 
acerca desta coleção e selo do AO.

4.4. Folha de rosto
Título, disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, autores, revisor 
linguístico, endereço escola virtual, qr-code, selo diga não á cópia e 
logotipo da editora.

4.5. Última página p.160 (lista de verbos/gramática)

4.6. – 1.º separador p. 11-12 (Who are you?)

4.7. último separador p. 126-127 Save the world

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto +exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 4.º separador( All fun and games)

fim da 8.ª folha p. 128 texto +exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 (lista de verbos/gramática) FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X     linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 145 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 50 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c)   1 coluna          X   2 colunas         X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÀLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201601464                     Estante: 1 3                   Prateleira: 1                    Zona: 7

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Swoosh
1.2. Ano de Escolaridade 7.º
1.3. Editora Porto Editora
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2016 – 1. ª Edição (3.ª Reimpressão)
1.6. Volume –

1.7. Autores Cláudia Regina Abreu, Cidália Sousa

1.8. Preço 20,94 euros
1.9. Tiragem 17 500
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística Maria Ellison
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Fun games, Extensive Reading e Ficheiros MP3
1. 14. Anexos Fun games, Extensive Reading e Ficheiros MP3

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da Escola Virtual e da Wook, título da obra, disciplina, ano de 
escolaridade, nível, autores, revisão, editora, design, ilustração, imagem, 
logotipo da editora sua morada e site,  N.º da edição, da reimpressão, dos 
exemplares, ano, execução gráfica e respetiva morada, norma APCER, 
Dep. Legal e AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Margarida Sarabando

1. 17. Ilustração Tiago Lobo Pimentel, Maria Miguel Cordeiro /WHO
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 128/129

Página 64/65

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador
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 2 2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X 213 (larg.) mm

2.2. Peso 408 g

2.3. Espessura lombada 9 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 11

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual 

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separador: 6
0. Warm-up, 1. About myself, 2. Hobbies and sports,  
3. School and friends, 4. My life my home, 5. Shopping aroun town.,  
6. Aroun town.

b) X  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, título, autores, revisor, 
imagem, logotipo da editora, indicação de ofertas e novas metas 
curriculares.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, nível do programa, título, autores, icone 
com o logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: lista de conteúdos impressos e 
digitais que integram este projeto. Publicidade e endereço da escola 
virtual. Logotipo da editora, Código de barras, código da obra., ISBN, Dep. 
Legal, IVA, Preço, sugestões dos professores acerca desta coleção, 
qr-code, e site da editora.

4.4. Folha de rosto
Título, disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, autores, revisor 
linguístico, endereço escola virtual, qr-code, selo diga não á cópia e 
logotipo da editora.

4.5. Última página p. 176 (Bibliografia)

4.6. – 1.º separador p. 16-17 (About myself)

4.7. último separador p. 138-139 (Aroun town)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 gramática +exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 gramática

fim da 8.ª folha p. 128 gramática

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha p. 176 Bibliografia
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 145 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 50 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c)   1 coluna          X   2 colunas         X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÀLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 201700408                     Estante: 1 3                   Prateleira: 1                    Zona: 2

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Swoosh
1.2. Ano de Escolaridade 9.º
1.3. Editora Porto Editora
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2016 – (1. ª Edição –1.ª Reimpressão) 
1.6. Volume –
1.7. Autores Cláudia Regina Abreu, Cidália Sousa e Vanessa Reis Esteves
1.8. Preço 19,39 euros
1.9. Tiragem 15 000
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística –
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Prepare for PET for Schools, Extensive Reading e Ficheiros MP3
1. 14. Anexos Prepare for PET for Schools, Extensive Reading e Ficheiros MP3

1. 15. Ficha Técnica

Endereço da Escola Virtual e da Wook, título da obra, disciplina, ano de 
escolaridade, nível, autores, revisão, editora, design, ilustração, imagem, 
logotipo da editora sua morada e site, N.º da edição, da reimpressão, dos 
exemplares, ano, execução gráfica e respetiva morada, norma APCER, 
Dep. Legal e AO.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Margarida Sarabando

1. 17. Ilustração Porto Editora
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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separador
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 2 2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 283 (alt.) X 213 (larg.) mm

2.2. Peso 406 g

2.3. Espessura lombada 9 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos +1 caderno de 16p 11

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual 

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separador: 5
0. Warm-up, 1. Spice up your life, 2. Heal the world,  
3. Make a difference, 4. The evolution of technology,  
5. The magic of reading, Tidbits.

b) X  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f) X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, título, autores, 
imagem, logotipo da editora, indicação de ofertas e novas metas 
curriculares.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, disciplina, nível do programa, título, autores, ícone 
com o logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: lista de conteúdos impressos e 
digitais que integram este projeto. Publicidade e endereço da escola 
virtual. Logotipo da editora, Código de barras, código da obra., ISBN,  
Dep. Legal, IVA, Preço, sugestões dos professores acerca desta coleção, 
qr-code, e site da editora.

4.4. Folha de rosto
Título, disciplina, ano de escolaridade, nível do programa, autores, 
revisor linguístico, endereço escola virtual, qr-code, selo diga não á 
cópia e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 176 (Bibliografia)

4.6. – 1.º separador p. 18-19 (Spice up your life)

4.7. último separador p. 138-139 (The magic of reading)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 gramática + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha p. 176 Bibliografia FIM



404

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifada        X   não serifada

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 145 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 50 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c)   1 coluna          X   2 colunas         X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÀLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, icones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma coleção  
para distintos anos 
de escolaridade

.   2 autores em comum,  
o mesmo designer da 
capa;

.  a aplicação de várias 
tipografias na mesma 
página;

.  o mesmo tipo de 
organização ;

.  o mesmo formato e o 
mesmo tipo de layout.

.  conteúdos programáticos;

.  ilustrador;

. imagens.
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ANALISADAS DISCIPLINA EDITORA TÍTULO POR COLEÇÃO ANO DE 

ESCOLARIDADE ANO CIVIL

1

INGLÊS PE

LIFT-OFF WITH ENGLISH
N.1 - 2.ª PARTE 

Ensino Secundário
1984

2 LIFT-OFF WITH ENGLISH
N.2 - 1.ª PARTE 

Ensino Secundário
1985

3 LIFT-OFF WITH ENGLISH
N.2 - 2.ª PARTE 

Ensino Secundário
1985

4 ENGLISH FUNTASTIC 7.º e 8.ª 1990

5 ENGLISH FUNTASTIC 9.º 1988

6 WORK IT OUT 10.º 1990

7 WORK IT OUT 11.º 1987

8 MATCH POINT 8.º 1997

9 TEEN TIME 1 7.º 1999

10 TEEN  1 7.º 2002

11 EXTREME 7.º 2002

12 SCREEN 1 10.º 2005

13 SPOTLIGHT 7.º 2010

14 SPOTLIGHT 9.º 2010

15 NEW WAVE REVOLUTION 9.º 2015

16 XPLORE 12.º 2016

17 BE THE CHANGE 7.º 2016

18 SWOOSH 7.º 2016

19 SWOOSH 9.º 2016



ANEXO 2

Fichas de análise dos 
manuais escolares da 

disciplina de Português 
das Edições Asa
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Pré-textos

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Edições Asa

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1982 (2.ª Edição – 2.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Álvaro Gomes, Manuela Russo, Mário Armelim e Olga Castro. 
Colaboração: Fernando Paulo Baptista

8.1. Preço 330$00

9.1. Tiragem 20 000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, design, colaboração, logotipo da editora contactos moradas 
da mesma e indicação com respetivas moradas das suas livrarias. Número 
da edição, da tiragem, dos exemplares e respetivo ano civil. Morada e 
contactos do local onde foi impressa. 

16.1. Design (capa e/ou layout) João Machado e Edições Asa

17.1.  Ilustração João Machado
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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 2 2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 236 (alt.) X 165 (larg.) mm

2.2. Peso 484 g

2.3. Espessura lombada 15 mm

2.4. N.º de Páginas 264 miolo a 2 cores com algumas páginas a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 16 + 10páginas

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 8
1. Carta aberta a um jovem, Menino Grande, Um amigo,  
2. Avaliação de diagnóstico, Consolidação, 3. A Língua e a Literatura 
Portuguesa, As Funções da Linguagem, 4. A diferenciação textual  
(TNL/TL), 5. Análise Textual, Discurso Narrativo – Narrativas: 1, 2 e 3,  
6. Análise Textual, Discurso Dramático, 7. Análise Textual, Discurso 
Poético, 8. Avaliação Final, Auto-Avaliação

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d)  biografias
e) X   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas
h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, indicação de 2.ª Edição, autores, ilustração  
e logotipo da editora.

4.2. Lombada Título,ano de escolaridade e autores

4.3. Contracapa Lista com a coleção das obras para os vários anos de escolaridade para 
as disciplinas de Português e Francês, Preço e código da obra. 

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, sem imagem

4.5. Última página p. 264 Ficha de auto-avaliação e ficha técnica da obra.

4.6. – 1.º separador p. 10-11 (1.Carta aberta a um jovem)

4.7. último separador p.  255 (8. Avaliação Final, Auto-Avaliação)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 matéria-gramática

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 texto + ilustração

fim da 12.ª folha p. 192 matéria

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 texto

+ 10 páginas p. 264 Fichas de auto-avaliação, soluções 
e ficha técnica da obra. FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco
          (em algumas das páginas que contêm ilustrações)

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                    X   2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento
10.1.  Verniz  

finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 140 mm

6.3. Margem a) superior: 15 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral : dir.: 15 mm   esq.: 10 mm
com linhas a delimitar a mancha tal como era usado na época

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos
1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2.  Características técnicas  
do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos  
estruturantes  
do manual escolar

ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas  
do manual escolar

QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/
Grelha/Estrutura das páginas SIMPLES E ORGANIZADA

7.  Legibilidade tipográfica  
(textos, mapas, gráficos, 
esquemas, ícones,…)

EFICAZ

8. Cor ESCASSA E TÉNUE

9. Imagem EFICAZ (A MAIORIA SÃO 
ILUSTRAÇÕES)

(CONTÉM IMAGENS  
A DUAS CORES QUE FORAM 
DIGITALIZADAS)

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

.   título da obra, layout , 
impressão a 4 cores e 
textura, ilustrações, 
autores, tipografia, 
separadores, formato, 
organização  
e cabeçalhos;

. avaliação diagnóstica.

.   cor do rebordo a capa;

.   o miolo, incluindo as 
ilustrações e as 
imagens que são 
sempre a preto e 
branco.

b)  Dentro da mesma 
coleção para 
distintos anos de 
escolaridade

.  título da obra, layout, 
textura da capa 
(impressa a 4 cores), 
formato;

.  miolo impresso  
a 2 cores com alguns 
cadernos a 4 cores;

. autores comuns;

.  estrutura gráfica  
e organização das 
matérias;

.  avaliação diagnóstica. 

.   cor do rebordo  
da capa;

. preço;

.  mais separadores  
de acordo com as 
matérias.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Ponto por ponto (MANUAL DO PROFESSOR)
2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Edições Asa

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2004 (1.ª Edição – 7.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Maria Conceição Ribeiro e José Fernando Ribeiro.  
Colaboração: Maria Alberta Menéres

8.1. Preço 16,08 euros

9.1. Tiragem 6000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, nível, autores, autor do prefácio, design, ilustração, banco de 
imagens, execução gráfica, indicação de impressão ecológica, logotipo  
da editora como membro da União do Livreiros Portugueses, Dep. Legal, 
Ano civil da edição, N.º da edição, da tiragem e dos respetivos exemplares. 
Logotipo da Editora, contactos moradas da mesma no Porto e em Lisboa.

16.1. Design (capa e/ou layout) capa: Xavier Neves. paginação: XP Design e Paula Torres

17.1.  Ilustração Rui Truta
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1.º separador

1.ª página do índice
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Último  
separador

Página 160/161

Página 192/193
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 205 (larg.) mm

2.2. Peso 492 g

2.3. Espessura lombada 9 mm

2.4. N.º de Páginas 224 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 14

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
1. Texto Dramático, 2. Texto Narrativo, 3. Texto Poético, 4. Outros Textos.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, ano de escolaridade, disciplina, nível, logotipo da editora e 
imagem

4.2. Lombada Autores,ano de escolaridade, título e logotipo da editora.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa. ano de escolaridade, disciplina, 
nível, autores, breve explicação do projeto e indicação dos elementos que 
o integram, selo indicador de integração da obra no projeto  
"Novos Caminhos para as aprendizagens", logotipo da editora, ISBN, 
código de obra, código de barras, preço e IVA.

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, com um apontamento da imagem da capa

4.5. Última página p. 224 (bibliografia) Outras Leituras Aconselhadas

4.6. – 1.º separador p. 12-13 (Unidade 1 – Texto Dramático)

4.7. último separador p. 196-197 (Unidade 14– Outros Textos)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto + exercícios

fim da 14.ª folha p. 224  (bibliografia) Outras Leituras 
Aconselhadas FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X     não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista                 ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X  linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 170 mm

6.3. Margem a) superior: 26 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 12 mm   esq.: 12 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA

8. Cor POUCO VIVA

9. Imagem SIMPLES MAS FUNCIONAL

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Ponto por ponto

2.1. Ano de Escolaridade 9.º

3.1. Editora Edições Asa

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2011 (2.ª Edição – 11.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Maria Conceição Ribeiro e José Fernando Ribeiro

8.1. Preço 18,52 euros

9.1. Tiragem 1200 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, nível, autores, design capa, autor do prefácio, design,  
maquetação, banco de imagens, execução gráfica, Dep. Legal, ISBN,  
Ano civil da edição, N.º da edição, da tiragem e dos respetivos exemplares. 
Logotipo da Editora, contactos moradas da mesma no Porto e em Lisboa  
e selo diga não à cópia.

16.1. Design (capa e/ou layout) XP design e capa: Xavier Neves

17.1.  Ilustração Edições Asa
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1.º separador

1.ª página do índice

Página 32/33
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 206 (larg.) mm

2.2. Peso 638 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 256 miolo 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 16

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
1. Texto Dramático, 2. Texto Épico-Narrativo,  
3. Texto Narrativo, 4. Texto Poético.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, título, ano de escolaridade,disciplina, logotipo da editora  
e imagem

4.2. Lombada Autores,ano de escolaridade, título e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: disciplina, ano de escolaridade, 
autores, lista com os objetos que são parte integrante da obra, logotipo 
do grupo onde a marca está integrada, respetiva marca e sites. ISBN, 
código da obra, IVA e preço.

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, sem imagem maior

4.5. Última página p. 256 em branco

4.6. – 1.º separador p. 12-13 (Unidade 1 – Texto Dramático)

4.7. último separador p. 230-231 (Unidade 4 – Texto Poético) 

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 exercícios + texto

fim da 16.ª folha p. 256 em branco FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X    não serifadas

b) alinhamento                   à direita            X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 175 mm

6.3. Margem a) superior: 30 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 15 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2.  Características técnicas  
do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES E FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE AUSENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/
Estrutura das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, 
mapas, gráficos, esquemas, ícones,…) ENTRELINHA DEMASIADO APERTADA

8. Cor POUCO VIVA

9. Imagem
SIMPLES MAS 
FUNCIONAL

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS
a)  Entre edições/

reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro da mesma 
coleção para 
distintos anos de 
escolaridade

.  título da obra, layout  
da capa, miolo e 
separadores, textura  
da capa (impressão a 4 
cores), formato;

.  autores comuns só  
no 7.º e 9.º anos;

.  estrutura gráfica e 
organização das 
matérias, fichas e 
separadores;

.  mesma gramagem do 
papel;

.  mesmo tipografia e 
tamanho do corpo das 
letras.

 .  autores 
diferentes só no 
8.º ano;

.   cor do rebordo 
das capas, o 
preço;

.  mais separadores 
e matéria no  
8.º ano; 

.  n.º de páginas/
cadernos o 8.º 
ano  tem mais;

.  peso do manual e 
paleta de cores e 
imagens.

.  layout, textura da capa 
(impressão a 4 cores), 
formato, estrutura 
gráfica, organização, 
gramagem do papel,  
tipografia e tamanho do 
corpo das letras

.  n.º de páginas/cadernos 
igual ao 8.º ano da 
coleção Ponto por ponto.

 .  autores, título  
da obra, cor do 
rebordo da capa;

. preço;

.  peso do manual;

. paleta de cores; 

. imagens.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Das palavras aos actos

2.1. Ano de Escolaridade 12.º

3.1. Editora Edições Asa

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2010 (2.ª Edição – 6.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Ana Maria Cardoso, Célia Fonseca, Maria José Peixoto e Vítor Oliveira 
Colaboração: Yvette K. Centeno

8.1. Preço 29,23 euros

9.1. Tiragem 5500 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, nível, autores, design,  maquetação, banco de imagens, 
execução gráfica e moradas, indicação de papel ecológico, Dep. Legal, ISBN, 
Ano civil da edição, N.º da edição, da tiragem e dos respetivos exemplares. 
Logotipo da Editora, contactos moradas da mesma por todo o país.

16.1. Design (capa e/ou layout) XP Design e Paula Torres

17.1.  Ilustração Edições Asa
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Último  
separador

Página 160/161

Página 192/193
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 205 (larg.) mm

2.2. Peso 626 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 288 miolo 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 18

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5
1. Conhecer e comunicar, 2. Expor e argumentar, 3. Representar e (re)agir, 
4. Contar e recontar, 5. Pensar e sentir.

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias
e) X   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas
h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Ano de escolaridade, disciplina, nível, título, autores, imagem  
e logotipo da editora

4.2. Lombada Autores, ano de escolaridade, título e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: ano de escolaridade, disciplina, nível, 
autores, título, pequena imagem ilustrativa da obra, lista dos objetivos da 
obra o que integra , logotipo da editora, indicação que este projeto inclui 
separata de Frei Luís de Sousa, ISBN,  código da obra e de barras.

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, com imagem pequena

4.5. Última página p. 288 (bibliografia)

4.6. – 1.º separador p. 14-15 (Unidade 1 – Conhecer e comunicar)

4.7. último separador p. 222-223 (Unidade 5 – Pensar e sentir)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 matéria

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 matéria + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto + exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 exercícios + texto

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 (bibliografia). FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita            X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 145 mm

6.3. Margem a) superior: 20 mm  b) inferior: 14 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 5 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

. mesmos autores;

.  layout, formato, 
designer, tipografia, 
corpo do texto; 

.  mesmo número de 
páginas mas como a 
gramagem do papel é 
diferente um é mais 
pesado que o outro 10g.

.  muda a imagem da capa;. o 
12.º tem preço o 11.º não tem

.  quantidade de exemplares 
impressos por tiragem;

.  o 11.º ano mais pesado que o 
12.º ano;

. dimensão da lombada;

. n.º de páginas;

. programa.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA APERTADA E 
CORPO DE TEXTO PEQUENO

8. Cor TÉNUE

9. Imagem COM POUCA QUALIDADE

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Oficina da Língua

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Edições Asa

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2008 (2.ª Edição – 5.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Carla Marques, Inês Silva, Paula Ferreira e Fernanda Silva

8.1. Preço 18,96 euros

9.1. Tiragem 15 800 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta Caderno de atividades

14.1. Anexos Caderno de atividades

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, nível, autores, design capa, ilustração, banco de imagens, 
execução gráfica, indicação do nome do papel em que a obra foi impressa, 
Dep. Legal, ISBN, Ano civil da edição, N.º da edição, da tiragem e dos 
respetivos exemplares. Logotipo da Editora, contactos e moradas da 
mesma por todo o país.

16.1. Design (capa e/ou layout) XP Design, capa: Xavier Neves

17.1.  Ilustração Sandra Castro/Re-search.com e Chico
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1.º separador

1.ª página do índice

Página 32/33
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Página 128/129

Página 64/65
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 251 (alt.) X 225 (larg.) mm

2.2. Peso 732 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 304 miolo 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 19

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 3
0. Tempo de… regressar, 1. Tempo de Outono, 2. Tempo de Inverno,  
3. Tempo de Primavera

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Disciplina, ano de escolaridade, nível, título, indicação de obra escrita 
segundo o AO, autores, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, autores e logotipo da editora.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: disciplina, ano de escolaridade, 
nível, autores, título, lista dos elementos que integram a obra, logotipo da 
editora, indicação de que integra o conto "Todos os rapazes são gatos", 
ISBN, código da obra e de barras e preço..

4.4. Folha de rosto
Disciplina, ano de escolaridade, nível, título, autores,publicidade à editora, 
citações referentes à obra que integraram o seu relatório de Análise 
Científico-Pedagógica e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 304 em branco

4.6. – 1.º separador p. 32-33 ( Unidade 1. Tempo de Outono)

4.7. último separador p. 216-217 ( Unidade 3.  Tempo de Primavera)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 separador ( Unidade 1. Tempo de Outono)

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 matéria

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios

fim da 18.ª folha p. 288 exercícios

fim da 19.ª folha 
(+1caderno de 16p) p. 304 em branco FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 185 mm

6.3. Margem a) superior: 35 mm  b) inferior: 18 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna            2 colunas (com largura de70mm)          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas EFICAZ E FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento SIMPLES

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Novas Leituras

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2011 (1.ª Edição – 1.ª Tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Alice Amaro

1.8. Preço –

1.9. Tiragem 6800 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica António Leal

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Título, nível, ano escolar, autora, ilustração,design da capa e do miolo, 
imagem, frase da capa, execução gráfica, Dep. Legal, ISBN, ano de edição, 
tiragem, logotipo da editora, moradas e contactos, código de obra e de 
barras e selo diga não á cópia

1. 16. Design (capa e/ou layout) Paula Torres, capa: Xavier Neves

1. 17. Ilustração Cristina Malaquias
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1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 538 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 272 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 17

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil               X  consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5
0. saber estudar, 1. Textos dos media e utilitários,  
2. Literatura tradicional e popular, 3. Texto Narrativo, 4. Texto Dramático, 
5.Texto Lírico

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

453

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DAS ED

IÇÕ
ES ASA

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Indicação de que a obra respeita o programa de português do ensino 
básico, disciplina, título, ano de escolaridade, nível, autora, consultor 
científico, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, autora e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: autora, disciplina, título, ano de 
escolaridade, nível, lista do que este projeto contém, logotipo da editora 
e do grupo editorial, ISBN, Código da obra, código de barras, preço, IVA e 
selo do AO.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA a preto e branco

4.5. Última página p. 272 gramática

4.6. – 1.º separador p. 30-31 (1. Textos dos media e utilitários)

4.7. último separador p. 206-207 (5.Texto Lírico)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 texto

fim da 16.ª folha p. 256 gramática

fim da 17.ª folha 
(+ 1 caderno  
de 16p)

p. 272 gramática FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 13 mm  c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA



456

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Comtextos
2.1. Ano de Escolaridade 10.º
3.1. Editora Edições Asa
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 2011 (1.ª Edição – 2.ª Tiragem)
6.1. Volume  –
7.1. Autores Ana Maria Cardoso, Maria José Peixoto e Vítor Oliveira
8.1. Preço 25,67 euros
9.1. Tiragem 2500 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica Maria Francisca Xavier
13.1. Oferta Caderno de atividades
14.1. Anexos Caderno de atividades

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, nível, ano de escolaridade, autores, design da capa, 
imagem,design, imagens, ilustração, execução gráfica, indicação de 
matéria-prima ecológica (tintas ECOLITH), Dep. Legal, ISBN, Ano, Número 
da edição, tiragem e número de exemplares com respetivo ano civil, código 
de barras, logotipo da editora, moradas e contactos da mesma e suas 
livrarias por todo o país.

16.1. Design (capa e/ou layout) Xavier Neves e XP Design

17.1.  Ilustração Rodrigo Prazeres Saias
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1.º separador

1.ª página do índice

Página 32/33

Página 64/65



458

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Página 128/129
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 786 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 304 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 19

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil               X  consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5
0. Com textos de abertura, 1. Com textos em comum,  
2. Com textos do real, 3. Com textos do íntimo,  
4. Com textos de Gratidão, 5. Com textos de memória

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, disciplina, autores, consultor científico, 
imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Disciplina, ano de escolaridade, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: título, disciplina, ano de escolari-
dade, lista do que este projeto contém, logotipo da editora e do grupo 
editorial, ISBN, Código da obra, código de barras, preço, IVA.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA a preto e branco

4.5. Última página p. 304 em branco

4.6. – 1.º separador p. 32-33 (1. Com textos em comum)

4.7. último separador p. 232-233 (5. Com textos de memória)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 (1º separador – 1. Com textos em comum)

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios e matéria

fim da 8.ª folha p. 128 (3º separador – 3. Com textos do íntimo)

fim da 10.ª folha p. 160 textos

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios + matéria

fim da 14.ª folha p. 224 textos + exercícios 

fim da 16.ª folha p. 256  textos + exercícios 

fim da 18.ª folha p. 288 gramática

fim da 19.ª folha 
(+ 1 caderno  
de 16p)

p. 304 em branco FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 8 mm  b) inferior: 8 mm  c)  lateral  dir.: 42 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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12.3.  Estudos  
Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  mesmos autores e 
consultor cientifico;

.  layout;

. formato;

. designer;

. tipografia.

.  imagem da capa; 

.  o 12.º tem preço  
o 11.º não (só tem 

tiragem);

. nº de páginas;

.  o 11.º é mais pesado que 
o 12.º;

.  lombada;

. programa.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor DEMASIADO TÉNUE

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Contos & Recontos

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Edições Asa

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2012 (2.ª Edição – 2.ª Tiragem)

6.1. Volume 1

7.1. Autores Carla Marques e Inês Silva

8.1. Preço –

9.1. Tiragem 9100 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica Carlos Reis

13.1. Oferta Caderno de atividades

14.1. Anexos Caderno de atividades

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, volume, nível, ano de escolaridade, autores, design capa, 
ilustração, imagem, execução gráfica, Dep. Legal ,ISBN. Ano de edição, 
número da edição, tiragem, quantidade de exemplares,  logotipo da editora 
contactos e moradas da mesma, contactos e moradas das suas livrarias e 
selo diga não á cópia.

16.1. Design (capa e/ou layout) Cátia Vidinhas

17.1.  Ilustração Fernando Vilela e Àdria/Re-searcher.com
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 64/65

Página 160/161

Página 96/97

Página 128/129
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 214 (larg.) mm

2.2. Peso 466 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 11

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 3  
VOLUME 1
0. Sequência de diagnóstico, 1. Contos, 2. Literatura juvenil,  
3. Narrativas de autores portugueses.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Volume, título, autores, consultor científico, disciplina, ano de 
escolaridade, nível, ilustração e logotipo da editora

4.2. Lombada Volume, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: título, autores, consultor científico, 
lista dos elementos que integram a obra, logotipo da editora,site do 
grupo a que pertence, código de barras, de obra, ISBN, preço e indicação 
de obra escrita segundo o AO.

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, mas sem imagem

4.5. Última página p. 176 em branco

4.6. – 1.º separador p. 22 (1. Contos.)

4.7. último separador p. 96 (3. Narrativas de autores portugueses.)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto + exercícios 

fim da 6.ª folha p. 96 (3.º Separador)

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha 
(+ um caderno de 16p) p. 176 em branco FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                    à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X     linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 130 mm

6.3. Margem a) superior: 26 mm  b) inferior: 8 mm  c)  lateral   dir.: 23 mm   esq.: 8 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – 130 mm

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Contos & Recontos

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Edições Asa

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2012 (1.ª Edição – 2.ª Tiragem)

6.1. Volume 2

7.1. Autores Carla Marques e Inês Silva

8.1. Preço –

9.1. Tiragem 9200 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica Carlos Reis

13.1. Oferta Caderno de atividades

14.1. Anexos Caderno de atividades

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, volume, nível, ano de escolaridade, autores, design capa, 
ilustração, imagem, execução gráfica, Dep. Legal ,ISBN. Ano de edição, 
número da edição, tiragem, quantidade de exemplares,  logotipo da editora 
contactos e moradas da mesma, contactos e moradas das suas livrarias e 
selo diga não á cópia.

16.1. Design (capa e/ou layout) Cátia Vidinhas

17.1.  Ilustração Fernando Vilela e Àdria/Re-searcher.com
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65

Último  
separador
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 214 (larg.) mm

2.2. Peso 384 g

2.3. Espessura lombada 6 mm

2.4. N.º de Páginas 144 miolo 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 9

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 3 
VOLUME 2
4. Narrativas de autor estrangeiro, 5. Texto dramático, 6. Poesia.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Volume, título, autores, consultor científico, disciplina, ano de 
escolaridade, nível, ilustração e logotipo da editora

4.2. Lombada Volume, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: título, autores, consultor científico, 
lista dos elementos que integram a obra, logotipo da editora,site do 
grupo a que pertence, código de barras, de obra, ISBN, preço e indicação 
de obra escrita segundo o AO.

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, mas sem imagem

4.5. Última página p. 144 em branco

4.6. – 1.º separador p. 11 (4. Narrativas de autor estrangeiro.)

4.7. último separador p. 92 (6. Poesia)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios + texto

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 9.ª folha 
(+ um caderno de 16p) p. 144 em branco FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                    à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 130 mm

6.3. Margem a) superior: 26 mm  b) inferior: 8 mm  c)  lateral   dir.: 23 mm   esq.: 8 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – 130 mm

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Percursos

2.1. Ano de Escolaridade 12.º

3.1. Editora Edições Asa

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2014 (1.ª Edição – 3.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Ana Catarino, Célia Fonseca e Maria José Peixoto

8.1. Preço 31,56 euros

9.1. Tiragem 2500 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica Cristina Mello

13.1. Oferta Provas modelo de exame

14.1. Anexos Provas modelo de exame

15.1. Ficha Técnica

Título da obra, volume, nível, ano de escolaridade, autores, design capa, 
ilustração, imagem, execução gráfica, Dep. Legal ,ISBN. Ano de edição, 
número da edição, tiragem, quantidade de exemplares,  logotipo da editora 
contactos e moradas da mesma, contactos e moradas das suas livrarias e 
selo amostra não comercializável.

16.1. Design (capa e/ou layout) Xavier Neves

17.1.  Ilustração Edições Asa
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1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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separador

Página 192/193

Página 160/161
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 790 g

2.3. Espessura lombada 15 mm

2.4. N.º de Páginas 344 miolo 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 21 + 8 páginas

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa
X    c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
0. Outros Percursos... em diagnose, 1. Outros Percursos... com Fernando 
Pessoa ortónimo e heterónimo, 2. Outros Percursos... com Os Lusíadas 
e Mensagem, 3. Outros Percursos... com Felizmente Hà Luar,  
4. Outros Percursos... com Memorial do Convento

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, tópicos dos separadores, disciplina, ano de escolaridade, autores, 
consultor científico, imagem, logotipo da editora e selo com as ofertas

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, disciplina, ano de escolaridade, autores e 
logotipo da editora

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: título, lista dos elementos que 
integram a obra, logotipo da editora,site do grupo a que pertence, código de 
barras, de obra, ISBN, preço, site e indicação de obra escrita segundo o AO.

4.4. Folha de rosto IGUAL Á CAPA, mas sem imagem e indicação de ofertas

4.5. Última página p. 344 vocabulário

4.6. – 1.º separador p. 26 - 27 (1. Outros Percursos... com Fernando Pessoa ortónimo  
e heterónimo)

4.7. último separador p. 234 (4. Outros Percursos... com Memorial do Convento)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto + exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 exercícios

fim da 20.ª folha p. 320 matéria

fim da 21.ª folha 
(+ um caderno de 16p) p. 336 matéria

+ 8 páginas p. 234 (4. Outros Percursos... com Memorial  
do Convento) FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                    à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 60 mm

6.3. Margem a) superior: 30 mm  b) inferior: 20 mm  c)  lateral   dir.: 30 mm   esq.:20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – 130 mm

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas EFICAZ

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro da mesma 
coleção para 
distintos anos de 
escolaridade

.  título da obra:

. layout;

. formato;

.  mesmos autores; . 
organização das 
matérias;

. tipografia.

.   cor;

.  configuração da 
imagem da capa

. preço;

.  separadores e 
matérias;

.  peso ( 11.º tem  
304 p. o  12.º ano 
tem 344 p. e é mais 
pesado)

N.º UNIDADES 
ANALISADAS DISCIPLINA EDITORA TÍTULO POR COLEÇÃO ANO DE 

ESCOLARIDADE ANO CIVIL

1

PORTUGUÊS ASA

PRÉ-TEXTOS 7.º 1982

2 PONTO POR PONTO 7.º 2004

3 PONTO POR PONTO 9.º 2011

4 DAS PALAVRAS AOS ATOS 12.º 2010

5 OFICINA DA LÍNGUA 7.º 2008

6 NOVAS LEITURAS 7.º 2011

7 COMTEXTOS 10.º 2011

8 CONTOS & RECONTOS (Vol. 1 e 2) 7.º 2012

9 OUTROS PERCURSOS 12.º 2014



ANEXO 2

Fichas de análise dos 
manuais escolares  

da disciplina de Inglês 
das Edições Asa
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Galaxy

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 1984 (1.ª Edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores David Davis, Gilda Pimenta e Lise Santos

1.8. Preço 550$00

1.9. Tiragem 7 500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos Errata

1. 15. Ficha Técnica Título, ano de escolaridade, autoria do design, moradas e contactos  
da distribuição

1. 16. Design (capa e/ou layout) Edições Asa

1. 17. Ilustração Edições Asa
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1.º separador

1.ª página do índice

Página 32/33

Página 64/65
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Página 128/129

Página 96/97

Página 160/161

Último  
separador
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 265 (alt.) X 193 (larg.) mm

2.2. Peso 380 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 2 cores (preto+1 cor) e alguns cadernos a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 11

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual 
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 30 
1.  At the airport, 2. Meeting friends, 3. Waiting for the teachers in the hall: 
...

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografia

e) X   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, autores, logotipo da editora, ano escolar, volume, disciplina

4.2. Lombada Ícone do logotipo da editora, título, ano escolar, volume, disciplina,  
autores

4.3. Contracapa
Logotipo da editora, anúncio a novas obras para esta disciplina, preço, 
código de obra. Ficha técnica: Título, ano de escolaridade, autoria do 
design, moradas e contactos da distribuição

4.4. Folha de rosto Réplica da capa a uma cor. Título, autores, logotipo da editora,  
ano escolar, volume, disciplina

4.5. Última página Data da edição da obra, tiragem e onde foi impressa.

4.6. – 1.º separador p. 14-15 (Unidade 1 - At the airport)

4.7. último separador p. 170-171 (Unidade 30 - See you again?)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto unidade 10

fim da 6.ª folha p. 96  texto unidade 16

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

(+ um caderno de 16 p.) 
fim da 11.ª folha p. 176 FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas 

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa              X   realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 175 mm

6.3. Margem a) superior: 15 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral  dir.: 11 mm   esq.: 5 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS ADAPTADA

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar

BÁSICAS COM ELEMENTOS 
POUCO COLORIDOS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) BOA

8. Cor ESCASSA MAS EFICAZ

9. Imagem DEMASIADO SIMPLES

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Gateway

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 1996 (4.`tiragem da 1.ª Edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores Alípio Barra, Octávio Lima, Veríssimo Toste

1.8. Preço –

1.9. Tiragem 1000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica Título, ano escolar, nível, autores, design, ilustração, execução gráfica, 
ano de edição, tiragem, Dep. Legal, logotipo, moradas da editora

1. 16. Design (capa e/ou layout) Miguel Félix

1. 17. Ilustração Miguel Félix
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Página 160/161

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 27 
1A. Welcome back, everybody, 1B. Boy, you´ve got lots of questions,  
2A. Hi, my name´s Gateway, 2B. Help!, ...

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 592 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 224 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 14

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Disciplina, nível, ano de escolaridade, título, autores, logotipo

4.2. Lombada Ícone do logotipo da editor, título, autores e ano de escolaridade

4.3. Contracapa

Breve explicação da obra, ISBN e Código da obra. No interior da 
contracapa a ficha técnica: Título, ano escolar, nível, autores, design, 
ilustração, execução gráfica, ano de edição, tiragem, Dep. Legal, 
logotipo, moradas da editora

4.4. Folha de rosto Disciplina, nível, ano de escolaridade, título, autores, logotipo

4.5. Última página p. 224 contributos para a elaboração desta obra

4.6. – 1.º separador p. 9 (1B. Boy, you´ve got lots of questions)

4.7. último separador p. 172 (27B. All aboard to the USA)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios + texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios unidade 25 A 
 (Space, the final frontier)

fim da 12.ª folha p. 192 soluções

fim da 14.ª folha p. 224  contributos para a elaboração desta obra

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones    simples X  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                           X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a)   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                    X   2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c)   motivadora            explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior: 17 mm  b) inferior: 12 mm  c)  lateral  dir.: 21 mm   esq.: 30 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar POUCO EFICAZES

3. Organização do manual escolar CONFUSA

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar EFICAZES

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar

CONFUSOS E MUITAS 
VEZES ILEGÍVEIS PELA 
SOBREPOSIÇÃO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) DIFÍCIL

8. Cor CONFUSA

9. Imagem
ILUSTRAÇÕES  
DUVIDOSAS

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Pluge!
1.2. Ano de Escolaridade 7.º
1.3. Editora Edições Asa
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2004 (1.ª Edição – 8.ª Tiragem)
1.6. Volume –
1.7. Autores Júlia Viana e Regina T. Clementino
1.8. Preço 15,35 euros
1.9. Tiragem 4500 ex
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística Claire Williams
1. 12. Revisão Científica Gomes da Torre
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Título, nível, ano de escolaridade, autores, revisão científica e linguística, 
design, maquetização, ilustração, imagens, execução gráfica, indicação 
de impressão em papel ecológico, selo de membro da União de Editores 
Portugueses, Dep. Legal, ano de edição, tiragem, logotipo, moradas  
e contactos da editora e suas delegações.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Paula Torres e Xavier Neves

1. 17. Ilustração José Pedro Costa



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

503

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E INGLÊS DAS ED
IÇÕ

ES ASA

Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7 
0. Let´s go!, 1. These are my friends, 2. A cool school!, 3. Family ties!, 
4. A place to live, 5. Jobs, hopes & dreams..., 6. My first flight, 7. Let´s celebrate!

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  anexos (soluções e gravações)

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 204 (larg.) mm

2.2. Peso 356 g

2.3. Espessura lombada 6 mm

2.4. N.º de Páginas 160 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 8 cadernos a 4 cores e 2 a 2 cores (128+32=160)

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Autores, Revisor científico e linguístico, título, Disciplina, nível, ano de 
escolaridade, logotipo da editora e imagem

4.2. Lombada Autores, ano de escolaridade, título e logotipo

4.3. Contracapa

Ano de escolaridade, disciplina, nível, autores, título, breve explicação da 
obra e do que este projeto contém, selo a indicar que a obra pertence 
ao programa "Novos caminhos para as aprendizagens", logotipo da 
editora, ISBN, Código da obra e de barras, preço e IVA. Ficha técnica no 
interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA, a preto e branco com uma pequena imagem a cores

4.5. Última página p. 160 (que corresponde à p. 32 do caderno de exercícios que o manual 
contém que foi impresso a duas cores)

4.6. – 1.º separador p. 18-19 (UNIT1 – These are my friends)

4.7. último separador p. 112-113 (UNIT7 – Let´s celebrate!)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 separador da UNIT4 (A place to live)

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 lista de verbos

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                    X   2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 175 mm

6.3. Margem a) superior: 18 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2.  Características técnicas  
do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes 
do manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar SIMPLES MAS EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/
Estrutura das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, 
mapas, gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro da mesma 
coleção para 
distintos anos de 
escolaridade

.  título da obra;

.  layout da capa, 
textura da capa 
(impressa a  
4 cores);

. formato;

.  mesmos 
autores;

.  estrutura gráfica 
e organização 
das matérias;

. tipografia.

.  cor do rebordo;

.  imagem da 
capa;

. preço;

.  separadores  
e matérias.
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Capa Contracapa
Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Global

1.2. Ano de Escolaridade 10.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2005 (2.ª Edição – 3.ª`tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Isabel Gonçalves, Cândida Neves e Helena Castro

1.8. Preço –

1.9. Tiragem 4650 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística Catherine Evangelista

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Título, nível, ano de escolaridade, nível, autores, revisão, design, 
maquetização, ilustração, imagem, design capa, execução gráfica, 
indicação de utilização de papel ecológico para impressão, indicação  
de que a editora pertence à União de Editores Portugueses, Dep. Legal, 
ano de edição, número da edição e respetivos exemplares, logotipo, 
moradas da editora.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Paula Torres, capa: Xavier Neves

1. 17. Ilustração Tito Almeida
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
1. Starting Unit, Part1. A world of many languages,  
Part2. Technological world, Part 3. The Media and global  
communication, Part4. Young people in a global world

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 204 (larg.) mm

2.2. Peso 502 g

2.3. Espessura lombada 9 mm

2.4. N.º de Páginas 208 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 13 cadernos a 4 cores

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo



514

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2 4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Ano de escolaridade, disciplina, nível, indicação de Novo Programa, 
autores, título, logotipo da editora e imagem

4.2. Lombada Autores, ano de escolaridade, título e logotipo

4.3. Contracapa

Ano de escolaridade, disciplina, nível, autores, título, breve explicação  
da obra e do que este projeto contém, logotipo da editora, ISBN, Código 
da obra e de barras e indicação dos anexos que este manual inclui.  
Ficha técnica no interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA, a preto e branco com uma pequena imagem a cores

4.5. Última página p. 208 apêndice e agradecimentos

4.6. – 1.º separador p. 28-29 (PART1 –A world of many languages)

4.7. último separador p. 166-167 (PART4 – Young people in a global world)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 13.ª folha 
(+1cadernos  
de 16p)

p. 208 apêndice e agradecimentos FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                    X   2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165 mm

6.3. Margem a) superior: 18 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e 
esquemáticas do manual escolar SIMPLES MAS EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

– –

b)  Dentro da mesma 
coleção para distintos 
anos de escolaridade

.  título da obra;

. layout; 

. formato;

.  mesmos 
autores;

.  organização 
das matérias;

. tipografia.

. cor,

.  margem da 
capa;

. preço;

.  separadores  
e matérias;

.  peso e n.º de 
páginas  
(o 11.º ano tem 
240p. e é mais 
pesado).
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CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Global (LIVRO DO PROFESSOR)

1.2. Ano de Escolaridade 10.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2007 (1.ª Edição- 1.ª Tiragem)
1.6. Volume –

1.7. Autores Isabel Gonçalves, Cândida Neves e Helena Castro

1.8. Preço 24,00 euros

1.9. Tiragem 3500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta booklet de leitura extensiva e cd-audio

1. 14. Anexos booklet de leitura extensiva e cd-audio

1. 15. Ficha Técnica
Título, ano escolar, nível, autores, design, ilustração, execução gráfica, 
ano de edição, tiragem, Dep. Legal, logotipo, moradas  
da editora

1. 16. Design (capa e/ou layout) Edições Asa, capa: Xavier Neves

1. 17. Ilustração Chico
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
Introductory Unit, Part1. A world of many languages,  
Part2. Technological world, Part 3. The Media and global  
communication, Part 4. Young people in a global world

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 205 (larg.) mm

2.2. Peso 570 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 224 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 14 cadernos a 4 cores

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Selo de validação científico pedagógica, logotipo da editora, imagem, 
título, nível, ano de escolaridade, disciplina, autores

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, autores e logotipo

4.3. Contracapa

Nível, ano de escolaridade, disciplina, título, autores, título, explicação do 
que este projeto contém, logotipo da editora, ISBN, Código da obra e de 
barras e indicação de exemplar do professor e preço. Ficha técnica no 
interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA e com texto introdutório acerca da qualidade  
científico-pedagógica da obra

4.5. Última página p. 224 em branco

4.6. – 1.º separador p. 28-29 (PART1 –A world of many languages)

4.7. último separador p. 178-179 (PART4 – Young people in a global world)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 em branco

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 175 mm

6.3. Margem a) superior: 5 mm  b) inferior: 14 mm  c)  lateral  dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas



524

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar CONFUSA

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA E POR VEZES 
CORPO DO TEXTO 
PEQUENO DEMAIS

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Easy Biz

1.2. Ano de Escolaridade 11.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2008 ( 1.ª Edição)

1.6. Volume –

1.7. Autores Joana Torre e Jorge Pais

1.8. Preço 28,49 euros

1.9. Tiragem 5800 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística Carl James

1. 12. Revisão Científica Gomes da Torre

1. 13. Oferta Extensive reading+ workbook + CD-áudio + ebook

1. 14. Anexos Extensive reading+ workbook + CD-áudio + ebook

1. 15. Ficha Técnica

Título, ano escolar, nível, autores, revisão cientifica e linguística, design, 
capa, ilustração, imagem, execução gráfica, ISBN, ano de edição, 
tiragem, indicação de obra impressa em papel ecológico, logotipo da 
editora, moradas e contactos da editora

1. 16. Design (capa e/ou layout) XP Design, capa: Xavier Neves

1. 17. Ilustração Manuel Pina e Pedro Alves (Re-searcher.com)
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 640 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 240 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 15

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
Modul 1. The world around us, Modul 2. Teen world, Modul 3. The world 
of work, Modul 4. A multicultural world

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)
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4.1. Capa Selo de validação científico pedagógica, logotipo da editora, imagem, 
título, nível, ano de escolaridade, disciplina, autores

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, autores e logotipo

4.3. Contracapa

Nível, ano de escolaridade, disciplina, título, autores, explicação do que 
este projeto contém, logotipo da editora, ISBN, Cód. da obra e de barras 
e indicação de exemplar do professor e preço. Ficha técnica no interior 
da contracapa.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA e com texto introdutório acerca da qualidade  
científico-pedagógica da obra

4.5. Última página p. 240 em branco

4.6. – 1.º separador p. 6-7 (Módulo 1. The world around us)

4.7. último separador p. 198-199 (Módulo 4. A multicultural world)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 em branco

fim da 15.ª folha
(+ 1 caderno  
de 16p)

p. 240 em branco FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X    não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 175 mm

6.3. Margem a) superior: 5 mm  b) inferior: 14 mm  c)  lateral  dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  
Dentro da 

mesma coleção  
para distintos 

anos de 
escolaridade

.  formato;

. layout;

. autores comuns;

.  estrutura gráfica e 
organização das matérias;

.  avaliação diagnóstica. 

.   cor da capa;

. títulos;

. preço;

. alguns autores;

.  mais separadores porque 
tem mais matérias;

.  Easy Biz 10 tem mais páginas

.  Global 10 apresenta o número 
de páginas na parte superior 
do layout.

. os mesmos autores;

. tipografia;

. layout.

.  formato;

. imagens;

. matéria;

. cor.

. os mesmos autores;

.  layout, formato, designer, 
tipografia, corpo do texto;

.  o mesmo número de 
páginas mas como a 
gramagem do papel é 
diferente um é mais pesado 
que o outro 10g.

.  muda a imagem da capa;

.  o 12.º tem preço o 11.º não 
tem, a quantidade de 
exemplares impressos por 
tiragem;

.  o 11.º ano mais pesado que o 
12.º ano..

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2.  Características técnicas  
do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e esquemáticas  
do manual escolar CONFUSA

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/ 
Estrutura das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, 
esquemas, ícones,…)

ENTRELINHA DEMASIADO 
APERTADA E POR VEZES 
CORPO DO TEXTO 
PEQUENO DEMAIS

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Pluge & Play

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2007 (2ª Edição - 3.ª Tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Júlia Viana e Regina T. Clementino

1.8. Preço 19,02 euros

1.9. Tiragem 2500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica Gomes da Torre

1. 13. Oferta workbook + conto + CD-áudio + manual digital

1. 14. Anexos workbook + conto + CD-áudio + manual digital

1. 15. Ficha Técnica

Título, nível, ano escolar, autores, revisão cientifica, design, ilustração, 
imagem, capa, execução gráfica, indicação de obra impressa em papel 
ecológico, Dep. Legal, ano de edição, tiragem, n.º de exemplares, 
logotipo da editora e respetivos contactos e moradas.

1. 16. Design (capa e/ou layout) João Borges, capa: Xavier Neves

1. 17. Ilustração José Pedro Costa e Chico
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 412 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 11

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7
0. Let´s go!, 1. Best friends, 2. A cool school!, 3. Family ties,  
4. A place to live, 5. Jobs, hopes & dreams..., 6. My first flight,  
7. Lets celebrate!

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Disciplina, nível, ano de escolaridade, título, autores, selo de validação 
científico-pedagógica, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa
Disciplina, nível, ano de escolaridade, autores, título, explicação do que 
este projeto contém, logotipo da editora, preço, IVA, ISBN, Cód. da obra e 
de barras e logotipo da editora. Ficha técnica no interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA a preto e branco sem o selo de qualidade  
científico-pedagógica da obra

4.5. Última página p. 176 em branco

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (1. Best friends)

4.7. último separador p. 138-139 (7. Lets celebrate!)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios de gramática

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha
(+ 1 caderno  
de 16p)

p. 176 em branco FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas          serifadas        X  não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 175 mm

6.3. Margem a) superior: 5 mm  b) inferior: 14 mm  c)  lateral  dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Click Me!

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2011 (1.ª Edição - 5.ª Tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Ana Marques e Filomena Morais

1.8. Preço 17,52 euros

1.9. Tiragem 2000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística Paul Driver

1. 12. Revisão Científica Victor Cabral

1. 13. Oferta Practice book, CD-áudio, ASAPlay e booklet de leitura extensiva

1. 14. Anexos Practice book, CD-áudio, ASAPlay e booklet de leitura extensiva

1. 15. Ficha Técnica

Título, nível, ano escolar, autores, revisão cientifica e linguística, design 
miolo e capa, ilustração, imagem, execução gráfica, indicação de obra 
impressa em papel ecológico, Dep. Legal, ano de edição, tiragem, n.º de 
exemplares, ISBN, código de obra e de barras, logotipo da editora 
respetivos contactos e moradas e selo diga não á cópia.

1. 16. Design (capa e/ou layout) XP Design, capa: Xavier Neves

1. 17. Ilustração Pedro Alves /Researcher.com

Lombada
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65

Último  
separador
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2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 428 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 160 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 10

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5
1. High-Tech Teens, 2. Work it out, 3. Heart to heart, 4. Green your way,  
5. Holidays...,

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Disciplina, nível, ano de escolaridade, título, autores, selo de validação 
científico-pedagógica, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa
Disciplina, nível, ano de escolaridade, autores, título, explicação do que 
este projeto contém, logotipo da editora e do grupo editorial, preço, IVA, 
ISBN, Código da obra e de barras. Ficha técnica no interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA a preto e branco

4.5. Última página p. 160 verbos

4.6. – 1.º separador p. 14-15 (1. High-Tech Teens)

4.7. último separador p. 112-113 (5. Holidays...,)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 verbos FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                             bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, icones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X    linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165 mm

6.3. Margem a) superior: 25 mm  b) inferior: 5 mm  c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro da 
mesma coleção 
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  formato;

. layout;

.  estrutura gráfica e 
organização das 
matérias;

. tipografia.

.   título;

. cor da capa;

.  separadores e 
matérias;

. autores;

.  o Click me! é mais 
pesado mas tem 
menos páginas 
logo, o papel é 
mais gramado;

.  a mancha do Click 
me! é menor;

.  o Click me! é mais 
barato.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título iLearn

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2012 (1.ª Edição – 1.ª Tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Isabel Filipe, Isabel Martins, Maria Adelaide Rabaça e Paula Simões

1.8. Preço –

1.9. Tiragem 2600 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística Paul Driver

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta Extensive Reading

1. 14. Anexos Extensive Reading

1. 15. Ficha Técnica
Título, nível, ano escolar, autores, imagem ilustração,design, execução 
gráfica, Dep. Legal, ISBN, ano de edição, tiragem, logotipo da editora, 
moradas e contactos, código de obra e de barras e selo diga não á cópia

1. 16. Design (capa e/ou layout) XP Design, capa: corbis

1. 17. Ilustração Francisco Costa
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador

Página 64/65
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Página 128/129

Página 96/97

Página 160/161

Último  
separador
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 215 (larg.) mm

2.2. Peso 428 g

2.3. Espessura lombada 8 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 11

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
 média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6
0. iTEST, 1. Get personal!, 2. Living and working, 3. All things different!,  
4. City folk, 5. Going outdoors, 6. Festivities.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)
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4.1. Capa
Selo de validação científico-pedagógica, indicação de oferta ao aluno, 
título, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, imagem  
e logotipo da editora.

4.2. Lombada Ano de escolaridade, título, autores e logotipo da editora

4.3. Contracapa
Indicação do que este projeto contém, logotipo da editora e do grupo, 
ISBN, Código da obra e de barras, preço e IVA. Ficha técnica no interior 
da contracapa.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA mas sem imagem

4.5. Última página p. 176 verbos

4.6. – 1.º separador p. 14-15 (1. Get personal!)

4.7. último separador p. 150-151 (6. Festivities)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha
(+ 1 caderno  
de 16p)

p. 176 verbos FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                           X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 5 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral  dir.: 15 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Upgrade (LIVRO DO PROFESSOR)

1.2. Ano de Escolaridade 10.º

1.3. Editora Edições Asa

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2013 (1.ª Edição – 1.ª Tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Isabel Filipe, Isabel Martins, Maria Adelaide Rabaça e Paula Simões

1.8. Preço 27,57 euros

1.9. Tiragem 4000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica Carolyn E. Leslie

1. 13. Oferta o aluno: Extensive Reading

1. 14. Anexos o aluno: Extensive Reading

1. 15. Ficha Técnica

Título, ano escolar, nível, autores, design, ilustração, imagem, execução 
gráfica, Dep. Legal, ISBN, ano de edição, tiragem, logotipo, moradas e 
contactos da editora, indicação de amostra não comercializável e selo 
diga não à cópia.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Ricardo Milne

1. 17. Ilustração José Pedro Costa
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Página 32/33

1.º separador

1.ª página do índice
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Página 128/129

Página 96/97

Página 64/65
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Último  
separador

Página 192/193

Página 160/161
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 280 (alt.) X 214 (larg.) mm

2.2. Peso 692 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 272 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos 17

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa  

(opaca)
X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

d)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
0. Make the most of it, 1. A language of many worlds, 2. Around the 
world in apps and techs, 3. The new world of media, 4. Young people 
around the world.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos (soluções e gravações)
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4.1. Capa
Título, ano de escolaridade, autores, selo de revisão científica e linguística, 
selo com indicação de edição do professor, imagem  
e logotipo da editora.

4.2. Lombada Autores, disciplina, título, ano de escolaridade e logotipo da editora

4.3. Contracapa

Indicação do que este projeto contém para professores e alunos, título, 
ano de escolaridade, logotipo da editora e do grupo, ISBN, Cód. da obra  
e de barras, preço, IVA, indicação em caso de adoção e icone indicador  
de que a obra respeita o AO. Ficha técnica no interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto IGUAL É CAPA mas sem imagem

4.5. Última página p. 272 em branco

4.6. – 1.º separador p. 28-29 (1. A language of many worlds)

4.7. último separador p. 154-155 (4. Young people around the world)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios

fim da 17.ª folha  
(+ 1 caderno de 16p) p. 272 em branco

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página  X   legível   ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                           X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas 

b) alinhamento                   à direita          X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180 mm

6.3. Margem a) superior: 18 mm  b) inferior: 5 mm  c)  lateral  dir.: 5 mm   esq.: 5 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar EFICAZ

4.  Análise dos elementos estruturantes do 
manual escolar EFICAZ

5.  Características iconográficas e esquemáticas 
do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro da 
mesma coleção 
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  formato;

. layout;

. mesmos autores;

.  estrutura gráfica e 
organização das 
matérias;

. tipografia.

.  imagem da capa;

.  matérias;

.  9.º ano é maior e 
mais pesado que 
o 8.º que é mais 
barato.
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N.º UNIDADES 
ANALISADAS DISCIPLINA EDITORA TÍTULO POR COLEÇÃO ANO DE 

ESCOLARIDADE ANO CIVIL

1

INGLÊS ASA

GALAXY 7.º 1984

2 GATEWAY 7.º 1996

3 PLUGE! 7.º 2004

4 GLOBAL 10.º 2007

5 EASY BIZ 11.º 2008

6 PLUG & PLAY! 7.º 2007

7 CLICK ME! 9.º 2011

8 iLEARN 7.º 2012

9 UPGRADE 10.º 2013



ANEXO 2

Fichas de análise dos 
manuais escolares da 

disciplina de Português 
da Areal Editores
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título O Sabor do Texto

2.1. Ano de Escolaridade 9.º

3.1. Editora Areal Editores

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1989 (1.ª Edição – 1.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Ana Maria Maia/Auxília M. Ramos/M. José Azevedo/M. Manuela Pereira

8.1. Preço 900$00

9.1. Tiragem 3000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica nome da obra, ano escolar, data, edição, gráfica onde foi impresso  
e moradas da editora

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

17.1.  Ilustração Areal Editores
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

569

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA AREAL ED

ITO
RES

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 245 (alt.) X 185 (larg.) mm

2.2. Peso 586 g

2.3. Espessura lombada 16 mm

2.4. N.º de Páginas 312 miolo a 2 cores (preto+1 cor)

2.5. N.º de Cadernos de 16p 19 (+8 páginas)

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

 média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5 
1. Géneros literários, 2. A narrativa em prosa, 3. O género dramático,  
4. A narrativa épica: Os Lusíadas, 5. O género lírico

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e)   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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4.1. Capa Título, ano de escolaridade, autores, logotipo

4.2. Lombada Logotipo e título

4.3. Contracapa Logotipo, disciplina, nível, lista com a coleção dos projetos que existem 
respetivas capas

4.4. Folha de rosto Apresentação do manual e respetivos autores

4.5. Última página
p. 312 (EM BRANCO) e ficha técnica: título, ano de escolaridade,  
código de obra, data, edição respetiva data e nº de exemplares 
impressos, execução gráfica e moradas da editoral

4.6. – 1.º separador p. 7-8 (1. Géneros literários)

4.7. último separador p. 263-264 (5. O género lírico)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 separador 2 (2. A narrativa em prosa)

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios + texto

fim da 10.ª folha p. 160 matéria

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 texto + exercícios

fim da 19.ª folha 
(+ 1 caderno de 16p) p. 304 texto

+ 8 páginas p. 312 em branco FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

  sim X  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

571

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA AREAL ED

ITO
RES

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a)   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                    X   2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b)   quadricromia               X   2 cores diretas                    X   preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da  
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 115mm

6.3. Margem a) superior: 30 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 5 mm   esq.: 55 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – Não variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  layout da capa, dos 
separadores e do miolo 
do manual;

. folha de rosto;

.  apresentação  
do manual;

.  mesmos autores.

.   número de páginas

. conteúdos;

.   peso.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE INEXISTENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas

LAYOUT SIMPLES  
E FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POR VEZES CONFUSA  
E COM A ENTRELINHA 
APERTADA DEMAIS

8. Cor POUCA E TÉNUE

9. Imagem COM POUCA QUALIDADE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título O gosto das palavras

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Areal Editores

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1994 (1.ª Edição – 6.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Artur Veríssimo, Ana Isabel Serpa, Henriqueta Sousa e Goretti Rodrigues

8.1. Preço 1770$00

9.1. Tiragem 3500 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Título, disciplina, código de obra, ISBN, data de edição, n.º da edição e 
dos exemplares impressos, gráfica onde foi executada a obra, 
ilustração, design e morada das gráfica onde foi impressa e contactos 
da editora e suas sucursais por todo o país.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores, capa: Vítor Simões

17.1.  Ilustração Gabinete Quatro Cores
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 392 g

2.3. Espessura lombada 11 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Cadernos de 16p 11

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa  
(opaca)

X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 10 
1. Avaliação Diagnóstico, 2. Abyssuss abyssum, 3. Sultão, 4. O Cavaleiro 
da Dinamarca, 5. Arroz do céu, 6. A salvação de Wang-Fô, 7. Zaca Zaca, 
8. A Odisseia, 9. Escrita expressiva e lúdica, 10. Leitura recreativa

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias

e)   vocabulário/glossário

f)   resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, título, imagem e logotipo

4.2. Lombada Logotipo, título e autores

4.3. Contracapa Logotipo, ano de escolaridade, lista com a coleção dos projetos que  
existem, editora, ISBN, preço, IVA e código de obra

4.4. Folha de rosto Apresentação do manual e respetivos autores

4.5. Última página
p. 176 (EM BRANCO) e ficha técnica: título, ano de escolaridade,  
código de obra, data, edição respetiva data e nº de exemplares 
impressos, execução gráfica e moradas da editoral

4.6. – 1.º separador p. 10 (1. Avaliação Diagnóstico)

4.7. último separador p. 164 (10. Leitura recreativa)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha 
(+1caderno de 16p) p. 176 (em branco) FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita                à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a)   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                    X   2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b)   quadricromia               X   2 cores diretas                    X   preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a)   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais  
da grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais  
da grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior: 8 mm  b) inferior:5 mm  c)  lateral   dir.: 25 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – Não variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar QUASE INEXISTENTES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas

LAYOUT SIMPLES  
E FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POR VEZES CONFUSA  
E COM A ENTRELINHA 
APERTADA DEMAIS

8. Cor POUCA E TÉNUE

9. Imagem COM POUCA QUALIDADE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Lombada

Capa Contracapa

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título O gosto das palavras
2.1. Ano de Escolaridade 7.º
3.1. Editora Areal Editores
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 1995 (1.ª Edição – 1.ª Tiragem)
6.1. Volume  –
7.1. Autores Artur Veríssimo, Ana Isabel Serpa, Henriqueta Sousa e Goretti Rodrigues
8.1. Preço 2190$00
9.1. Tiragem 9000 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Diretor editorial, design. ilustração, capa, disciplina, ano de escolaridade, 
título, autores, moradas e contactos da editora por todo o país e logotipo.
Disciplina, ano de escolaridade, título, autores slogan, título, disciplina, 
nível, código de obra, ISBN, data de edição, n.º da edição e dos exemplares 
impressos, gráfica onde foi impressa esta obra, design Dep. Legal, 
logotipo e indicação de produto ecológico.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

17.1.  Ilustração Eduardo Aires
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Último  
separador

Página 192/193

Começa um 
caderno de 
exercícios em 
papel reciclado 
que está anexado 
no final do livro, 
tendo início ao 
contrário.

Página 160/161
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2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 270 (alt.) X210 (larg.) mm

2.2. Peso 528 g

2.3. Espessura lombada 11 mm

2.4. N.º de Páginas 192 miolo a 4 cores em papel normal + 1 caderno de 16 páginas anexado 
no final em papel reciclado = 208 páginas

2.5. N.º de Folhas 12

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (textos, fichas e matérias)
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 10 
1. Contrato de avaliação de diagnóstico, 2. Abyssus Abyssus,  
3. Parábola dos sete vimes, 4. Dentes de rato, 5. O cavaleiro  
da Dinamarca, 6. Arroz do céu, 7. A salvação de Wang-Fô, 8. À beira do 
lago dos encantos, 9. Escrita Expressiva e Lúdica, 10. Leitura Recreativa.

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)   apêndice gramatical 
d)  biografias (antes de todos os textos explorados)

e)   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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 2 4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Disciplina, ano de escolaridade,título, autores, ilustração logotipo

4.2. Lombada Logotipo editorial, título, ano de escolaridade e autores

4.3. Contracapa Ficha técnica no interior da contracapa: texto de apresentação  
do manual escolar, Capa, logotipo

4.4. Folha de rosto Ficha técnica, selo com: disciplina, ano escolar, título, autores,moradas 
e logotipo a preto e branco, com tipografia sans serif.

4.5. Última página Selo com: disciplina, ano escolar, título, autores,moradas e logotipo  
a preto e branco, com tipografia sans serif.

4.6. – 1.º separador p. 6 (esquerda)

4.7. último separador p. 182 (esquerda)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto+exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 textos

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 em branco

+ 1 caderno de 16 págs. 
com exercícios p. 208 FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                       digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c)   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)    linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior: 22 mm  b) inferior: 19 mm  c)  lateral   dir.: 25 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c)   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título O gosto das palavras

2.1. Ano de Escolaridade 9.º

3.1. Editora Areal Editores

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 1996 (1.ª Edição – 5.ª Tiragem)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Artur Veríssimo, Ana Isabel Serpa, Henriqueta Sousa e Goretti Rodrigues

8.1. Preço 2380$00

9.1. Tiragem 2000 ex

10.1. Coordenação –

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Título, disciplina, código de obra, ISBN, data de edição, n.º da edição e 
dos exemplares impressos, gráfica onde foi impressa esta obra, 
conceção gráfica AE, ilustração, design da capa, Dep. Legal e moradas 
da editora por todo o país.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores, capa: Vitor Simões

17.1.  Ilustração Gabinete Quatro Cores
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 270 (alt.) X210 (larg.) mm

2.2. Peso 702 g

2.3. Espessura lombada 15 mm

2.4. N.º de Páginas 254

2.5. N.º de Folhas 15 + 14 páginas

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (textos, fichas e matérias)

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim           X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 9 
1. Contrato de avaliação de diagnóstico, 2. Os sapatos da irmã,  
3.Civilização, 4. Auto da Barca do Inferno, 5. Os Lusíadas,  
6. Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, 7. Escrita expressiva e lúdica, 
8. Leitura recreativa, 9. Dificuldades ortográficas.

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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4.1. Capa Disciplina, ano de escolaridade,título, autores, ilustração logotipo

4.2. Lombada título, ano escolaridade e autores

4.3. Contracapa Logotipo, ano de escolaridade, lista com toda a coleção dos projetos para 
as diferentes disciplinas, código de obra, ISBN, código barras, preço e IVA

4.4. Folha de rosto Título, ano de escolaridade, autores,disciplina, indicação de produto 
ecológico e logotipo.

4.5. Última página

Ficha técnica: título, disciplina, código de obra, ISBN, n.º da edição, tira-
gem e n.º de exemplares, conceção gráfica, ilustração, design capa, 
gráfica onde a obra foi impressa, Dep. Legal e moradas e contactos da 
editora por todo o país.

4.6. – 1.º separador p. 6-7 (1. Contrato de avaliação de diagnóstico)

4.7. último separador p. 240-241 (9. Dificuldades ortográficas.)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 separador 5. Os Lusíadas

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 ficha técnica FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  média
(compreensíveis)

c)  X  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas          X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                       digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c)   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior: 22 mm  b) inferior: 19 mm  c)  lateral   dir.: 25 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

.  mesmos autores;

.  layout dos separadores; 

. conteúdos

. organização.

.   formato;

. layout;

. imagem da capa.

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  layout do manual;

. folha de rosto;

.  apresentação  
do manual;

.  mesmos autores.

.   Número de páginas 

. conteúdos;

.   peso; 

. imagem da capa.
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Lombada

Capa Contracapa

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Ser em Português
2.1. Ano de Escolaridade 7.º
3.1. Editora Areal Editores
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 2002 (1.ª Edição – 1.ª Reimpressão)
6.1. Volume  –

7.1. Autores Ana Isabel Serpa, Artur Veríssimo, Carmen Amaral, Goretti Rodrigues, 
Henriqueta Sousa e Rosário Costa

8.1. Preço 15,50 euros
9.1. Tiragem 12 500 ex
10.1. Coordenação Artur Veríssimo
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Disciplina, ano de escolaridade, nível, título, Moradas e contacto da 
editora por todo o país, ícone a demonstrar que este objeto é amigo do 
ambiente, coordenação, autores, design, ilustração, capa e imagens, 
logotipo, linha do professor, site, email. 
Título, disciplina, ano de escolaridade, data da edição, n.º da 
reimpressão, quantidade de exemplares, execução gráfica e Dep. Legal.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores, capa: Vítor Simões

17.1.  Ilustração Areal Editores e Vítor Simões
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 610 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 256

2.5. N.º de Folhas 16

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca) X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Texto Narrativo, 2. Texto dramático, 3.Texto poético,  
4. Aprender sozinho(a).

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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 2 4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade,selo de NOVO, disciplina, nível, coordenação, 
autores,  imagem e logotipo.

4.2. Lombada Logotipo, título, nome do coordenador

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: título, ano de escolaridade,selo  
de NOVO, disciplina, nível e site da escola virtual com a apresentação  
de capturas de ecrã, código de obra, de barras, ISBN, IVA, preço e logotipo.

4.4. Folha de rosto
Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, nível, título, moradas e 
contactos da editora, selo de produto reciclável, coordenação, autores, 
design, ilustração, capa, imagens, logotipo, linha verde, site e email.

4.5. Última página p. 256 (parte da ficha técnica) 

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (1. Texto Narrativo)

4.7. último separador p. 232-233 (4. Aprender sozinho(a))

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 matéria

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 texto + matéria

fim da 12.ª folha p. 192 texto + matéria

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 (parte da ficha técnica) FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifada        X   não serifada

b) alinhamento                   à direita            X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior:5 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas



604

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

DEMASIADOS DESTAQUES E 
CAIXAS PERTURBAM A 
HIERARQUIA DA INFORMAÇÃO 
NAS PÁGINAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento SIMPLES MAS BOM

11. Encadernação BOA
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Lombada

Capa Contracapa

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Ser em Português
2.1. Ano de Escolaridade 9.º
3.1. Editora Areal Editores
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 2004 (1.ª Edição – 2.ª Tiragem)
6.1. Volume  –

7.1. Autores Ana Isabel Serpa, Artur Veríssimo, Carmen Amaral, Goretti Rodrigues, 
Graça Viana, Henriqueta Sousa e Rosário Costa.

8.1. Preço 15,86 euros
9.1. Tiragem 12 500 ex
10.1. Coordenação Artur Veríssimo
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica
Logotipo, site, design, ilustração, capa, moradas e contactos da editora. 
Título, ano de escolaridade, disciplina, nível, n.º da edição, da tiragem do 
n.º de exemplares, ano, execução gráfica e Dep. Legal

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores e Vítor Simões

17.1.  Ilustração Vítor Simões
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 710 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 304

2.5. N.º de Folhas 19

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca) X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5 
0. Antes de começar, 1. Texto Narrativo I, 2. Texto poético,  
3.Texto dramático, 4. Narrativo II e 5. Aprender sozinho(a)

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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 2 4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade,selo de NOVO, disciplina, nível, coordenação, 
autores,  imagem e logotipo.

4.2. Lombada Logotipo, título, nome do coordenador

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: título, ano de escolaridade,selo  
de NOVO, disciplina, nível e site da escola virtual com a apresentação  
de capturas de ecrã, código de obra, de barras, ISBN, IVA, preço e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, nível, título e logotipo

4.5. Última página p. 304 (índice de autores) 

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (1. Texto Narrativo)

4.7. último separador p. 278-279 (5. Aprender sozinho(a))

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 matéria

fim da 8.ª folha p. 128 texto + matéria

fim da 10.ª folha p. 160 (4.º separador)

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 texto + matéria

fim da 16.ª folha p. 256 matéria

fim da 18.ª folha p. 288 matéria

fim da 19.ª folha 
(+1caderno de 16p) p. 304 (índice de autores)  FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita            X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior:5 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

DEMASIADOS DESTAQUES E 
CAIXAS PERTURBAM A 
HIERARQUIA DA INFORMAÇÃO 
NAS PÁGINAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento SIMPLES MAS BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Ser em Português

2.1. Ano de Escolaridade 12.º

3.1. Editora Areal Editores

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2009 (1.ª Edição – 5.ª Reimpressão)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Ana Maria Castro, Artur Veríssimo, Graça Viana, Lurdes Cabrita Repolho 
e Maria Manuela Espadinha.

8.1. Preço 27,16 euros

9.1. Tiragem 5000 ex

10.1. Coordenação Artur Veríssimo

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta –

14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Logotipo, site, design, ilustração, capa, moradas e contactos da editora, 
selo comemorativos dos 25 anos da editora. 
Título, ano de escolaridade, disciplina, nível, n.º da edição, da tiragem do 
n.º de exemplares, ano, execução gráfica e Dep. Legal

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

17.1.  Ilustração Areal Editores
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 760 g

2.3. Espessura lombada 16 mm

2.4. N.º de Páginas 336

2.5. N.º de Folhas 21

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Sentir tudo de todas as maneiras, 2. Ó mar salgado...,  
3.Felizmente há luar!, 4. Memorial do convento, 5. Aprender sozinho(a).

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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 2 4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Disciplina, nível, título, selo de NOVO, ano de escolaridade, coordenação, 
autores, imagem, logotipo e selo de novo programa.

4.2. Lombada Logotipo, título, nome do coordenador e marca da editora

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: título, ano de escolaridade,selo  
de NOVO, disciplina, nível e site, código de obra, de barras, ISBN, IVA, 
preço e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, título e nível.

4.5. Última página p. 336 (em branco) 

4.6. – 1.º separador p. 8-9 (1. Sentir tudo de todas as maneiras)

4.7. último separador p. 242-243 (5. Aprender sozinho(a))

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto 

fim da 10.ª folha p. 160 texto 

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 texto + exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 matéria

fim da 18.ª folha p. 288 matéria

fim da 20.ª folha p. 320 texto

fim da 21.ª folha 
(+1caderno de 16p) p. 336 (em branco) FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

619

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA AREAL ED

ITO
RES

7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifada        X   não serifada

b) alinhamento                   à direita            X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior:5 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar SIMPLES MAS FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

DEMASIADOS DESTAQUES E 
CAIXAS PERTURBAM A 
HIERARQUIA DA INFORMAÇÃO 
NAS PÁGINAS

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura 
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento SIMPLES MAS BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre 
edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

.  autores comuns

.  layout e 
organização

.  imagem da capa e 
conteúdos

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  layout do manual;

. folha de rosto

.  apresentação  
do manual;

.    autores comuns

.   número de páginas 
e conteúdos;

.   peso;

. imagem da capa.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Viver em Português

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Areal Editores

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2010 (1.ª Edição - 4.ª Reimpressão)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Ana Isabel Serpa, Artur Veríssimo, Goretti Rodrigues e Henriqueta Sousa

8.1. Preço 18,95 euros

9.1. Tiragem 3750 ex

10.1. Coordenação Artur Veríssimo

11.1. Revisão Linguística –

12.1. Revisão Científica –

13.1. Oferta Caderno de leitura orientada e caderno de atividades

14.1. Anexos Caderno de leitura orientada e caderno de atividades

15.1. Ficha Técnica

Logotipo, moradas e contactos da editora, site, design, direitos, selo dos 
25 anos da marca. 
Título, disciplina, ano de escolaridade, data de edição, n.º da edição e dos 
exemplares impressos, gráfica onde foi impressa esta obra e morada, 
indicação de certificação ambiental APCER, Dep. Legal..

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

17.1.  Ilustração Areal Editores
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 486 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 208

2.5. N.º de Folhas 13

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim           X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
1. Descobrir(-se) em relação com o outro e consigo próprio, 2. Por esse 
mundo..., 3. Abre-se o pano..., 4. Verso a verso...

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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 2 4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Imagem, logotipo, título, autores, ano de escolaridade, coordenação, 
autores, disciplina e nível e indicação de novo programa com metas 
curriculares.

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolaridade, coordenação e logótipo-marca.

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: título, ano de escolaridade, 
disciplina, nível, imagem, indicação das ofertas neste manual do aluno, 
código de obra, de barras, ISBN, preço, IVA, site e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, nível e título.

4.5. Última página p. 208 EM BRANCO 

4.6. – 1.º separador p. 6-7 (1. Descobrir(-se) em relação com o outro e consigo próprio)

4.7. último separador p. 166-167 (4. Verso a verso...)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 matéria

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios + texto

fim da 10.ª folha p. 160 banda desenhada

fim da 12.ª folha p. 192 matéria

fim da 13.ª folha p. 208 EM BRANCO 

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas          X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.:20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Língua Portuguesa (MANUAL DO PROFESSOR)
2.1. Ano de Escolaridade 7.º
3.1. Editora Areal Editores
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 2011 (1.ª Edição – 1.ª Tiragem))
6.1. Volume  –
7.1. Autores Ana Isabel Serpa, Ângela Furtado-Brum e Henriqueta Sousa
8.1. Preço 19,19 euros
9.1. Tiragem 16 500 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta e-manual
14.1. Anexos e-manual

15.1. Ficha Técnica

Logotipo, moradas e contactos da editora, design, ilustração, créditos 
fotográficos, direitos, AO e selo diga  não à cópia. 
Título, disciplina, data de edição, n.º da edição e dos exemplares 
impressos, gráfica onde foi impressa esta obra e morada, indicação de 
certificação ambiental APCER e Dep. Legal.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores
17.1.  Ilustração Rui Sousa
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1.ª página do índice
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 744 g

2.3. Espessura lombada 13 mm

2.4. N.º de Páginas 256

2.5. N.º de Folhas 16

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca) X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim           X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 8 
1. Vivências e emoções, 2. Histórias que ouvi contar, 3.Cidadania neste 
novo século, 4. Verso aqui rima acolá e a vida aqui está,  
5. Viagens e aventuras, 6. A natureza nas tuas mãos, 7. Subir ao palco, 
8. Heróis e sonhos.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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 2 4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Selo com indicação de manual interativo, indicação de manual do 
professor, título, autores, ano de escolaridade, imagem, logotipo, 
indicação de novo programa, nível, disciplina e AO.

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolaridade, autores e logótipo-marca.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: título, ano de escolaridade, lista 
do que o projeto do aluno e do professor contêm, AO, indicação de 
exemplar do professor, amostra não comercializável, código de obra,  
de barras, ISBN, IVA, preço, sites e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: indicação de manual do professor, título, autores, ano  
de escolaridade, indicação de novo programa, disciplina e nível

4.5. Última página p. 256 (soluções) 

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (1. Vivências e emoções)

4.7. último separador p. 196-197 (8. Heróis e sonhos..)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 matéria

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 matéria

fim da 12.ª folha p. 192 matéria

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 (soluções) FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 145 mm

6.3. Margem a) superior: 30 mm  b) inferior: 9 mm  c)  lateral   dir.: 50 mm   esq.: 30 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

EM ALGUNS CASOS  
O TEXTO ESTÁ BASTANTE 
CONDENSADO

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Lombada

Capa Contracapa

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Conta Contigo
2.1. Ano de Escolaridade 7.º
3.1. Editora Areal Editores
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 2013 (1.ª Edição)
6.1. Volume  –

7.1. Autores Conceição Monteiro Neto, Laura Guimarães, Olga Brochado, Rosa Maria 
Amaral e Susana Nunes

8.1. Preço 20,19 euros
9.1. Tiragem 10 000 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica Sónia Valente Rodrigues
13.1. Oferta e-manual
14.1. Anexos e-manual

15.1. Ficha Técnica

Logotipo, moradas e contactos da editora, design, ilustração, créditos 
fotográficos, direitos, AO, publicidade ao estuda e aprende, qr-code e 
selo diga não à cópia. 
Título, disciplina, data de edição, n.º da edição e dos exemplares 
impressos, gráfica onde foi impressa esta obra e morada, indicação de 
certificação ambiental APCER e Dep. Legal.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

17.1.  Ilustração Bruno Assis Fonseca
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 576 g

2.3. Espessura lombada 16 mm

2.4. N.º de Páginas 288

2.5. N.º de Folhas 18

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim           X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 5 
0. No princípio, 1. Por causa dos mistérios - Textos de diferentes 
tipologias, 2. O mundo é um condomínio - Texto narrativo,  
3. Sou Feliz - Texto narrativo, 4. Ser poeta - Texto poético,  
5. Estou à espera - Texto dramático

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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4.1. Capa Título, autores, ano de escolaridade, disciplina, nível, imagem, logotipo  
e indicação de novo programa com metas curriculares.

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolaridade, autores e logótipo-marca.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: recomendação para a aquisição 
de obras complementares a este projeto para praticar, qr-code, site, selo 
AO, indicação de manual certificado, artigo da lei, código de obra, de 
barras, ISBN, IVA, preço e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: título, autores, ano de escolaridade e nível

4.5. Última página p. 256 (soluções) 

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (1. Vivências e emoções)

4.7. último separador p. 196-197 (8. Heróis e sonhos..)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224  texto + exercícios 

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios 

fim da 18.ª folha p. 288 bibliografia FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 27 mm   esq.: 22 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

EM ALGUNS CASOS  
O TEXTO ESTÁ BASTANTE 
CONDENSADO

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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ContracapaCapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Conta Contigo
2.1. Ano de Escolaridade 9.º
3.1. Editora Areal Editores
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição- 3.ª Reimpressão)
6.1. Volume  –

7.1. Autores Conceição Monteiro Neto, Laura Guimarães, Olga Brochado, Rosa Maria 
Amaral e Susana Nunes

8.1. Preço 20,49 euros
9.1. Tiragem 2250 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica Clara Amorim
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Logotipo, moradas e contactos da editora, site, qr-code, design, 
ilustração, créditos fotográficos, direitos, AO, título, disciplina, ano de 
escolaridade, nível, data de edição, n.º da edição e dos exemplares 
impressos, gráfica onde foi impressa esta obra e morada, indicação de 
certificação ambiental APCER, Dep. Legal e selo diga  não à cópia.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores
17.1.  Ilustração Bruno Assis Fonseca
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Página 128/129

Página 96/97
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 528 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 272

2.5. N.º de Folhas 17

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca) X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
0. Ao longo da minha vida - Diagnose, 1. Quero sempre estar... -Texto 
poético, 2. à barca, à barca - Texto dramático, 3. Ó gente ousada -Texto 
épico, 4. Havia que forçar-se o dicionário - Texto narrativo.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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4.1. Capa Título, ano de escolaridade, autores, disciplina, nível, imagem e logotipo.

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolaridade, autores e logótipo-marca.

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: qr-code, site, recomendações 
de manuais auxiliares que este projeto contém, artigo da lei, código de 
obra, de barras, ISBN, IVA, preço e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: título, autores, ano de escolaridade, nível e publicidade  
à escola virtual.

4.5. Última página p. 272 (bibliografia) 

4.6. – 1.º separador p. 14-15 (1. Quero sempre estar... -Texto poético)

4.7. último separador p. 204-205 (4. Havia que forçar-se o dicionário - Texto narrativo)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios + texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 matéria

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 texto +exercícios

fim da 14.ª folha p. 224  texto

fim da 16.ª folha p. 256 matéria

fim da 17.ª folha 
(+1caderno de 16p) p. 272 (bibliografia)  FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legíbilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) icones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita            X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 10 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  layout;

. folha de rosto;

.  apresentação  
do manual;

.  autores comuns.

.   número de páginas;

.  conteúdos;

.   peso.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

EM ALGUNS CASOS  
O TEXTO ESTÁ BASTANTE 
CONDENSADO

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Português 12 +
2.1. Ano de Escolaridade 12.º
3.1. Editora Areal Editores
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 2015 (1.ª Edição – 2.ª Reimpressão)
6.1. Volume  –
7.1. Autores Idalina Ferreira, Purificação Silvano, Sónia Valente Rodrigues
8.1. Preço 32,36 euros
9.1. Tiragem 2000 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica Fátima Oliveira
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Logotipo, moradas e contactos da editora, design, ilustração, revisão 
científica, direitos, AO, título, disciplina, data de edição, n.º da edição e 
dos exemplares impressos, gráfica onde foi impressa esta obra e 
morada, Dep. Legal e selo diga  não à cópia.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores
17.1.  Ilustração Areal Editores
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Página 96/97
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 750 g

2.3. Espessura lombada 18 mm

2.4. N.º de Páginas 384

2.5. N.º de Folhas 24

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca) X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
 capa  

X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4 
0. Diagnose e contrato de leitura, 1. Textos líricos, 2. Textos épicos e 
épico-líricos, 3. Textos de teatro, 4. Textos narrativos e descritivos.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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 2 4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, disciplina, nível, imagem, autores, revisão  
e logotipo.

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolaridade, autores e logótipo-marca.

4.3. Contracapa Ficha técnica no interior da contracapa: qr-code, site, código de obra,  
de barras, ISBN, IVA, preço e logotipo.

4.4. Folha de rosto Título, autores, ano de escolaridade e nível

4.5. Última página p. 384 (em branco) 

4.6. – 1.º separador p. 28-29 (1.Textos líricos: Fernando Pessoa-ortónimo e heterónimos)

4.7. último separador p. 282-283 (4. Textos narrativos e descritivos.)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto

fim da 12.ª folha p. 192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224  exercícios 

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios 

fim da 18.ª folha p. 288 exercícios 

fim da 20.ª folha p. 320 exercícios

fim da 22.ª folha p. 352 matéria

fim da 24.ª folha p. 384 (em branco) FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita            X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160 mm

6.3. Margem a) superior: 5 mm  b) inferior: 17 mm  c)  lateral   dir.: 17 mm   esq.: 12 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas            + colunas
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12.3.  Estudos Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre 
edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  layout;

. folha de rosto;

.  apresentação  
do manual;

.  autores 
comuns.

.   número de 
páginas;

. conteúdos;

.   peso.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

661

FICHAS D
E ANÁLISE D

O
S M

ANUAIS ESCO
LARES D

E PO
RTUGUÊS DA AREAL ED

ITO
RES

Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Português

2.1. Ano de Escolaridade 7.º

3.1. Editora Areal Editores

4.1. Disciplina Português

5.1. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição - 2.ª Reimpressão)

6.1. Volume  –

7.1. Autores Ana Isabel Serpa, Ângela Furtado-Brum e Henriqueta Sousa
8.1. Preço 21,24 euros
9.1. Tiragem 1000 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica –
13.1. Oferta –
14.1. Anexos –

15.1. Ficha Técnica

Logotipo, moradas e contactos da editora, site, qr-code, design, 
ilustração, créditos fotográficos, direitos, AO, título, disciplina, data de 
edição, n.º da edição e dos exemplares impressos, gráfica onde foi 
impressa esta obra e morada, indicação de certificação ambiental APCER, 
Dep. Legal e selo diga  não à cópia.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

17.1.  Ilustração Rui Sousa
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 504 g

2.3. Espessura lombada 11 mm

2.4. N.º de Páginas 256

2.5. N.º de Folhas 16

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
X  má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 8 
1. Vivências e emoções, 2. Histórias que ouvi contar, 3.Cidadania neste 
novo século, 4. Verso aqui rima acolá e a vida aqui está,  
5. Viagens e aventuras, 6. A natureza nas tuas mãos, 7. Subir ao palco, 
8. Heróis e sonhos.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c)  X   apêndice gramatical 
d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h)  anexos
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4.1. Capa Título, autores, ano de escolaridade, imagem, logotipo, disciplina e nível.

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolaridade, autores e logótipo-marca.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: recomendação para a aquisição 
de obras complementares a este projeto para praticar, qr-code, site, selo 
AO, indicação de manual certificado, artigo da lei, cód. de obra, de barras, 
ISBN, IVA, preço e logotipo.

4.4. Folha de rosto
Ficha técnica: título, autores, ano de escolaridade, publicidade á escola 
virtual e como aceder ao e-manual, qr-code, logotipo, disciplina,  
ano de escolaridade e nível.

4.5. Última página p. 256 (soluções) 

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (1. Vivências e emoções)

4.7. último separador p. 196-197 (8. Heróis e sonhos..)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 matéria

fim da 4.ª folha p. 64 matéria

fim da 6.ª folha p. 96 texto

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 matéria

fim da 12.ª folha p. 192 matéria

fim da 14.ª folha p. 224 matéria

fim da 16.ª folha p. 256 (soluções) FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a) X  pouco                              bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas          serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita            X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d)  linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 170 mm

6.3. Margem a) superior:25 mm  b) inferior: 15 mm  c)  lateral   dir.: 15 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 8 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das 
páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

EM ALGUNS CASOS  
AS PÁGINAS ESTÃO 
DEMASIADO CHEIAS  
DE INFORMAÇÃO

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

12.3.  Estudos Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  layout;

. formato;

.  mesmos autores;

.   número de páginas 

. conteúdos,

.  são muito idênticos 
porque o PT7 que foi feito 
posteriormente respeita 
as meta curriculares 
enquanto que o LPT7 NÃO.

.  layout da capa (porque um 
é do aluno outro do 
professor);

.   peso (LPT7 mais pesado);

.  LPT7 tem selo de manual 
interativo e AO o PT7 NÃO
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Lombada

Capa Contracapa

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Palavras (MANUAL DO PROFESSOR)
2.1. Ano de Escolaridade 12.º
3.1. Editora Areal Editores
4.1. Disciplina Português
5.1. Ano de Edição 2017 (1.ª Edição – 1.ª Tiragem)
6.1. Volume  –

7.1. Autores Fernanda Bela Delindro.  
Colaboração: João Pedro Gomes e José Manuel Ferreira

8.1. Preço 32,65 euros
9.1. Tiragem 5000 ex
10.1. Coordenação –
11.1. Revisão Linguística –
12.1. Revisão Científica Isabel Margarida Duarte
13.1. Oferta Aúdio Sínteses
14.1. Anexos Aúdio Sínteses

15.1. Ficha Técnica

Moradas e contactos da editora por todo o país, linha do professor, site, 
design, ilustração, agradecimentos, créditos reservados aos direitos da 
imagem, AO, código barras, título, disciplina, n.º de edição, n.º de 
exemplares impressos, data da edição, execução gráfica, indicação   
de certificação ambiental, APCER, Dep. Legal, e selo diga não à cópia.

16.1. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

17.1.  Ilustração Rui Sousa
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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2 – Características técnicas do manual escolar
2.1. Dimensões/Formato fechado: 285 (alt.) X215 (larg.) mm

2.2. Peso 922 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 352

2.5. N.º de Folhas 22

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca) X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo

3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (textos, fichas e matérias)
X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6 
Sequências: 0 Diagnóstico, 1. Fernando Pessoa – Poesia do Ortónimo, 
2. Fernando Pessoa – Bernardo Soares e Poesia Heterónimos,  
3. Fernando Pessoa –Messagem, 4. Contos, 5. Poetas contemporâ-
neos, 6. José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis.

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário
f)  X   resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos
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4.1. Capa
Título, ano de escolaridade, disciplina, indicação de manual do 
professor, ofertas, imagem, logotipo, autores e selo de novo 
programa(Metas Curriculares)..

4.2. Lombada Logotipo, título, ano de escolaridade, autores e marca da editora

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: texto de apresentação do 
manual escolar, ofertas e anexos que contém, qr-code, site, 
recomendações dos autores, indicação de manual cerificado, código  
de obra, de barras, ISBN, IVA, preço e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: título, ano de escolaridade, disciplina, autores, selo  
de certificação e indicação da entidade que o acreditou e logotipo.

4.5. Última página p. 352 (bibliografia)

4.6. – 1.º separador p. 20-21 (1. Fernando Pessoa – Poesia do Ortónimo)

4.7. último separador p. 238-239 (6. José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto+exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto+exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 texto+exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto+exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 texto+exercícios

fim da 16.ª folha p. 256 texto

fim da 18.ª folha p. 288 texto

fim da 20.ª folha p. 320 matéria

fim da 22.ª folha p. 352 (bibliografia)FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legíbilidade

a)  n.º de página  X   legível  ilegível

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) icones  X   simples  complexos

5.2. Diversificadas

a)  pouco                            X   bastante

b)  utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a)  fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                     X   digital

b) X   quadricromia            2 cores diretas            preto e branco

c) X   motivadora             X   explicativa                      realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da 
grelha verticais

d) X   linhas de força estruturais da 
grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 145 mm (por causa da banda lateral do professor 40mm)

6.3. Margem a) superior: 5 mm  b) inferior: 25 mm  c)  lateral   dir.: 5 mm   esq.: 5 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12.3.  Estudos Comparativos

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  layout;

. formato;

.  mesmos autores.

.  imagem da capa;

.   peso;

.  número de páginas

. conteúdos.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar DEMASIADOS ÍCONES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, 
esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem BOA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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N.ª UNIDADES 
ANALISADAS DISCIPLINA EDITORA TÍTULO POR COLEÇÃO ANO DE 

ESCOLARIDADE ANO CIVIL

1

PORTUGUÊS AE

O SABOR DO TEXTO 9.º 1989

2 O GOSTO DAS PALAVRAS 7.º 1994

3 O GOSTO DAS PALAVRAS 7.º 1995

4 O GOSTO DAS PALAVRAS 9.º 1996

5 SER EM PORTUGUÊS 7.º 2002

6 SER EM PORTUGUÊS 9.º 2004

7 SER EM PORTUGUÊS 12.º 2007

8 VIVER EM PORTUGUÊS 7.º 2010

9 LÍNGUA PORTUGUESA 7.º 2011

10 CONTA CONTIGO 7.º 2013

11 CONTA CONTIGO 9.º 2016

12 PORTUGUÊS 12+ 12.º 2015

13 PORTUGUÊS 7.º 2016

14 PALAVRAS 12.º 2017



ANEXO 2

Fichas de análise dos 
manuais escolares 

da disciplina de Inglês 
da Areal Editores
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CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Nine up with your english

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 1985 (1.ª Edição - 2.ª Tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Domingos Rodrigues, F. Daniel Moreira e J. Filipe Monteiro

1.8. Preço 470$00

1.9. Tiragem 5000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística -

1. 12. Revisão Científica -

1. 13. Oferta -

1. 14. Anexos -

1. 15. Ficha Técnica

Título, ano de escolaridade, data da edição, n.º da edição, n.º da tiragem, 
quantidade, moradas e contactos da conceção gráfica, design da capa, 
contacto da execução gráfica, código da obra,  contactos e moradas do 
armazém e da sede da editora.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores , capa: Vítor Simões

1. 17. Ilustração Areal Editores

Lombada

Capa Contracapa
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 64/65

Página 32/33
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Último  
separador

Página 128/129

Página 96/97
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (da editora e dos autores)

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 30
1. A differente soirée, 2. Is it clear now?, 3. Get on with your gardening,...

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias

e)   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 230 (alt.) X 165 (larg.) mm

2.2. Peso 262 g

2.3. Espessura lombada 7 mm

2.4. N.º de Páginas 128 miolo (impresso a 1 cor e a 4 cores aleatoriamente)

2.5. N.º de Folhas 8

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura
 liso 
 capa  
 miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Logotipo da editora, disciplina, nível, autores, imagem e título

4.2. Lombada Título e logotipo da editora.

4.3. Contracapa Ficha técnica no interior da contracapa: Logotipo da editora, slogan, lista dos 
outros volumes da mesma coleção para diferentes disciplinas e preço.

4.4. Folha de rosto Apresentação dos autores do manual.

4.5. Última página p. 128 (Quiz) exercício

4.6. – 1.º separador p. 4-5 (UNIT 1 - A different soirée- texto + exercício)

4.7. último separador p. 122-123 (UNIT 30 - Holiday jobs- texto + exercício)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 (UNIT 8 - Christmas dinner) texto + exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 (UNIT 16 - Close to nature) texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 (UNIT 24 - Some days of rest) texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 (Quiz) exercício FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                                  bastante

b)   utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas               X   preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                    X   preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 125mm

6.3. Margem a) superior: 18 mm  b) inferior: 11 mm  c)  lateral  dir.: 7 mm   esq.: 7 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

12.3.  Estudos Comparativos

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

.  quando o 
formato 
aumenta há 
coerência 
sequencial no 
layout das 
capas e do 
miolo do 
manual

.  mesmos 
autores

.   Número de 
páginas e 
conteúdos

.   peso

. formato

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  há coerência 
sequencial no 
layout das capas 
e do miolo do 
manual

.  mesmos  
autores

.   Número de 
páginas e 
conteúdos

.   peso

. formato

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ESCASSA E COM POUCO 
GRAFISMO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POR VEZES  
A ENTRELINHA É 
DEMASIADO APERTADA

8. Cor EFICAZ

9. Imagem FRACA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Seven/eight up with your english

1.2. Ano de Escolaridade 7.º e 8.º anos

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 1989 (2.ª Edição - 3.ª Tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Carmo Cruz

1.8. Preço 910$00

1.9. Tiragem 5000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística -

1. 12. Revisão Científica -

1. 13. Oferta -

1. 14. Anexos -

1. 15. Ficha Técnica

Título, código da obra, data da edição, n.º da edição, n.º da tiragem, 
quantidade, moradas e contactos da conceção gráfica, design da capa, 
contacto da execução gráfica, código da obra, moradas do armazém e 
da sede da editora.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores , capa: Vítor Simões

1. 17. Ilustração Areal Editores
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Página 64/65

1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 128/129

Página 96/97

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual (da editora e dos autores)

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 25
1. Flying over the United Kingdom, 2. Meeting the lloyds, 3. Come upstairs!...

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias

e)   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 230 (alt.) X 165 (larg.) mm

2.2. Peso 240 g

2.3. Espessura lombada 9 mm

2.4. N.º de Páginas 144 miolo (impresso a 2 e a 4 cores)

2.5. N.º de Folhas 9

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca) X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura
 liso 
 capa  
 miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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4.1. Capa Título, autor, disciplina, nível, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Autor, título e logotipo da editora.

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: logotipo da editora, disciplina, nível, 
lista dos outros volumes da mesma coleção com respetivas imagens das 
capas e preço.

4.4. Folha de rosto Apresentação dos autores do manual.

4.5. Última página p. 144 Ficha técnica parte 2. 

4.6. – 1.º separador p. 8-9 (UNIT 1 - Arriving in England - texto + exercício)

4.7. último separador p. 136-137 (UNIT 25 - Touring Britain - texto + exercício)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 9.ª folha  
(+ 1 caderno  
de 16p) 

p. 144 Ficha técnica parte 2. FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                                  bastante

b)   utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X    não serifadas 

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas               X   preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b)   quadricromia                      2 cores diretas               X   preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia               X   2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa       X   s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 125mm

6.3. Margem a) superior: 18 mm  b) inferior: 11 mm  c)  lateral  dir.: 7 mm   esq.: 7 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ESCASSA E COM POUCO 
GRAFISMO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POR VEZES  
A ENTRELINHA É 
DEMASIADO APERTADA

8. Cor EFICAZ

9. Imagem FRACA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

12.3.  Estudos Comparativos

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

.  quando o 
formato 
aumenta hà 
coerência 
sequencial no 
layout das 
capas e do 
miolo do 
manual;

.  miolo o mesmo 
layout;

.  mesmos 
autores.

.   Número de 
páginas e 
conteúdos;

.   peso

. formato;

.  o Seven Up tem 
os autores do 
nine up.

b)  Dentro  
da mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

– –
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Twelve up with your English

1.2. Ano de Escolaridade 12.º

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 1991 (1ª Edição, 1.ª tiragem)

1.6. Volume –

1.7. Autores Angelina Torres, Carmo Cruz e Encarnação Clemente

1.8. Preço 1220$00

1.9. Tiragem 5000 ex
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística –
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Título, código de obra, edição: data, número. Tiragem: número e 
quantidade. Conceção gráfica Areal Editores SA. Design da capa: Vitor 
Simões. Gráfica onde foi impressa e respetiva morada. Dep. Legal, 
Editora, sede e armazém com a morada e contactos por todo o país.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Vitor Simões

1. 17. Ilustração Areal Editores
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

X    b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7
1. Environment, 2. Family and Education, 3. Working Conditions,  
4. Technology Business EEC, 5. Social problems,  
6. Advertising consumer society e 7. Emigration.

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)  X   resumos/matéria

g)  X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 293 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 576 g

2.3. Espessura lombada 14 mm

2.4. N.º de Páginas 224 miolo a 2 cores (pantone verde + preto)

2.5. N.º de Folhas 14

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca)  média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura
 liso 
 capa  
 miolo

X  rugoso  
X  capa  

 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
X  capa 
X  miolo

 brilhante  
 capa  
 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, nível, autoras, imagem e  logotipo da editora.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título da obra e nome das autoras..

4.3. Contracapa Ficha técnica: logotipo da editora, nível de escolaridade, disciplina, autores  
e lista dos outros volumes da mesma coleção.

4.4. Folha de rosto Título da obra, autoras,  logotipo da editora.

4.5. Última página p. 224 Bibliografia

4.6. – 1.º separador p. 5 – Environment (texto e ilustração)

4.7. último separador p. 187 – Emigration

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 2. Working conditions + texto

fim da 4.ª folha p. 64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 texto

fim da 14.ª folha p. 224 bibliografia FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                                  bastante

b)   utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a)   quadricromia               X   2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                    X   2 cores diretas               X   preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b)   quadricromia               X   2 cores diretas                    X   preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c)   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d) X   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 160mm

6.3. Margem a) superior: 7 mm  b) inferior: 7 mm  c)  lateral   dir.: 5 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ESCASSA E COM POUCO 
GRAFISMO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

O CORPO DO TEXTO É 
MAIORITARIAMENTE 
PEQUENO E POR VEZES A 
ENTRELINHA É 
DEMASIADO APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem FRACA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa
Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aerial
1.2. Ano de Escolaridade 7.º – Nível I
1.3. Editora Areal Editores
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 1995 (1ª Edição, 3.ª tiragem)
1.6. Volume –
1.7. Autores Lise Kaltenrieder Santos e Maria Filomena Faria
1.8. Preço 2060$00
1.9. Tiragem 3000 ex
1. 10. Coordenação David Davis
1.11. Revisão Linguística –
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Diretor editorial, design, ilustração, fotografia, design capa, coordenação, 
selo com nome da disciplina, ano de escolaridade, nível, título, autores, 
indicação de manual do aluno, moradas e contactos da editora e logotipo 
da mesma e selo a indicar que é um produto ecológico. 
Título, nível, disciplina, código de obra, ISBN, data e n.º da edição. tiragem 
com a quantidade de exemplares impressos, execução gráfica, Dep. 
Legal, logotipo da editora e selo a indicar que é um produto ecológico.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Vitor Simões

1. 17. Ilustração Guilherme Santos, Bayard Christ e Ana Luísa Von Haff
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 25
1. Happy Birthday to you, 2. Gossipping, 3. Getting acquainted...

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias

e)   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 270 (alt.) X210 (larg.) mm

2.2. Peso 354 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 72 (a 4 cores student´s book) + 64 páginas (a 2 cores workbook) = 136

2.5. N.º de Folhas 8,5 (8 páginas)

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca) X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Disciplina, ano de escolaridade, nível,título, coordenação, autores, indicação  
de manual do aluno, imagem, selo a indicar que é uma compilação do manual 
do aluno com o caderno de apoio com exercícios e logotipo da editora.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível e autores.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: imagem da capa do manual, indicação 
de que contém livro com exercícios e respetivo selo, código barras, de obra, 
ISBN, preço, IVA, texto indicador das componentes que compõem o projeto  
e logotipo da editora.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica, selo com identificação da obra, moradas e contactos da editora  
e suas livrarias e logotipo da editora.

4.5. Última página
p. 72 com indicações dos autores. (manual)
p.64 teste de revisão. (workbook)

4.6. – 1.º separador p. 6-7 (UNIT 1 – Happy Birthday to you!)

4.7. último separador p. 68-69 (UNIT 25 - Travelling)

4.8.Cadernos de 32 páginas

Student´s book

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha 
(+8 páginas)

p.64 texto 
p. 72 com indicações dos autores. 

Workbook

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p.64 teste de revisão

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                                  bastante

b)   utilizadas  
como 
código de 
navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas               X   preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180mm

6.3. Margem a) superior:20 mm  b) inferior: 12 mm  c)  lateral  dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ESCASSA E COM POUCO 
GRAFISMO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POR VEZES A ENTRELINHA 
É DEMASIADO APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem FRACA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aerial
1.2. Ano de Escolaridade 7.º – Nível I
1.3. Editora Areal Editores
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 1998 (1ª Edição, 1.ª tiragem)
1.6. Volume –
1.7. Autores Lise Kaltenrieder Santos e Maria Filomena Faria
1.8. Preço 2060$00
1.9. Tiragem 10 000 ex
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística David Davis
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Indicação de manual do aluno, título, ano de escolaridade, nível, disciplina 
autores, consultor linguístico, moradas e contactos da editora, logotipo 
da editora, diretor editorial, design, ilustração, design capa, imagens e 
selo a indicar que é um produto ecológico. 
(workbook) parte do livro: título, nível, disciplina, ano de escolaridade, 
código de obra, ISBN, data e n.º da edição. tiragem com a quantidade de 
exemplares impressos, execução gráfica e Dep. Legal

1. 16. Design (capa e/ou layout) Vitor Simões

1. 17. Ilustração Guilherme Santos e Bayard Christ
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 25
1. Happy Birthday to you, 2. Gossipping, 3. Getting acquainted...

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias

e)   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 270 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 404 g

2.3. Espessura lombada 9mm

2.4. N.º de Páginas 72 (a 4 cores student´s book) + 80 páginas (a 2 cores workbook) = 152

2.5. N.º de Folhas 9,5 (8 páginas)

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca)  média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Indicação de manual do aluno e caderno de exercícios,título, nível, disciplina, 
ano de escolaridade, autores, revisor linguístico, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível e autores.

4.3. Contracapa
Ficha técnica no interior da contracapa: logotipo da editora, título, nível, disciplina, 
ano de escolaridade, autores, revisor linguístico, lista indicativa de todas as para 
esta disciplina.

4.4. Folha de rosto

Ficha técnica: indicação de manual do aluno e caderno de exercícios,título, nível, 
disciplina, ano de escolaridade, autores, revisor linguístico, imagem e logotipo 
da editora. Ficha técnica, moradas e contactos da editora e suas livrarias e selo 
referente a produto ecológico.

4.5. Última página
p. 72 com indicações dos autores. (manual)
p.152 (2.ª parte da ficha técnica) (workbook)

4.6. – 1.º separador p. 6-7 (UNIT 1 – Happy Birthday to you!)

4.7. último separador p. 68-69 (UNIT 25 - Travelling)

4.8.Cadernos de 32 páginas

Student´s book

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha 
(+8 páginas)

p.64 (UNIT 23 - School life) 
p. 72 com indicações dos autores. 

Workbook

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p.128 exercícios

fim da 9.ª folha 
(+1caderno de 16p.) p.144 textos para talescript

(+8páginas) p.152 (2.ª parte da ficha técnica)

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                                  bastante

b)   utilizadas  
como 
código de 
navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X  não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas               X   preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a)   brilhante               X  matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d) X   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180mm

6.3. Margem a) superior:20 mm  b) inferior: 12 mm  c)  lateral  dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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 2 12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ESCASSA E COM POUCO 
GRAFISMO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POR VEZES A ENTRELINHA 
É DEMASIADO APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem FRACA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aerial
1.2. Ano de Escolaridade 7.º – Nível III
1.3. Editora Areal Editores
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 1998 (1ª Edição, 1.ª tiragem)
1.6. Volume –
1.7. Autores Lise Kaltenrieder Santos e Maria Filomena Faria
1.8. Preço 2480$00
1.9. Tiragem 12 000 ex
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística David Davis
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Diretor editorial, design, ilustração, fotografia, design capa, coordenação, 
selo com nome da disciplina, ano de escolaridade, nível, título, autores, 
indicação de manual do aluno, moradas e contactos da editora e logotipo 
da mesma e selo a indicar que é um produto ecológico.
(workbook) Título, nível, disciplina, código de obra, ISBN, data e n.º da edição, 
tiragem com a quantidade de exemplares impressos, execução gráfica, 
Dep. Legal, logotipo da editora e selo a indicar que é um produto ecológico.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Vitor Simões
1. 17. Ilustração Guilherme Santos e Ilda Queirós. Imagem: João Paulo Sotto-Mayor
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 96/97
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 26
1. Back to school, 2. Helen´s Family, 3. Monday morning, 4. The weekend...

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c)   apêndice gramatical 

d)  biografias

e)   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 270 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 460 g

2.3. Espessura lombada 11 mm

2.4. N.º de Páginas 96 (a 4 cores student´s book) + 84 páginas (a 2 cores workbook) = 176

2.5. N.º de Folhas 11

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca) X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Indicação de manual do aluno e caderno de exercícios, título, ano de 
escolaridade, nível, disciplina, autores, revisão linguística, imagem,  
logotipo da editora e imagem.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível e autores.

4.3. Contracapa

Ficha técnica interior da contracapa: Logotipo da editora, ficha técnica: título, ano 
de escolaridade, nível, disciplina, autores, revisão linguística, lista a elencar todas 
as obras existentes para a disciplina de Inglês nesta editora, preço, IVA, cód. 
barras, de obra, ISBN e site.

4.4. Folha de rosto

Ficha técnica: indicação de manual do aluno e caderno de exercícios, título, ano 
de escolaridade, nível, disciplina, autores, revisão linguística, logotipo da editora, 
moradas da editora, suas livrarias e selo a identificar produto que respeita o 
ambiente.

4.5. Última página
p. 96 gramática-verbos (manual)
p. 176 Tapescript (workbook)

4.6. – 1.º separador p. 6-7 (UNIT 1 – Back to school)

4.7. último separador p. 86-87 (UNIT 26 - Sing song)

4.8.Cadernos de 32 páginas

Student´s book

fim da 2.ª folha p. 32 texto + exercícios

fim da 4.ª folha p.64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 gramática-verbos

Workbook

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p.160 exercícios

fim da 11.ª folha  
(+1caderno de 16p) p. 176 Tapescript (workbook) FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                                  bastante

b)   utilizadas  
como 
código de 
navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas 

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas               X   preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a)   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                            digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)    linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180mm

6.3. Margem a) superior:20 mm  b) inferior: 12 mm  c)  lateral  dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ESCASSA E COM POUCO 
GRAFISMO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POR VEZES A ENTRELINHA 
É DEMASIADO APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem FRACA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA



722

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO EM ARQUIVO
Livro n.º: 200401440              Estante: 4               Prateleira: 4               Zona: 3

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Aerial
1.2. Ano de Escolaridade 9.º – Nível III
1.3. Editora Areal Editores
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2004 (1ª Edição, 3.ª Reimpressão)
1.6. Volume –
1.7. Autores Higina Maria Mouco
1.8. Preço 13,95 euros
1.9. Tiragem 3000 ex
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística David Davis
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta –
1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica
Logotipo, site, design, ilustração, capa, moradas e contactos da editora. 
Título, nível, disciplina, ano de escolaridade, nível, data e n.º da edição. tiragem 
com a quantidade de exemplares impressos, execução gráfica.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores, Capa: Vitor Simões

1. 17. Ilustração Ágata M. M.
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas           sim          X  não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 20
1. Getting ready to travel, 2. Up in the clouds, 3. Down on earth,  
4. Time for recollection...

b)  páginas duplas          X  página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d)  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g)   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 270 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 480 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 120 (a 4 cores student´s book) +88 páginas (a 2 cores workbook) = 208

2.5. N.º de Folhas 13

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca) X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Indicação de manual do aluno e caderno de exercícios, título, ano de 
escolaridade, nível, disciplina, autores, revisão linguística, imagem,  
logotipo da editora e imagem.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível e autores.

4.3. Contracapa

Ficha técnica interior da contracapa: logotipo da editora,ficha técnica:  título, ano 
de escolaridade, nível, disciplina, autores, revisão linguística, lista a elencar todas 
as obras existentes para a disciplina de Inglês nesta editora, preço, IVA, código 
barras, de obra, ISBN e site.

4.4. Folha de rosto

Ficha técnica: indicação de manual do aluno e caderno de exercícios, ficha 
técnica: título, ano de escolaridade, nível, disciplina, autores, revisão linguística, 
logotipo da editora, moradas e contactos da editora, suas livrarias e selo a 
identificar produto que respeita o ambiente.

4.5. Última página
p. 120 gramática-verbos (manual)
p. 208 Tapescript (workbook)

4.6. – 1.º separador p. 6-7 (UNIT 1 – Getting ready to trave)

4.7. último separador p. 86-87 (UNIT 20 - Traveling around)

4.8.Cadernos de 32 páginas

Student´s book

fim da 2.ª folha p. 32 texto

fim da 4.ª folha p.64 texto

fim da 6.ª folha p. 96 texto

Workbook

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p.160 exercícios

fim da 12.ª folha p.192 exercícios

fim da 13.ª folha  
(+1caderno de 16p)

p. 176 exercícios (teste de revisão 4) 
FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a) X  pouco                                  bastante

b)   utilizadas  
como 
código de 
navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas               X   preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                    X   2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 180mm

6.3. Margem a) superior:20 mm  b) inferior: 12 mm  c)  lateral  dir.: 15 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar

ESCASSA E COM POUCO 
GRAFISMO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…)

POR VEZES A ENTRELINHA 
É DEMASIADO APERTADA

8. Cor ESCASSA

9. Imagem FRACA

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Lombada

Capa Contracapa

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título New Aerial
1.2. Ano de Escolaridade 12.º – Níveis 6/8
1.3. Editora Areal Editores
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2005 (1ª Edição, 1.ª tiragem)
1.6. Volume –
1.7. Autores Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres
1.8. Preço –
1.9. Tiragem –
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística David Davis
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Extensive Reading
1. 14. Anexos Extensive Reading

1. 15. Ficha Técnica

Logotipo da editora, design, ilustração, capa e contactos com moradas da 
editora. 
Título, nível, disciplina, ano de escolaridade, nível ano da edição, execução 
gráfica e Dep. Legal.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores, capa: Vitor Simões
1. 17. Ilustração Areal Editores e Bayard Christ
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
1. English around the world, 2. Citizenship and multiculturalism, 3. 
Democracy in a global Era, 4. Culture, art and society.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 195 (larg.) mm

2.2. Peso 622 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 272

2.5. N.º de Folhas 17

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca) X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Disciplina, ano de escolaridade, nível, Indicação de manual do aluno, título, nível, 
ano de escolaridade, autores, revisão linguística, imagem, logotipo da editora e 
ícone a indicar novo programa.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível, autores e revisão linguística.

4.3. Contracapa Ficha técnica interior da contracapa: título, nível, ano de escolaridade, indicação 
das ofertas que trás, código de obra, ISBN, ecrã a publicitar o site da editora.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, nível, título, nível, ano de 
escolaridade, imagem e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 272 bibliografia

4.6. – 1.º separador p. 10-11 (MÓDULO 1 – English aroud the world)

4.7. último separador p. 208-209 (MÓDULO 4 - Culture, art and society)

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                                 X  bastante

b)   utilizadas  
como código 
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 gramática +texto

fim da 4.ª folha p.64 texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 gramática +texto

fim da 8.ª folha p. 128 textos

fim da 10.ª folha p.160 gramática +texto

fim da 12.ª folha p.192 exercícios

fim da 14.ª folha p. 224 textos

fim da 16.ª folha p. 256 exercícios

fim da 17.ª folha  
(+1caderno de 16p) p. 272 bibliografia FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165mm

6.3. Margem a) superior:12 mm  b) inferior: 12 mm  c)  lateral  dir.: 12 mm   esq.: 12 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZ

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

12.3.  Estudos Comparativos

a)  Entre 
edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

.  páginas  
e respetivos  
conteúdos  
(ex.: as p. 32/33 são 
iguais nos Aerial 7 
nível ;

.  organização igual ;

.  matérias iguais; 

.  mesmo número de 
unidades.

.  números de  
páginas e peso  
conteúdos (ex.: as  
p. 32/33 são iguais 
nos Aerial 7 nível I;

.  7.º ano nivel 3  tem 
mais uma unidade 
que outros títulos e 
temas diferentes.

b)  Dentro da 
mesma 
coleção  
para distintos 
anos de 
escolaridade

.  formato;.
 layout do manual;
.  mesmos autores 
só no Aerial 7 nível 
e 1 e no Aerial 8 
nível 2.

.   número de páginas;

. conteúdos;

.   peso.
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ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Getting On

1.2. Ano de Escolaridade 7.º – Nível 3

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2005 (1ª Edição, 4.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres

1.8. Preço –

1.9. Tiragem 14 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística David Davis

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Ficha técnica: Logotipo da editora, site, design, ilustração, capa e contactos 
com moradas da editora. 
Ficha técnica: título, nível, disciplina, ano de escolaridade, nível ano da 
edição, n.º de reimpressões e exemplares impressos, execução gráfica e 
Dep. Legal.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores, capa: Vitor Simões

1. 17. Ilustração Areal Editores e Bayard Christ

Capa Contracapa

Lombada
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução
   a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4

1. People and places, 2. Me and my family, 3. Lifestyles, 4. Home life,  
5. School and friends, 6. Going around, 7. The world around

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 195 (larg.) mm

2.2. Peso 504 g

2.3. Espessura lombada 12 mm

2.4. N.º de Páginas 208

2.5. N.º de Folhas 13

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, nível, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, 
revisão linguística, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível, autores e revisão linguística.

4.3. Contracapa

Ficha técnica interior da contracapa: título, ano de escolaridade, nível, 
disciplina, ano de escolaridade, nível, publicidade aos manuais auxiliares 
demonstrada através de ecrãs do site, endereço do site, código de obra, ISBN, 
preço, IVA e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, nível, título, nível, ano de 
escolaridade, nível e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 208 soluções e indicações dos autores

4.6. – 1.º separador p. 8-9 (Separador 1 – People and places)

4.7. último separador p. 148-149 (Separador 6 - Going around)

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                                 X  bastante

b)   utilizadas  
como código 
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p.64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p.160 exercícios

fim da 12.ª folha p.192 texto + exercícios

fim da 13.ª folha  
(+1caderno de 16p) p. 208 soluções e indicações dos autores FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 155mm

6.3. Margem a) superior:8 mm  b) inferior: 8 mm  c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZ

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem FRACAS

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Getting On

1.2. Ano de Escolaridade 9.º – Nível 5

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2006 (1ª Edição, 4.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres

1.8. Preço 15,10 euros

1.9. Tiragem 26 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística David Davis

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Ficha técnica: logotipo da editora, site, design, ilustração, capa e contactos 
com moradas da editora. 
Ficha técnica: título, nível, disciplina, ano de escolaridade, nível ano da 
edição, n.º de reimpressões e exemplares impressos, execução gráfica e 
Dep. Legal.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores, capa: Vitor Simões

1. 17. Ilustração Areal Editores e Pedro Dias

Capa Contracapa
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Página 160/161

Página 192/193

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6
1. Have fun!, 2. Keep fit!, 3. Be happy!, 4. Let´s work!,  
5. Get online!, 6. Look around!

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)   anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 273 (alt.) X 170 (larg.) mm

2.2. Peso 464 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 192

2.5. N.º de Folhas 12

2.6. Características do papel

a) gramagem
X  boa (opaca)  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, nível, ano de escolaridade, disciplina, ano de escolaridade, nível, autores, 
revisão linguística, imagem e logotipo da editora.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível, autores e revisão linguística.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: título, ano de escolaridade, nível, 
disciplina, ano de escolaridade, nível, publicidade aos manuais auxiliares 
demonstrada através de ecrãs do site, endereço do site, código de obra, ISBN, 
preço, IVA e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, nível, título, nível, ano de 
escolaridade, nível e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 192 bibliografia

4.6. – 1.º separador p.12-13 (UNIT 1 – Have fun!)

4.7. último separador p. 164-165 (UNIT 6 - Look around!)

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                                 X  bastante

b)   utilizadas  
como código 
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p.64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p.160  texto + exercícios

fim da 12.ª folha p.192 bibliografia FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a) X   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a) X   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150mm

6.3. Margem a) superior:8 mm  b) inferior: 8 mm  c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZ

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título New Getting On

1.2. Ano de Escolaridade 7.º – Nível 3

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2010 (1ª Edição, 7.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres

1.8. Preço 18,57 euros

1.9. Tiragem 32 500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística David Davis
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Extensive Reading + Let´s Play
1. 14. Anexos Extensive Reading + Let´s Play

1. 15. Ficha Técnica

Logotipo da editora, site, design, ilustração, capa e contactos com moradas 
da editora e simbolo comemorativo dos 25 anos da editora.
Título, nível, disciplina, ano de escolaridade, nível ano da edição,  
n.º de reimpressões e exemplares impressos, execução gráfica, indicação 
de certificação APCER de gestão ambietal e Dep. Legal.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

1. 17. Ilustração Bayard Christ e José Eduardo
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador



756

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 2

Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 7
1. People and places, 2. My family, 3. Lifestyles, 4. Home life,  
5. School and friends, 6. Going around, 7. The world around us

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 270 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 462 g

2.3. Espessura lombada 10 mm

2.4. N.º de Páginas 192

2.5. N.º de Folhas 12

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca) X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Imagem, título, ano de escolaridade, nível, autores, revisão linguística, logotipo da 
editora, disciplina, ano de escolaridade, nível e selo a indicar a existência de ebook.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível, autores e logotipo.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: título, ano de escolaridade, nível, 
disciplina, ano de escolaridade, nível, indicação dos componentes que integram 
a obra, selo a indicar a existência de ebook, código de obra, código de barras, 
ISBN, preço, IVA, endereço do site e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, nível, título, nível, ano de 
escolaridade, nível e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 192 bibliografia

4.6. – 1.º separador p.10-11 (UNIT 1 – People and places)

4.7. último separador p. 164-165 (UNIT 7 - The world around us)

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                                 X  bastante

b)   utilizadas  
como código 
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 Separador( UNIT2 - My family)

fim da 4.ª folha p.64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p.160  exercícios

fim da 12.ª folha p.192 bibliografia FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)   linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150mm

6.3. Margem a) superior:8 mm  b) inferior: 8 mm  c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZ

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
ADQUIRIDO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título New Getting On
1.2. Ano de Escolaridade 9.º – Nível 5
1.3. Editora Areal Editores
1.4. Disciplina Inglês
1.5. Ano de Edição 2010 (1ª Edição, 2.ª Reimpressão)
1.6. Volume –
1.7. Autores Maria Emília Gonçalves e Angelina Torres
1.8. Preço 17,32 euros
1.9. Tiragem 17 500 ex
1. 10. Coordenação –
1.11. Revisão Linguística David Davis
1. 12. Revisão Científica –
1. 13. Oferta Extensive Reading
1. 14. Anexos Extensive Reading

1. 15. Ficha Técnica

Logotipo da editora, site, design, ilustração, capa e contactos com moradas 
da editora e simbolo comemorativo dos 25 anos da editora.
Título, nível, disciplina, ano de escolaridade, nível ano da edição, n.º de 
reimpressões e exemplares impressos, execução gráfica, indicação  
de certificação APCER de gestão ambietal e Dep. Legal.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores
1. 17. Ilustração Ana Freitas
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 96/97

Página 128/129
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Página 160/161

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas           sim          X  não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6
1. Get about, 2. Be in shape!, 3.Open your eyes!, 4. Work out your future!,  
5. Go high-tech!, 6. Help the others!

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias

e) X   vocabulário/glossário

f)    resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h)  X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 275 (alt.) X 200 (larg.) mm

2.2. Peso 414 g

2.3. Espessura lombada 8 mm

2.4. N.º de Páginas 176

2.5. N.º de Folhas 11

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca) X  média  
(semi-opaca)

 má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

X  matte 
 capa 

X  miolo

X  brilhante  
X  capa  

 miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Imagem, título, ano de escolaridade, nível, autores, revisão linguística, logotipo da 
editora, disciplina, ano de escolaridade, nível e selo a indicar a existência de ebook.

4.2. Lombada Logotipo da editora, título, ano de escolaridade, nível, autores e logotipo.

4.3. Contracapa

Ficha técnica no interior da contracapa: título, ano de escolaridade, nível, 
disciplina, ano de escolaridade, nível, indicação dos componentes que integram 
a obra, selo a indicar a existência de ebook, código de obra, código de barras, 
ISBN, preço, IVA, endereço do site e logotipo.

4.4. Folha de rosto Ficha técnica: disciplina, ano de escolaridade, nível, título, nível, ano de 
escolaridade, nível e logotipo da editora.

4.5. Última página p. 176 bibliografia

4.6. – 1.º separador p.10-11 (UNIT 1 – Get about!)

4.7. último separador p. 148-149 (UNIT 6 - Help the others!)

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página X   legível   ilegível 

b)  qualidade do 
material 
iconográfico:

 X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                                 X  bastante

b)   utilizadas  
como código 
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil  
compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p.64 Separador (UNIT 3 - Open your eyes!)

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto + exercícios

fim da 10.ª folha p.160  gramática + exercícios

fim da 12.ª folha p.176 bibliografia FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita              X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c)   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a) X   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da  
grelha verticais d)     linhas de força estruturais da  

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 150mm

6.3. Margem a) superior:8 mm  b) inferior: 8 mm  c)  lateral  dir.: 20 mm   esq.: 15 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas            + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE
12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZ

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

12.3.  Estudos Comparativos

a)  Entre 
edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro  
da mesma 
coleção para 
distintos  
anos de 
escolaridade

.  formato;

. layout do manual;

.  mesmos autores.

.   Número de páginas 
e conteúdos;

.   peso.

Alterações no 
título e formato 
da mesma obra 
em 2010

.  formato;

. layout do manual;

.  mesmos autores.

.   número de páginas 
e conteúdos;

.   peso.
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Download

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2016 (1ª Edição, 1.ª Reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Angelina Torres e Isabel Vieitas

1.8. Preço 20,94 euros

1.9. Tiragem 2000 ex.

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística –

1. 12. Revisão Científica –

1. 13. Oferta –

1. 14. Anexos –

1. 15. Ficha Técnica

Moradas, contactos, distribuição, site, da editora, QR-code, capa, 
design, ilustração, créditos fotográficos, direitos de imagem, indicação 
de obra com AO, título, disciplina, ano de escolaridade, n.º de edição, 
reimpressão, exemplares, ano, execução gráfica, certificação APCER, 
DEP. legal e selo diga não á cópia.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

1. 17. Ilustração Pedro Afonso
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

b)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6 
1. My buddies and I, 2. Family and lifestyles, 3. School days, 4. My house, 
my castle, 5. Meet the world! e 6. Sports and holidays

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.3.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a)   ficha diagnóstica
b) X   atividades/exercícios
c) X   apêndice gramatical 
d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário
f)    resumos/matéria
g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  

e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 272 (alt.) X 196 (larg.) mm

2.2. Peso 390 g

2.3. Espessura lombada 8 mm

2.4. N.º de Páginas 192 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas 12

2.6. Características do papel

a) gramagem
 boa (opaca) X  média  

(semi-opaca)
 má  

(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a)  n.º de página  X   legível   ilegível 

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

e) dimensões  as mesmas  X   distintas

5.2. Diversidade

a)  pouco                X   bastante

b)   utilizadas  
como código  
de navegação:

 X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b)  X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)

4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Título, ano de escolaridade, autores, disciplina, ano de escolaridade, nível  
e logotipo 

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolar, autores e logotipo.

4.3. Contracapa QRcode, site, indicação de manual certificado, código de obra, código de 
barras, ISBN, IVA, preço e logotipo. Ficha técnica no interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto Título, ano de escolaridade, autores, disciplina, ano de escolaridade, nível, 
indicações do acesso aos recursos interativos do manual e logotipo

4.5. Última página p. 192 verbos

4.6. – 1.º separador p. 14 -15 (UNIT 1 – My buddies and I)

4.7. último separador p. 162-163 (UNIT6- Sports and holidays)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 matéria + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 12.ª folha p. 192 p. 192 verbos FIM
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas        X   não serifadas

b) alinhamento                   à direita           X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a)   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais d) X   linhas de força estruturais da 

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 170 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 10 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre edições/
reimpressões 
(evolução gráfica)

. layout;

. autores;

.   mesmo 
número de 
páginas.

.   formato e 
conteúdos;

.  peso;

.   manual do 
professor tem 
espiral e mais 
ofertas.

b)  Dentro da 
mesma coleção 
para distintos 
anos de 
escolaridade

 –  –

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA E SIMPLES

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar DEMASIADA INFORMAÇÃO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor DEMASIADA E CONFUNDE

9. Imagem DEMASIADA E CONFUNDE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título iTeen

1.2. Ano de Escolaridade 7.º

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2016 (1.ª Edição, 3ª reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Maria Emília Gonçalves e Margarida Coelho

1.8. Preço 20,94 euros

1.9. Tiragem 15 000 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística David A. Davis

1. 12. Revisão Científica David A. Davis

1. 13. Oferta iTeen 7 File

1. 14. Anexos iTeen 7 File

1. 15. Ficha Técnica

Moradas, contactos, distribuição, site, da editora, capa, design, 
ilustração, créditos fotográficos, direitos de imagem, indicação de obra 
com AO, título, disciplina, ano de escolaridade, n.º de edição, 
reimpressão, exemplares, ano, execução gráfica, certificação APCER, 
DEP. legal e selo diga não á cópia.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

1. 17. Ilustração Fátima Pereira e Bayard Christ
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6
0. Back to school!; 1. Glad to be back!; 2. All in the family; 3. No place like 
home; 4. School Time; 5. My world; 6. Sport and leisure.

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 284 (alt.) X 214 (larg.) mm

2.2. Peso 388 g (com o iTeen File que vem agrafado 470 g)

2.3. Espessura lombada 8 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas 11

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca)  média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa Indicação de manual do aluno, título, autores, ano escolar, consultor 
cientifíco e linguístico, logotipo, disciplina, ano de escolaridade e nível.

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolar, autores, logotipo

4.3. Contracapa QRcode, site, indicação de manual certificado, código de barras, de obra, 
ISBN, IVA e preço. Ficha técnica no interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto
Indicação de manual do aluno, título, autores, ano escolar, consultor 
cientifíco e linguístico, indicações do acesso aos recursos interativos  
do manual, logotipo e disciplina, ano de escolaridade e nível.

4.5. Última página p. 176 bibliografia

4.6. – 1.º separador p. 10-11 (UNIT 1 – Glad to be back!)

4.7. último separador p. 144-145 (UNIT6 – Sport and leisure)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 texto + exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha  
(+1 caderno de 16 págs) p. 176 bibliografia FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página X   legível   ilegível  

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                    X   bastante

b)   utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas          não serifadas

b) alinhamento                   à direita           X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a)   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais d) X   linhas de força estruturais da 

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 190 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 11 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 25 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA E SIMPLES

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar DEMASIADA INFORMAÇÃO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor DEMASIADA E CONFUNDE

9. Imagem DEMASIADA E CONFUNDE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa

Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título iTeen

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2017 (1.ª Edição, 2ª reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Maria Emília Gonçalves, Margarida Coelho e Alexandra Gonçalves

1.8. Preço 19,55 euros

1.9. Tiragem 8500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística David A. Davis

1. 12. Revisão Científica David A. Davis

1. 13. Oferta iTeen 7 File, test yourself e extensive reading (ao aluno)

1. 14. Anexos iTeen 7 File, test yourself e extensive reading (ao aluno)

1. 15. Ficha Técnica

Moradas, contactos, distribuição, site da editora, QR-code, capa, design, 
ilustração, créditos fotográficos, direitos de imagem, indicação de obra 
com AO, título, disciplina, ano de escolaridade, n.º de edição, 
reimpressão, exemplares, ano, execução gráfica, certificação APCER, 
Dep. legal e selo diga não á cópia.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

1. 17. Ilustração Fátima Pereira
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1.ª página do índice

1.º separador

Página 32/33
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 6
0. Entry unit; 1. On the move; 2. A question of art; 3. Technolohgy is great!; 
4. Health and fitness; 5. @work; 6. Caring about the others.

b)  páginas duplas           página individual          X  só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 284 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 394 g (com o iTeen File que vem agrafado + os anexos 654 g)

2.3. Espessura lombada 8 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas 11

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca)  média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa
Indicação de manual do aluno, ícone a indicar que contém mp3, título, 
autores, ano escolar, consultor cientifíco e linguístico, logotipo, disciplina, 
ano de escolaridade e nível.

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolar, autores, logotipo

4.3. Contracapa
Publicidade à escola virtual, QRcode, site, indicação de manual certificado, 
código barras, de obra, ISBN, IVA e preço e logotipo. Ficha técnica no inte-
rior da contracapa.

4.4. Folha de rosto
Indicação de manual do aluno, título, autores, ano de escolaridade, 
consultor cientifíco e linguistíco, indicações do acesso aos recursos 
interativos do manual, logotipo e disciplina, ano de escolaridade e nível.

4.5. Última página p. 176 verbos

4.6. – 1.º separador p. 12-13 (UNIT 1 – On the move)

4.7. último separador p. 154-155 (UNIT6 – Caring about the others)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 texto + exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 exercícios

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 11.ª folha  
(+1 caderno de 16 págs) p. 176 verbosFIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página X   legível   ilegível  

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                    X   bastante

b)   utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas          não serifadas

b) alinhamento                   à direita           X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a)   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais d) X   linhas de força estruturais da 

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 190 mm

6.3. Margem a) superior: 13 mm  b) inferior: 11 mm  c)  lateral   dir.: 10 mm   esq.: 25 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna          X   2 colunas          X   + colunas
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12.3.  Estudos Comparativos SEMELHANÇAS DIFERENÇAS

a)  Entre 
edições/
reimpressões 
(evolução 
gráfica)

– –

b)  Dentro da 
mesma 
coleção para 
distintos anos 
de 
escolaridade

.  formato;

.  layout das capas 
(apesar da capa  
do iTeen 8 ser a  
do manual do 
professor é igual 
ao do aluno) tal 
como o miolo do 
manual;

.  autores comuns;

.   mesmo número de 
páginas..

. conteúdos;

. peso;

. preço;

.   o iTeen 9 trás mais 
ofertas além do 
File;

.  a autora Alexandra 
Gonçalves só entra 
no 8.º e 9.º anos;

.  o iTeen 9 tem 
ficheiros mp3.

12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA E SIMPLES

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar DEMASIADA INFORMAÇÃO

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor DEMASIADA E CONFUNDE

9. Imagem DEMASIADA E CONFUNDE

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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Capa Contracapa
Lombada

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS COMPOSITIVAS DO LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR
CONSULTADO

1 – Identificação do manual escolar
1.1. Título Udare

1.2. Ano de Escolaridade 9.º

1.3. Editora Areal Editores

1.4. Disciplina Inglês

1.5. Ano de Edição 2017 (1.ª Edição, 2ª reimpressão)

1.6. Volume –

1.7. Autores Cândida Grijó, Carlos Lindade, Fátima Van Zeller e Helena Lima Reis

1.8. Preço 19,55 euros

1.9. Tiragem 1500 ex

1. 10. Coordenação –

1.11. Revisão Linguística Nicolas Hurst

1. 12. Revisão Pedagógica Isabel Brites

1. 13. Oferta Have fun e extensive reading

1. 14. Anexos Have fun e extensive reading

1. 15. Ficha Técnica

Moradas, contactos, distribuição, site da editora, QR-code, capa, design, 
ilustração, créditos fotográficos, direitos de imagem, indicação de obra 
com AO, título, disciplina, ano de escolaridade, n.º de edição, 
reimpressão, exemplares, ano, execução gráfica, certificação APCER, 
Dep. legal e selo diga não á cópia.

1. 16. Design (capa e/ou layout) Areal Editores

1. 17. Ilustração Pedro Potier
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1.ª página do índice

Página 32/33

1.º separador
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Página 64/65

Página 128/129

Página 96/97
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Página 160/161

Último  
separador

Página 192/193
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3 – Organização do manual escolar

3.1. Introdução

X    a) apresentação do manual

   b) apresentação do programa

   c) apresentação da disciplina

3.2. Índice

a) X  consulta fácil                consulta difícil

b)  referências bibliográficas          X  sim           não

c)  referências iconográficas          X  sim           não

3.3. Separadores

a) n.º de secções/separadores/unidades: 4
1. Show you care...be aware!; 2. Now is then, this is now; 3. Dream. Build. 
Achieve.; 4. Going global.

b) X  páginas duplas           página individual           só cabeçalho

3.4.  Disposição das temáticas  
por ordem (ex: 1.º, 2.º…)

a) X   ficha diagnóstica

b) X   atividades/exercícios

c) X   apêndice gramatical 

d) X  biografias (antes de todos os textos explorados)

e) X   vocabulário/glossário

f) X   resumos/matéria

g) X   ficha com exercícios de revisão, auto-avaliação  
e no fim propostas de aulas

h) X  anexos

2 – Características técnicas do manual escolar

2.1. Dimensões/Formato fechado: 284 (alt.) X 210 (larg.) mm

2.2. Peso 444 g (com Have fun e extensive reading 510 g)

2.3. Espessura lombada 8 mm

2.4. N.º de Páginas 176 miolo a 4 cores

2.5. N.º de Folhas 12

2.6. Características do papel

a) gramagem  boa (opaca)  média  
(semi-opaca)

X  má  
(transparente)

b) textura

X  liso 
X  capa  
X  miolo

 rugoso  
 capa  
 miolo

c) brilho  
     ou matte

 matte 
 capa 
 miolo

X  brilhante  
X  capa  
X  miolo
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4 – Análise dos elementos estruturantes do manual escolar

4.1. Capa

Ícone a indicar que contém mp3, disciplina, ano de escolaridade, nível, 
título, autores, ano de escolaridade, consultores científico e linguístico, 
logotipo. e selo a indicar que os conteúdos da obra foram premiados  
pelo British Council. 

4.2. Lombada Logotipo, título, ano escolar, autores, logotipo

4.3. Contracapa
Publicidade à escola virtual, QRcode, site, indicação de manual certificado, 
código de barras, de obra, ISBN, IVA e preço e logotipo. Ficha técnica no 
interior da contracapa.

4.4. Folha de rosto Indicação de manual do aluno, disciplina, ano de escolaridade, nível, título, 
autores, ano de escolaridade, consultor científicco e linguíticco e logotipo.

4.5. Última página p. 192 imagem rebaixada

4.6. – 1.º separador p. 22-23 (UNIT 1 – Show you care...be aware!)

4.7. último separador p. 130-131 (UNIT4 – Going global.)

4.8.Cadernos de 32 páginas

fim da 2.ª folha p. 32 exercícios

fim da 4.ª folha p. 64 exercícios

fim da 6.ª folha p. 96 exercícios

fim da 8.ª folha p. 128 texto

fim da 10.ª folha p. 160 exercícios

fim da 10.ª folha p. 192 imagem rebaixada –FIM

5 – Características iconográficas e esquemáticas do manual escolar

5.1. Legibilidade

a) n.º de página X   legível   ilegível  

b)  qualidade do material 
iconográfico:  X   legível  ilegível

c) ícones  X   simples  complexos

5.2. Diversidade

a)  pouco                    X   bastante

b)   utilizadas  
como código  
de navegação:

X   sim  não

5.3. Complexidade
a)  alta 
(difícil compreensão)

b) X  média
(compreensíveis)

c)  baixa 
(infantis)
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7 – Legibilidade tipográfica (textos, mapas, gráficos, esquemas, ícones,…)

7.1. Família de tipo(s)
a) fontes utilizadas        X   serifadas          não serifadas

b) alinhamento                   à direita           X   à esquerda           X   justificado

7.2. Corpo a)  X   legível                      ilegível

7.3. Hierarquia/ 
        destaque

a)  X   tipos diferentes

b)  X   corpos diferentes

c)  X   espessuras diferentes

d)  X   cores diferentes

8 – Cor

8.1. Impressão a) X   quadricromia                 2 cores diretas                 preto e branco

9 – Imagem

9.1. Fotografia
a)   analógica                      a) X   digital

b) X   quadricromia                      2 cores diretas                 preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.2. Ilustração
a)   manual                          X   digital

b) X   quadricromia                 2 cores diretas                      preto e branco

c) X   motivadora          X   explicativa                realista               X   ilustrativa

9.3. Legendas a) X   c/ explicação simples         c/explicação complexa         s/explicação

10 – Acabamento

10.1.  Verniz  
finalizador UV na capa a) X   brilhante                matte

11 – Encadernação

11.1. Cadernos
a)   brochados (cozidos)                   agrafados                   espiral

b) X   s/badanas                                        c/badanas

6 – Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura das páginas

6.1. Geometria da grelha

a) X   simétrica b)    assimétrica

c) X   linhas de força estruturais da 
grelha verticais d) X   linhas de força estruturais da 

grelha horizontais

6.2. Mancha de texto a) largura da mancha: 165 mm

6.3. Margem a) superior: 10 mm  b) inferior: 10 mm  c)  lateral   dir.: 20 mm   esq.: 20 mm

6.4. Colunas

a) largura das colunas – variável

b) largura das goteiras: 5 mm

c) X   1 coluna            2 colunas          X   + colunas
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12 – CONCLUSÃO DA ANÁLISE

12.1. Pontos Fortes 12.2. Pontos Fracos

1. Identificação do manual escolar EXPLICITA

2. Características técnicas do manual escolar EFICAZES

3. Organização do manual escolar FUNCIONAL

4.  Análise dos elementos estruturantes  
do manual escolar ORGANIZADOS

5.  Características iconográficas  
e esquemáticas do manual escolar EFICAZES

6.  Navegabilidade do layout/Grelha/Estrutura  
das páginas LAYOUT FUNCIONAL

7.  Legibilidade tipográfica (textos, mapas, 
gráficos, esquemas, ícones,…) EFICAZ

8. Cor EFICAZ

9. Imagem EFICAZ

10. Acabamento BOM

11. Encadernação BOA
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N.º UNIDADES 
ANALISADAS DISCIPLINA EDITORA TÍTULO POR COLEÇÃO ANO DE 

ESCOLARIDADE ANO CIVIL

1

INGLÊS AE

NINE UP WITH YOUR ENGLISH 9.º 1985

2 SEVEN/EIGHT UP 7.º e 8.º 1989

3 TWELVE UP 12.º 1991

4 AERIAL NÍVEL I 7.º 1995

5 AERIAL NÍVEL I 7.º 1998

6 AERIAL NÍVEL 3 7.º 1998

7 AERIAL 9.º 2004

8 NEW AERIAL 12.º 2005

9 GETTING ON 7.º 2005

10 GETTING ON 9.º 2006

11 NEW GETTING ON 7.º 2010

12 NEW GETTING ON 9.º 2010

13 DOWNLOAD 7.º 2016

14 iTEEN 7.º 2016

15 iTEEN 9.º 2017

16 UDARE 9.º 2017



ANEXO 3

Cronograma das atividades 
desenvolvidas nesta 

investigação, entrevistas, 
questionários e inquéritos 

em papel e online 
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.  Pesquisa bibliográfica em livrarias e bibliotecas: 
Municipal do Porto, Almeida Garrett no Porto, 
Florbela Espanca e ESAD, Matosinhos, na UBI, 
Covilhã; bibliotecas de Universidades nacionais 
(FBAUP, FLUP) e internacionais (b-on, schoolar 
academic) e pela aquisição de livros online, para  
a recolha de informações sobre a história do 
manual escolar e do ensino em Portugal;

.  Esquematização da metodologia para o 
desenvolvimento deste projeto através da 
concretização de mind-maps e organigramas;

.  Contactos estabelecidos para a formalização da 
investigação no terreno com bibliotecas, editoras 
e designers;

.  Consulta e captação de imagens de manuais 
escolares de Português e Inglês, do 7.º ao 12.º 
anos de escolaridade desde os anos 80 em 
bibliotecas e editoras;

.  Aquisição de manuais escolares em alfarrabistas 
e lojas das editoras;

.  Conversa informal com os professores/
designers: Susana Barreto e Adriano Rangel;

.  Frequência em seminários e workshops: 

.   17.06. 2010: From `new media´ to `more media´: 
Visualizing patterns in games, comics, art, 
cinema, TV, animation, and print media – Lev 
Manovich (Professor do Departamento de Artes 
Visuais da Universidade de San Diego – UCSD, 
California) organizada pela FEUP.

.  26.11.2010: Conferência sobre Tipografia – Enric 
Jardí (Designer e Professor na Universidade de 
Barcelona) organizada pela FBAUP.

.  10.12. 2010: Workshop Internacional de Metódos 
Visuais, Recursos e Usos nas Ciências Sociais: 
Desafios da utilização de métodos visuais em 
ciências sociais – Nuno Pinheiro (Historiador; 
CEHCP-IUL), Paula Mota Santos (Antropóloga; 
UFP, Serge Abramovici e Regina Guimarães 
(Cineastas, Sónia Vespeira de Almeida 
(Antropóloga; CRIA) e Sarah Pink (Universidade 
de Loughborough) organizada pelo 
Departamento de Ciências Sociais da FLUP.

JULHO A DEZEMBRO DE 2010 (6 MESES) – APÓS ANO CURRICULAR – ESTUDO EXPLORATÓRIO

.  Pesquisa bibliográfica para a recolha de 
informações sobre a legislação do manual 
escolar em Portugal;

.  Elaboração de fichas de leitura e análise da 
bibliografia consultada;

.  Consulta e captação de imagens de manuais 
escolares de Português e Inglês, do 7.º ao 12.º 
anos de escolaridade desde os anos 80 em 
bibliotecas e editoras;

.  Aquisição de manuais escolares em alfarrabistas 
e no banco do livro escolar;

.  Observação e consulta das grelhas de "Registo e 
Apreciação, Selação e Adoção de Manuais 
Escolares disponíveis na DGE;

.  Análise de mapas anuais de produção editoral;

.  Construção da ficha de análise das 
transformações técnicas e gráficas dos layouts 
dos manuais escolares de Português e Inglês, do 
7.º ao 12.º anos de escolaridade;

.  Elaboração estrutural dos inquéritos a fazer a 
professores, alunos e designers;

.  Planificação de entrevistas a fazer a professores, 
designers e editores;

.  Disponibilização de um inquérito online para a 
recolha de dados acerca das transformações 
gráficas dos layouts dos manuais escolares de 
Português e Inglês do 7.º ao 12.º anos de 
escolaridade;

.  Frequência em seminários e workshops:

.  25.03. 2011: Projeto Coloradd – Miguel Neiva 
(Designer Gráfico) organizado pela FBAUP.

.  15.09.2011: Revista digital de Investigação Arte y 
Siciedad. Universidade de Málaga, Espanha. 
Participação com artigo sobre o projeto de 
investigação em curso: Design editorial – 
transformações do layout do manual escolar em 
Portugal – Não foi aceite.

.  30.09. 2011: Segunda Edição de Conferências  
– Contextos de Investigação e Aplicação, 
organizada pelo Departamento de Comunicação 
e Arte da Universidade de Aveiro (DeCA), através 
do Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências 
da Comunicação (CETAC.MEDIA) e do Instituto de 
Investigação em Design Media e Cultura (ID+).

.  16.11.2011: Personal Views – Control freak: 
Reflections on how random graphic designer´s 
life can be – Lucienne Roberts (Creative and 
Editorial Design Diretor), organizado pela ESAD, 
Matosinhos.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 (12 MESES) – ESTUDO EXPLORATÓRIO E RECOLHA DE DADOS

CRONOGRAMA CALENDARIZADO  
DAS ATIVIDADES EFETUADAS NESTA INVESTIGAÇÃO

.  Pesquisa bibliográfica para a recolha de 
informações sobre a produção do manual 
escolar em Portugal;

.  Preenchimento das fichas de leitura para a 
análise da bibliografia consultada;

.  Consulta e captação de imagens de manuais 
escolares de Português e Inglês, do 7.º ao 12.º 
anos de escolaridade desde os anos 80 em 
bibliotecas e editoras;

.  Aquisição de manuais escolares em alfarrabistas 
e no banco do livro escolar;

.  Análise de mapas anuais de produção editoral;

.  Preenchimento das fichas de análise das 
transformações técnicas e gráficas dos layouts 
dos manuais escolares de Português e Inglês, do 
7.º ao 12.º anos de escolaridade desde os anos 80;

.  Frequência e conclusão do Curso de Formação 
em Gestão e Projetos Editoriais da Booktailors  
– empresa de consultoria editorial;

.  Realização de entrevistas: Francisco Providência, 
Rui Mendonça, Mário Moura e Miguel Carvalhais  
– designers e professores, Henrique Trigueiros – 
professor e criador do projeto Banco do Livro 
Escolar, Isabel Martins – responsável pela 
plataforma Moodle da UP, Rui Pacheco – diretor 
do centro de multimédia da Porto Editora e editor 
de conteúdos;

.Idealização do protótipo do manual escolar digital 
em plataforma interativa;
.  Frequência em seminários e workshops: 
.  11.09.2012: CFP: 8th International Conference on 

Design and Emotion. LONDON 2012 - OUT OF 
CONTROL organizado pela Central Saint Martins 
College of Arts and Design, UK. Participação com 
comunicação sobre o projeto de investigação 
em curso: Design editorial – transformações do 
layout do manual escolar em Portugal – Não foi 
aceite;

.  13.10.2012: Visita à Feira do Livro de Frankfurt;

.  09.11.2012: SDNS 2012 – 8th Swiss Design 
Network Symposium. Lugano, Switzerland. 
(Participação com cartaz e comunicação sobre o 
projeto de investigação em curso: Design 
editorial – transformações do layout do manual 
escolar em Portugal – Não foi aceite;

.  14.07.2012: UDESIGN´12 – 1.º Encontro Nacional – 
Doutoramentos em Design organizado pela UA. 
Participação com cartaz sobre o projeto de 
investigação em curso: Design editorial – 
transformações do layout do manual escolar em 
Portugal;

.  24.10.2012: 2.º CIDAG – Conferência Internacional 
em Design e Artes Gráficas, Lisboa. Participação 
com comunicação sobre o projeto de 
investigação em curso: Design editorial – 
transformações do layout do manual escolar em 
Portugal – Por motivos de saúde declinamos 
participação;

.  09.11.2012: ESAD talks Series Six – Personal 
Views 2012. Rick Poynor escritor, leitor e curador, 
professor de Critical Writing in Art & Design na 
Royal College of Art, London. Curador: Andrew 
Howard e promovida pelo ESAD – Matosinhos;

.  14.11.2012: ESAD talks Series Six – Personal Views 
2012. Frequency at “The spin” – Tony Brook 
(designer, publisher, collector and curator, creator 
of Spin studio and founder of Unit Editions in 
partnership with Adrian Shaughnessy. Member of 
AGIA professional body comprising the world’s 
leading graphic designers, London). Oporto Art e 
Design School (ESAD);

.  20.11.2012: Para que servem os livros digitais – 
Conferência de Rui Almeida Pacheco, diretor do 
Centro de Multimédia do Grupo Porto Editora. 
Organização CMP, Biblioteca Municipal  
Almeida Garrett.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 (12 MESES) – RECOLHA, CATALOGAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS
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GRAM
A DAS ATIVIDAD

ES EFETUADAS NESTA INVESTIGAÇÃO

.  Pesquisa bibliográfica para atualização e recolha 
de informações;

.  Preenchimento das fichas de análise das 
transformações técnicas e gráficas dos layouts 
dos manuais escolares de Português e Inglês, do 
7.º ao 12.º anos de escolaridade desde os anos 80;

.  Consulta e captação de imagens de manuais 
escolares de Português e Inglês, do 7.º ao 12.º 
anos de escolaridade desde os anos 80 em 
bibliotecas e editoras;

.  Análise dos mapas anuais de produção editoral;

.  Pesquisa e análise de Estudos de Caso de 
projetos escolares digitais;

.  Esquematização e construção de diferentes 
protótipos do manual escolar digital em 
plataforma interativa para diferentes suportes;

.  Recolha de dados dos inquéritos entregues a 
professores e alunos do inquérito disponibilizado 
online acerca das transformações gráficas dos 
layouts dos manuais escolares de  Português e 
Inglês do 7.º ao 12.º anos de escolaridade desde 
os anos 80;

.  Realização de entrevista: Diogo Santos – diretor 
editorial da Areal Editores e editor;

.  Frequência em seminários e workshops:

.  31.03. 2014: Convergências – Revista de 
Investigação e Ensino das Artes. Crítica, n.º 13. 
http://convergencias.esart.ipcb.pt (Participação 
com comunicação sobre o projeto de 
investigação em curso: Design editorial – 
transformações do layout do manual escolar em 
Portugal – Não aceite;)

.  24.10. 2014: Congresso de Leitura Digital. Centro 
Cultural Olga Cadaval, Sintra – Lisboa. 
(Participação com artigo sobre o projeto de 
investigação em curso: Design editorial – 
transformações do layout do manual escolar em 
Portugal – Não aceite);

.  28.11. 2014: Conferência Nacional Crianças e Meios 
Digitais Móveis. FCSH, Av. Berna, 26-C, Auditório 1, 
Lisboa. (Participação com artigo sobre o projeto 
de investigação em curso: Design editorial – 
transformações do layout do manual escolar em 
Portugal – Não aceite).

.  29.11.2014: UDESIGN´14 – Encontro Ibérico de 
Doutoramentos em Design. Organização UA. 
Participação com cartaz, comunicação e artigo 
publicado sobre o projeto de investigação em 
curso: Design editorial – transformações do 
layout do manual escolar em Portugal.

.  Pesquisa bibliográfica para a recolha de 
informações sobre a migração do suporte 
impresso para o digital;

.  Preenchimento das fichas de leitura elaboradas 
para a análise da bibliografia consultada;

.  Consulta e captação de imagens de manuais 
escolares de Português e Inglês, do 7.º ao 12.º 
anos de escolaridade desde os anos 80 em 
bibliotecas e editoras;

.  Análise dos mapas anuais de produção editoral;

.  Preenchimento das fichas de análise das 
transformações técnicas e gráficas dos layouts 
dos manuais escolares de Português e Inglês, do 
7.º ao 12.º anos de escolaridade desde os anos 80;

.  Esquematização de diferentes protótipos do 
manual escolar digital em plataforma interativa 
para diferentes suportes;

.  Realização de entrevistas: Andrew Howard  
– designer e professor, Vasco Teixeira – 
administrador do Grupo Porto Editora  
(2.ª tentativa declinada);

.  Recolha de inquéritos aos professores e alunos;

.  Frequência em seminários e workshops: 

.  07.06.2013: 1EIAI – 1.º Encontro de Investigadores 
em Arte e Intermedia. Organização FBAUP. 
Participação com comunicação e artigo publicado 
sobre o projeto de investigação em curso: Design 
editorial – transformações do layout do manual 
escolar em Portugal;

.  13.07.2013: UDESIGN´13 – 1.º Encontro Nacional – 
Doutoramentos em Design, Organização FBAUP. 
Participação com cartaz, comunicação e artigo 
publicado sobre o projeto de investigação em 
curso: Design editorial – transformações do 
layout do manual escolar em Portugal;

.  22.07.2013: DESIGNA 2013 – Encontro 
Internacional de Doutoramentos. Organização 
UBI – Covilhã. Participação com comunicação e 
publicação de um artigo sobre o projeto de 
investigação em curso: Design editorial – 
transformações do layout do manual escolar em 
Portugal;

.  28.10. 2013: Os Livros e a Leitura: Desafios  
da Era Digital. Organização Gulbenkian, Lisboa  
(A empresa Areal Editores não nos deu 
permissão para tirar férias e ir a esta 
conferência);

.  07.11. 2013: More for Less – Cumulus Dublin 2013 
– Design in an Age of Austerity. National College 
of art and Design. Dublin, Irlanda. (Participação 
com cartaz e comunicação sobre o projeto de 
investigação em curso: Design editorial – 
transformações do layout do manual escolar em 
Portugal – Não aceites);

.  09.11. 2013: Livres como livros –  
A arte de sermos livros – Ebooks vs. livros – 
Clara Macedo e João Leite (FLUP), com Rui 
Almeida Pacheco, diretor do centro de 
multimédia da Porto Editora – mediadora Isabel 
Pereira Leite, Biblioteca Municipal Almeida 
Garrett, CMP.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 (12 MESES) – RECOLHA, CATALOGAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS

.  Pesquisa bibliográfica para atualização e recolha 
de informações;

.  Preenchimento das fichas de leitura elaboradas 
para a análise da bibliografia consultada;

.  Consulta e captação de imagens de manuais 
escolares de Português e Inglês, do 7.º ao 12.º 
anos de escolaridade desde os anos 80 em 
bibliotecas e editoras;

.  Contactos estabelecidos para a formalização da 
investigação no terreno com editoras, 
professores e escolas;

.  Análise dos mapas anuais de produção editoral;

.  Preenchimento das fichas de análise das 
transformações técnicas e gráficas dos layouts 
dos manuais escolares de Português e Inglês, do 
7.º ao 12.º anos de escolaridade desde os anos 80;

.  Pesquisa e análise de Estudos de Caso de 
projetos escolares digitais.

.  Conversa informal com as professoras de Inglês 
Teresa Gomes e de Português Maria Moura do 
Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto 
acerca do projeto Rosário Virtual;

.  Elaboração de estudos de caso após a 
participação em aulas digitais de Português e 
Inglês;

.  Recolha dos inquéritos feitos aos professores e 
aos alunos;

.  Esquematização de diferentes protótipos do 
manual escolar digital em plataforma interativa 
para diferentes suportes;

.  Frequência e participação em seminários e 
workshops nacionais e internacionais:

.  22.04.2015: NAD 2015 – Primeiras Jornadas do 
Núcleo de Arte e Design 2015. Organização 
FBAUP. Participação com comunicação sobre o 
projeto de investigação em curso: Design editorial 
– transformações do layout do manual escolar 
em Portugal;

.  Análise e comparação dos resultados obtidos.

.   Preenchimento das fichas de análise das 
transformações técnicas e gráficas dos layouts 
dos manuais escolares de Português e Inglês, do 
7.º ao 12.º anos de escolaridade desde os anos 80; 

.   Análise de Estudos de Caso de projetos escolares 
digitais.

.   Esquematização de diferentes protótipos do 
manual escolar em plataforma interativa em 
diferentes suportes;

.   Análise e comparação dos resultados obtidos;

.  11.10.2016: O livro, objeto expositivo. Gregorio 
Magnani, Alexis Zavialoff, Ricardo Nicolau e Mário 
Moura. Organização FBAUP. 

.   Análise de Estudos de Caso de projetos escolares 
digitais.

.   Entrevista com os designer António Modesto;

.   Análise e comparação dos resultados obtidos;

.  15.05.2017: Participação com artigo sobre a 
evolução deste projeto de investigação para a 
Revista Convergências (online).

.   Conclusões.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 (12 MESES) – RECOLHA, CATALOGAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 (12 MESES) – RECOLHA, TRATAMENTO DE DADOS E CONSTRUÇÃO DE TEORIA PRÓPRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 (12 MESES) – TRATAMENTO DE DADOS, CONSTRUÇÃO DE TEORIA PRÓPRIA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2017 (9 MESES) – TRATAMENTO DE DADOS, CONSTRUÇÃO DE TEORIA PRÓPRIA E CONCLUSÕES
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ENTREVISTAS

DESIGNER
Francisco Providência_15.06.2012

Inês Redondo: Normalmente recebe pedidos para executar manuais escolares?

Providência: Não… eu recebi em jovem… enquanto estudante das Belas Artes, fui freelancer da Asa, 
fazendo demonstração. E, depois, mais tarde, fui convidado pela Zita Areal, dona da Areal, para fazer 
uma espécie de consultoria, direção artística, direção de design da editora. E, nessa altura, tive a 
oportunidade de propor algumas alterações, sobretudo propondo uma nova estratégia, relacionada 
com os manuais do 1.º e 2.º ciclos na altura uma das novas áreas de intervenção no mercado. E propus, 
enfim, uma nova atitude da editora por julgar que seria mais oportuna, porque me parecia que havia 
na prática de lançamento de manuais escolares, um comportamento bastante esquizofrénico das 
editoras. Portanto, as editoras tendiam a oferecer produtos muito ancorados nos seus autores e, 
frequentemente a mesma editora tentava mais do que um título para o mesmo ano e para a mesma 
disciplina. Porque tinham a ideia de que este autor vende muito, mas há um outro autor que também 
está a aparecer e, portanto, nesta perspetiva de querer conseguir conciliar Deus com o diabo, fazia-se 
muito isto que era…

Inês Redondo: Curiosamente isso mantem-se.

Providência: … lançar produtos concorrentes dentro da mesma marca.

Inês Redondo: Exatamente.

Providência: E isto parecia-me completamente idiota, porque me parecia que estavam a desvalorizar 
a identidade científica da própria editora. Portanto, a editora enquanto entidade competente para a 
construção de manuais na construção de produtos auxiliares de ensino, portanto produtos 
pedagógicos, tinha uma responsabilidade que não podia alienar. E essa responsabilidade não se 
poderia dividir entre dois produtos concorrentes e antagónicos. Portanto, ela tinha que ter uma linha 
editorial firme, tinha que acreditar naquilo que eram os seus pressupostos didáticos e, se não os tinha 
deveria adquiri-los e deveria ter uma atitude mais concentrada nos seus próprios produtos e naquilo 
que acreditava constituir digamos, a melhor resposta. Esta, enfim… esta minha sugestão não foi 
totalmente acolhida, porque me ofereceram bastante resistência da própria administração, mas, 
apesar de tudo, tiveram, enfim, a coragem de fazer uma coleção de manuais dentro deste princípio. 
Também me parecia um pouco idiota que as editoras também tivessem comportamentos 
completamente distintos relativamente ao tratamento da informação da disciplina de matemática 
para a disciplina de ciências ou para a disciplina de português. Quer dizer, a meu ver, todas as 
disciplinas tinham unidades pedagógicas portanto, havia um conjunto de conteúdos que eram…

Inês Redondo: Programáticos. Que eram lançados pelo ministério da educação.

Providência: Programados, que eram lançados e que tinham, digamos, uma estimativa, uma 
expectativa de um certo número de horas ou de aulas destas unidades curriculares da aula que 
deviam estar patentes no manual. O manual não deveria ser um produto completamente 
independente do sistema das aulas. Deveria de haver uma coincidência entre o número de aulas e o 
número de páginas do próprio manual.

Inês Redondo: Exatamente
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 3 Providência: E o manual deveria gerir na sua dupla página a informação correspondente a uma  
unidade de aula. Ou se não fosse uma, pelo menos duas duplas páginas, uma vez que nós, quando 
abrimos o livro, temos uma consciência visual do plano, temos uma superfície, um domínio físico, que 
deveria estar desenhado, composto, de acordo com a informação que havia para dar naquela aula.

Inês Redondo: Exatamente

Providência: E, portanto, este tipo de princípios que, de certo modo… e também o facto de na altura ter 
convivido com… ou estar a colaborar com a editora Civilização e ter convivido de perto com a editora 
Dorling Kindersley, que é a editora dos manuais… dos manuais não, desculpe, dos guias de turismo…

Inês Redondo: Sim.

Providência: …que são conhecidos. O modo como era abordada a informação nesses guias turísticos 
parecia-me que poderia ser um sistema aplicável aos manuais escolares. E portanto, também me 
parecia que os manuais escolares deveriam estar organizados por aulas e cada aula por temas 
centrais. Temas que tivessem uma função quase metafórica, que ocupassem, digamos assim,  
simbolicamente a aula. Que teriam que ter depois vários níveis de informação, vários textos e textos 
mais generalistas de enquadramento, outros textos mais de legendagem, de foto legendas, 
associados a imagens complementares que contribuíssem para a compreensão da matéria e, 
depois, exercícios de aplicação ou outros produtos gráficos, enfim… infográficos, que contribuíssem 
para a compreensão da matéria e para a sua aplicação. Por tanto, este princípio foi aplicado num 
conjunto de manuais que varriam, digamos disciplinas muito distintas, desde…

Inês Redondo: O Inglês passou-lhe pelas mãos?

Providência: O inglês… julgo que também fazia parte, agora não estou bem certo, mas eu tenho ali… 
posso verificar isso, tenho ali uma cópia. E lembro-me de língua portuguesa, lembro-me de educação 
visual, lembro-me de matemática, lembro-me de história.

Inês Redondo: O inglês era azul marinho… tenho ideia…havia uma capa que tinha um gato…
Normalmente, quando lhe apareciam esses pedidos de projeto apresentavam-lhe normas de 
execução, impunham-lhe limitações para construir o layout das páginas e manual de instruções? 

Providência: Aquilo que era a tradição, pelo menos nos anos 80, era de que, digamos, isso era uma 
informação que estava muito dependente do próprio autor. O autor fazia o original e depois os 
designers tinham que o arrumar dentro da obra. Já nessa altura havia algumas preocupações 
sobretudo de natureza económica na contabilização dos planos, na distribuição das grelhas pelos 
planos e no número de cores da impressão dos planos. É uma coisa que depois mais tarde se deixou 
de fazer sentir, mas nos anos 80, ainda fazia alguma diferença e, portanto, havia muito manuais que 
tinham, por exemplo, cadernos a quatro cores intercalados com outros a duas cores. E isso depois 
foi-se diluindo.

Inês Redondo: Com a impressão digital as coisas mudaram?

Providência: Sim ou com a impressão offset o próprio processo tornou-se mais económico à medida 
que foi evoluindo. Eu sei que a Porto Editora tinha algumas regras para algumas coleções, mas, de um 
modo geral, as editoras foram tentando ganhar alguma identidade visual, mas nunca foi assim 
sentido como uma imposição muito rigorosa ou como uma filosofia muito determinada, julgo eu.
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Inês Redondo: E, atualmente acha que…

Providência: Atualmente, não estou muito por dentro do assunto. Mas admito que hoje em dia, enfim, 
atendendo aquilo que foi a história que eu assisti durante pelo menos…, dos anos 80, até 2000, 2000 
e pouco, admito que neste momento se dê mais importância, porque estava a dar-se cada vez mais 
importância à questão das marcas e, portanto, o mercado foi muito reorganizado, muitas marcas 
desapareceram, outras foram incorporadas, foram integradas. Eu julgo…, evidentemente que eu 
tenho a convicção de que é por aí que as marcas poderão sobreviver. É valorizando a sua identidade e 
a sua diferença. Mas a sua diferença deve estar patente, digamos, na expressão gráfica, no aspeto 
gráfico dos produtos, mas sobretudo na estratégia pedagógica e educativa, que realmente nunca vi 
assim muito defendida.

Inês Redondo: Concordo. Quando lhe pediam o projeto, normalmente pediam-lhe para conceber o 
manual na íntegra ou chegou a ter casos em que concebia só a capa ou só o layout?

Providência: Sim, havia muito isso, na Asa. Havia essa ideia de que havia uns designers que faziam as 
capas e depois havia outros que faziam o miolo.

Inês Redondo: Exato.

Providência: E depois do miolo…

Inês Redondo: E quem carregava o original eram sempre os paginadores ou coube-lhe também essa…?

Providência: Sim, coube-me também carregar o original. No início, isso era feito de uma forma muito 
incipiente graficamente. Portanto, fazíamos um cálculo aproximado do tamanho do texto e depois 
íamos fazendo uma espécie de… íamos riscando as páginas, enfim, procurando simular aquilo que 
seria a sua ocupação.

Inês Redondo: Tem esquiços dessa época? 

Providência: Não, não tenho. Também não dava grande importância àquilo, mas os trabalhos eram 
apresentados graficamente à editora.

Inês Redondo: Eu cheguei a ver umas maquetes suas, mas já eram impressas…as viagens do Guga.

Providência: Ah, sim.

Inês Redondo: … eu já trabalhava na Areal nessa altura e cheguei a ver isso.

Providência: Sim, o Guga foi um trabalho posterior. Portanto, depois de eu ter abandonado, digamos, 
essa parte mais de direção gráfica, enfim, que tinha uma intervenção mais forte na própria construção 
da marca. O administrador da altura, que se mantém o mesmo… Que é o Diogo Santos, perguntou-me 
se eu estava interessado em pegar num trabalho que eles tinham para o 1.º ciclo, exatamente.  
E, pronto, o facto de eu ter dois colaboradores recentes, um ex-aluno e o outro que me pediu estágio 
levou-me a constituir equipa com eles e a desenvolver esse trabalho do Guga com o desenvolvimento 
da animação da personagem. Foi um trabalho assim, bastante motivante, porque era assim uma 
coisa nova… o manual, trabalhava a base à volta do grande livro das histórias.

Inês Redondo: …exato, as viagens do Guga.

Providência: …que era depois usado na aula como objeto, enfim, de motivação. Mas, depois nós 
empenhamo-nos, acho que o trabalho ficou muito interessante, mas julgo que os resultados depois 
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 3 foram muito fracos em relação às expetativas. Portanto, há também esta questão que é muito 
importante no êxito comercial dos produtos editorias, sobretudo estes ligados, enfim, ao ensino, aos 
manuais escolares, é que na maior parte dos casos de avaliação dos manuais há uma baixíssima 
capacidade crítica dos professores. Esse processo é frequentemente conduzido comercialmente por 
alguns professores ou por algumas equipas… há muitos professores que acabam por não ter…, não 
tendo a capacidade de discernimento ou os meios de avaliação, acabam por tomar, enfim… 

Inês Redondo: Serem mais vulneráveis à forma como nos cativam, não é?

Providência: Sim e, portanto, é muito difícil fazer um trabalho de grande qualidade… não quer dizer 
que seja o meu…, mas é admissível que se faça um trabalho de grande qualidade e depois isso não 
tenha repercussão nas vendas, porque realmente as pessoas estão agarradas a tradições. Na altura, 
lembro-me que uma das principais críticas que fizeram a esse trabalho era o facto das pessoas não 
estarem habituadas àquele sistema, portanto, àqueles equipamentos, àqueles objetos, e, portanto, 
isso trazia alguma inovação no processo de gestão da aula.

Inês Redondo: Aquele livro das histórias, no fundo, complementava o manual e ajudava a dar a aula.

Providência: Complementava e era, digamos, o primeiro grande objeto, que ele tinha uma proporção… 
na altura… depois acabou por ficar mais pequeno.

Inês Redondo: Era grande.

Providência: Mas ele inicialmente ainda era para ser maior, era para ser assim um livro gigante.

Inês Redondo: Um grande livro.

Providência: Um grande livro que se abria no meio da sala e que os alunos se punham ali à volta…

Inês Redondo: Isso, eu não sabia, era para os motivar, para os introduzir…

Providência: …era para os motivar. Para contar aquela história e que depois era tratada no manual e, 
portanto, individualmente com cada um. Porque é que aquilo não funcionou? Bem, claro que era 
necessário aqui ter havido, da parte da editora, uma formação dos próprios professores. E, portanto, 
tudo isto exige essa…

Inês Redondo: …uma máquina por trás…

Providência: …uma máquina por trás e depois se calhar não basta pensar no produto, não basta ter 
ideias inovadoras, é preciso também comunicá-las, é preciso enfim, conseguir coesão à volta  
desses produtos e também convencer os professores.

Inês Redondo: Isso já se está a trabalhar um bocadinho mais, ainda de uma forma muito comercial, 
mas pela experiência que eu tenho já estão a tentar. E mesmo a nível do ministério da educação já há 
equipas que fazem certificação… 

Providência: Pois essa questão da certificação é muito importante, essa responsabilidade científica da 
tutela devia ter um papel, que depois acabou por nunca ter muito ou… porque depois isso implicava 
com as questões da livre concorrência e, portanto, com a proteção à livre concorrência. Mas, na verdade 
se não há uma certificação depois confunde-se tudo, o bom com o menos bom, e pronto. É muito 
difícil uma editora que queira ter uma grande responsabilidade técnica, depois conseguir superar, 
digamos assim, essa dimensão comercial, cuja decisão é feita com base noutras coisas, não é?
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Inês Redondo: Quanto tempo demorava a criar um layout para um manual escolar?

Providência: O layout não é muito….

Inês Redondo: Só a pensar a estrutura…

Providência: Quer dizer, depende muito do que é que se entende por layout. Quer dizer, arrumar a 
imagem com o texto de uma forma linear, que era aquilo que normalmente as editoras pediam aos 
designers ou desenhadores ou como se queira chamar, que distribuíssem o texto ao longo de um 
conjunto de páginas e as arrumassem na relação com a imagem. Isso é um trabalho mais ou menos 
rápido. Agora, julgo que onde se deveria gastar mais tempo era em pensar no todo, relação do manual 
com a aula, relação da aula com a informação prestada, a relação desse lado mais expositivo dos 
conteúdos com a sua aplicação prática, o modo como se integra o exercício nessa dimensão mais 
expositiva da aula.

Inês Redondo: E que obriga à leitura de todos os conteúdos.

Providência: Pensar nisto, no seu todo, digamos historicamente, pode demorar séculos, se houver um 
grande investimento na inovação disto. Se não houver, se continuarmos a pôr, a distribuir imagem em 
sequências à medida que se vai desenvolvendo a mancha do texto, é um pouco aquilo que já se fazia 
no século XVI. Pronto, é um processo relativamente rápido, hoje em dia, com os meios informáticos 
tudo isto está muito simplificado. Em 80, não havia e, no entanto, era tudo corte e cose e cola.

Inês Redondo: Sim, tinham que fazer montagens e nessa altura quanto tempo é que demorava mais 
ou menos a criar… era muito mais moroso, não é?

Providência: Sim…era mais moroso, mas também havia mais tempo, as pessoas também tinham 
menos ocupações, era tudo outro ritmo. 

Inês Redondo: Trabalhavam dia e noite.

Providência: Não sei bem avaliar, mas cada vez que ia à Asa mensalmente, levava mais uns capítulos, 
recebia papel e materiais. Porque era uma coisa engraçada que tinha a editora Asa, não sei de quem 
terá sido a invenção disto, se foi a própria Zita Areal ou de quem é que era, mas era uma dimensão 
interessante, para jovens estudantes com poucos meios económicos isto funcionava bem porque 
era muito…motivador. Os próprios ilustradores quando iam à editora levar o material produzido,  
gráfico, recebiam material plástico para trabalhar. Recebiam tintas, canetas e papel vegetal…

Inês Redondo: Para construir mais…

Providência: …para construir mais maquetes. Esse lado…enfim, se calhar se fizéssemos as contas, 
não haveria assim grande custo. Mas funcionava de modo muito positivo, porque aquelas idas à 
Areosa, à fábrica, tinham essa dimensão positiva. Por um lado de ver as coisas que estavam a ser 
impressas, por outro de receber os materiais. Era assim um momento engraçado.

Inês Redondo: Dão alento para prosseguir.

Providência: Era.  

Inês Redondo: Normalmente, reunia com uma equipa da editora com quem estabelecia contacto?

Providência: Sim, na Areal esse contacto era feito com o diretor editorial, que na altura era o Diogo 
Santos, e era feito com as autoras. Normalmente eram mulheres, também tinha um caso ou outro 
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 3 em que eram homens, mas eram mais autoras do que autores. Às vezes tínhamos também reuniões 
com os ilustradores. Os ilustradores da Areal, na minha opinião, não eram assim bons. Havia um ou 
outro melhor, mas o estilo da ilustração mais comum não era interessante. Pronto, mas eram essas 
reuniões… era sobretudo o autor, no fundo o autor era que mandava. E aquilo que eu quis um pouco 
introduzir ali, quando estive a trabalhar, quando fui convidado como consultor, foi exatamente deixar 
de passar essa responsabilidade do autor para a direção editorial da própria editora. Portanto, a 
editora é que deveria decidir, não pode ser o autor quem decide tudo.

Inês Redondo: Claro.

Providência: Isto é uma questão que tem de ser negociada, mas as obras, do ponto de vista 
económico, também têm de ser modeladas. O número de páginas que imprimem, a quantidade de 
papel, tudo isto devia estar mais modelado para benefício de todos, nomeadamente para benefício 
do consumidor, que poderia ter aqui uma condição de estabilização de preço maior. Que é uma coisa 
que também não se compreendia, as flutuações de valor dos vários manuais. Manuais de várias 
editoras para a mesma coisa, uns custavam uma coisa e outros outra completamente distinta.

Inês Redondo: A Asa é que tinha assim diferenças muito marcantes, até em termos de capas rígidas 
e, pelo pouco que sei e que vi, que ainda não consegui reunir tudo, material e livros, eles tinham uma 
imagem forte. Eles investiam mesmo nos produtos em termos de qualidade.

Providência: Sim, no início, a Asa era talvez a melhor e a maior, depois a Porto Editora foi ganhando 
mais expressão, mais presença. Depois, nasceram uma série de pequenas editoras que acabaram 
depois por serem novamente reaglutinadas noutras maiores, ou compradas pela Porto Editora.

Inês Redondo: Pela Leya e pela Porto Editora. Normalmente, quando fazia o seu trabalho, os designers 
e os paginadores da editora seguiam as suas diretivas? Ou às vezes tentavam alterar as coisas que 
introduzia para execução?

Providência: Na verdade, na primeira vez que estive a trabalhar com a Areal… Portanto, quando estive 
a trabalhar na Asa, trabalhei sobretudo como ilustrador e como gráfico. Mas a Asa, nessa altura, em 
1983, tinha um pequeno gabinete, depois esse gabinete cresceu internamente, ganhou até uma 
dimensão considerável e alguns dos meus colegas acabaram por trabalhar nesses gabinetes. 
Nomeadamente a Paula Torres e o Xavier Neves, que foram colaboradores da Asa, muitos anos, e 
depois passaram a ser colaboradores externos…, mas, inicialmente, como não havia essa estrutura 
muito organizada, o grau de participação nesse processo como gráfico era maior. Depois, quando eu 
estive a trabalhar na Areal, já não estive a trabalhar como gráfico, já não fazia esse trabalho de 
freelancer. Estava mais na parte da direção e nessa altura havia uma certa disciplina. Só que essa 
disciplina não era uma disciplina global integrada, era uma disciplina da… os manuais de ciências têm 
que ter esta configuração, os manuais de matemática têm que ter aquela. Como se houvesse esta 
especificidade disciplinar, como se isso tivesse uma implicação muito evidente no modo como era 
organizada a informação. E, na verdade, isso é que me parecia matéria de correção, digamos assim. 
Devia haver um pensamento de natureza didática e pedagógica, que deveria presidir e que devia estar 
antes disso. E, portanto, digamos, não é pelo facto de em História se escrever mais do que em 
Matemática, que os livros de História têm de ser maiores do que os de Matemática. Os professores 
de História têm que compilar a informação num espaço menor, e os de Matemática também têm de 
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encontrar meios de explicação melhor dos exercícios. Se calhar os de Matemática têm de crescer, os 
de história têm de reduzir. Mas é preciso é que haja a capacidade de produzir um instrumento auxiliar 
de aprendizagem que permita, naquela baliza da aula, realizar aquela unidade pedagógica. Perceber 
aquela matéria, aquele conteúdo.

Inês Redondo: Portanto continua a achar que não há coerência entre as disciplinas?

Providência: Há coerência dentro de cada disciplina…  ou pelo menos havia esta ideia, não é?

Inês Redondo: Que se mantém, de certa forma.

Providência: Que eu julgo que se mantem ainda e que eu acho completamente errada. E, portanto, 
aquilo que eu quis foi provar o contrário. Foi provar que desde a Ginástica até à Matemática, todas as 
disciplinas podiam ser tratadas segundo o mesmo princípio. E, de certo modo, esse princípio 
procurava hierarquizar a informação, explorar maximamente a ergonomia cognitiva da organização 
do espaço, conciliar as páginas sempre à dupla e nunca, como até ali se fazia, em sequência linear…, a 
informação às vezes passava de umas páginas para as outras, uma aula poderia ter três páginas e 
outra ter uma… isto para mim não fazia sentido. Portanto, deveria ser disciplinada a informação, de 
modo a que ela correspondesse a unidades de dupla página ou duas duplas páginas se tivessem 
exercícios integrados, ou se a informação fosse tão complexa que obrigasse a mais do que uma 
dupla página. Mas, então teríamos a primeira parte da aula com a primeira dupla página e a segunda 
parte da aula com a segunda dupla página.

Inês Redondo: Exatamente. 

Providência: Portanto, fazer coincidir a conformação física do objeto com a quantidade de matéria, ou 
com a natureza da matéria exposta.

Inês Redondo: Quem escolhe as imagens para o manual escolar, ou quem é que escolhia?

Providência: Escolhia às vezes o autor, outras vezes o diretor editorial e fazia-o de uma forma 
arbitrária, e até por vezes, mesmo irresponsável.

Inês Redondo: Ou seja, as imagens não eram compatíveis com o ano escolar da disciplina que 
representavam, por exemplo?

Providência: Não, partia-se era do princípio que… havia uma espécie de estereótipo. Por exemplo, o 
ilustrador Pessegueiro tinha umas coisas mais animadas, um desenho um pouco contaminado pela 
estética Walt Disney,… uns comboios animados… e reconhecia-se que naquele estilo estava patente 
uma espécie de vocação infantil. E, portanto, partia-se do princípio de que tudo o que eram ilustrações 
mais para leitores mais novos deveriam ser feitas pelo Pessegueiro. Na verdade, havia um conjunto 
de ilustradores, que não tinham nenhuma relação contratual com a editora, que eram freelancers e 
que viviam a sua vida a prestar serviços à editora… umas vezes eram chamados, outras vezes não e, 
portanto, havia aqui uma espécie de gestão quase social do diretor editorial, que era dar agora a este 
e depois compensar aquele. Digamos, que os propósitos, não tinham grande rigor científico.

Inês Redondo: Não havia tanta coerência na construção do layout… 

Providência: Sim, e por ventura a escolha dos próprios ilustradores também não era muito criteriosa. 
Pronto… seria possível ser mais criteriosa? Mas havia, na Areal, meia dúzia de ilustradores diferentes. 
Estava-me agora a lembrar de um outro, mas já não me lembro do nome…
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 3 Inês Redondo: O Vítor Simões…

Providência: O Vítor Simões era mais para as capas porque a arquiteta Zita Areal achou que o Vítor 
Simões é que era o das capas, e pronto, era uma coisa que não se podia mudar.

Inês Redondo: Existe também um com o nome estrangeiro já há muitos anos lá… 

Providência: Exatamente, um inglês que tinha umas coisas com graça, assim umas ilustrações com 
umas cores fortes. 

Inês Redondo: E que mantêm para os livros de Inglês. O Bayard. …Lá está vai de encontro ao que…

Providência: Pronto, mas era um bocado esta coisa, o Bayard era para os livros de Inglês e pronto fica 
aquela coisa ali resolvida. E agora o Pessegueiro faz para os de Música ou para o 1.º e 2.º Ciclos. Mas, os 
critérios… não havia assim propriamente uma seleção científica de pensar qual é que é o papel da 
ilustração para, a partir daí, ou construir uma própria escola de ilustração dentro da editora ou escolher 
os indivíduos que no mundo respondem melhor aquele pressuposto. Hoje em dia os meios 
disponíveis são tão grandes…

Inês Redondo: Até há firmas que têm muita gente…

Providência: Sim, há gente na Índia a fazer isto ao preço da água. Hoje em dia, nem é a questão do 
preço. Evidentemente, que eu prefiro que as editoras recorram a ilustradores portugueses. Mas a 
própria editora podia ter aqui também um papel educativo e dizer: “não aquilo que eu quero não é 
isso, aquilo que eu quero é aquilo”. Ou fazer… ou criar um espaço de discussão sobre isto, ou pedir um 
parecer a alguém que pudesse sustentar opções. Em vez de ficar tão dependente daquilo que é a 
oferta espontânea do mercado… o milagre do mercado… e de vez em quando aos milagres, por 
exemplo o caso da relação do João Machado com a Asa é um caso de milagre. O João Machado caiu 
no colo da Asa, sem a Asa ter feito nenhum esforço e deu-se aqui uma circunstância da Asa ter 
produtos de altíssima qualidade gráfica, sem saber porquê. Porque o João Machado precisava de 
dinheiro e era um extraordinário ilustrador e caiu ali. Estas situações são milagrosas, mas as editoras 
não podem estar à espera de milagres, têm que construir aquilo que é o seu próprio caminho.

Inês Redondo: Portanto, quem no fundo decide estas características técnicas do manual escolar…

Providência: Eram em parte os autores, outras vezes o diretor editorial.

Inês Redondo: E o designer, no meio disso tudo?

Providência: O designer acho que mandava menos, normalmente recebia instruções “olha, vais 
trabalhar com este gajo”. Pronto, acho eu.

Inês Redondo: Isso devia ser alterado.

Providência: Eu acho que até a situação ideal é que desaparecessem os designers e aparecessem os 
ilustradores. Quando olhamos para uma editora do género da Dorling Kindersley, como é que ela 
resolve o problema da ilustração? Por um lado, tem só fotógrafos, mas não são fotógrafos que fazem 
o que querem, fazem aquilo que está definido nos guiões das próprias obras, nas enciclopédias.  
A Dorling Kindersley é das maiores editoras do mundo, não sei se será mesmo a maior, do livro 
infanto-juvenil. Tem uma máquina gigantesca de produção, tem estúdios fotográficos, fotografa tudo 
com fundos neutros, as figuras estão recortadas, levam com sombra falsa. Portanto, tudo aquilo está 
estereotipado, segundo um determinado objetivo. E, portanto, é rentabilizado.
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Inês Redondo: E resulta.

Providência: E resulta. E, a relação das figuras com o texto, quando eu tenho uma figura recortada já 
fotografada sobre um fundo branco, não fica com o cabelo artificialmente recortado como se tivesse 
caído cimento no cabelo…tudo aquilo depois funciona bem, porque a figura é bem iluminada e tem 
boas cores e há uma relação de contraste entre o texto e a imagem que é simpático e que permite 
meter no meio do texto objetos que permitem explicar desde da gestação humana, até temas mais 
complexos e científicos de uma forma fácil e simples… muitas vezes fotografando modelos da física 
também. Usam muito isso.

Inês Redondo: Exato.

Providência: Têm este tipo de ilustração. Depois têm ilustrações que, por exemplo, no caso dos guias 
turísticos, exploram muito que são as axonometrias dos edifícios e dos quarteirões. E têm cidades 
inteiras desenhadas. Evidentemente que isto obriga a uma tecnologia que tem que ter especialistas. 
Há uma escola e há um processo que se foi afinando e que hoje em dia, já constitui uma marca. O livro 
pode ter na capa American Express ou Civilização que as pessoas, quando abrem por dentro 
percebem, que aquele guia é daqueles tais guias, que elas não sabem, mas que se chamam Dorling 
Kindersley. E, portanto, sabem que são assim porque a própria retórica da imagem é bastante 
coerente. Qualquer página que abra, quer lhe calhe a ilustração, quer lhe calhe a composição do texto, 
tem um sentido de coerência e de unidade gráfica que é a marca da própria editora. Mas, aquela 
editora não faz umas coisas amarelas e outras azuis para ver se consegue vender mais cinco aqui ou 
mais dez acolá. Tem uma política editorial clara, sabem o que querem, têm uma perceção clara e 
objetiva do mercado e, portanto, resulta porque tem que resultar. E, se não resultar em Portugal, 
há-de resultar na Inglaterra, ou na América. Também há esta perspetiva global.

Inês Redondo: E, esta história de recorrer a bancos de imagem e a bancos de ilustradores?

Providência: Tudo isso são circunstâncias… são tentativas de solução do problema, que é a falta de 
controlo da coisa, de domínio que é a responsabilidade científica, editorial e didática da editora. Acho eu.

Inês Redondo: Concordo.

Providência: Mas, esta questão também… em relação aos autores é a mesma coisa. A Porto Editora 
vende sobretudo na História e na Matemática, a Areal tem alguma hipótese de vender nas línguas, no 
Inglês e no Francês. E também, havia umas iniciativas nas artes plásticas, nos EVTS…, mas isto é adiar 
o problema e é a completa demissão da gestão do problema. Isto não faz qualquer sentido. Fazia 
sentido no Estado Novo, em que não havia recursos, havia muito poucos exemplos, havia poucos 
professores instruídos, poucas pessoas que se distinguiam por dominar as matérias. Portanto, 
naturalmente que uma pessoa só pode fazer um manual sobre o que seja depois de perceber bem 
aquilo que está a ensinar. Se ainda não percebeu bem aquilo que está a ensinar, irá ensinar de forma 
defeituosa, com equívocos, com imprecisões, com dificuldades... Depois também há aqui os 
fenómenos decorrentes da educação e da valorização deste autor ou daquele, da manipulação da 
própria opinião dos outros professores, da comunicação das marcas. Mas, esta ideia não se pode 
consentir. Quer dizer, os professores, os autores…, eu respeito os autores, não sei se devem ganhar 
os 10% da obra, se têm que repartir os 10% com o ilustrador. Depois há estas questões. Às tantas a 
Areal também começou a querer gerir melhor essa questão daquilo que se considerava a cota do 



14

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 3 autor. Quer dizer, eu não sei qual é o valor certo. Tenho muito respeito pelos autores… agora tenho a 
certeza absoluta que os autores, tal como os escritores dos jornais e das revistas, têm que escrever 
para aquilo que está pré-definido como a quantidade de texto que algum ser humano consegue ler, 
compreender e interpretar no espaço de tempo da aula. Portanto, não posso estar a fazer três 
páginas de texto, tenho que conseguir reproduzir aquela informação, reparti-la.

Inês Redondo: Acha que o autor é que deve decidir quando é que quebra…

Providência: Eu acho que o autor é importante. Acho que a editora é que tem de domesticar o autor.  
O autor tem que integrar uma equipa. Não pode ser o autor a controlar a totalidade do processo, 
como era no meu tempo. Então se fosse um autor famoso, daqueles que vendem não sei quantos 
livros….

Inês Redondo: Fazem-lhe as vontadinhas todas.

Providência: Ele o sacrossanto, aquela divindade e, portanto… 

Inês Redondo: Portanto, a questão de cortar os blocos de texto devia partir do autor e não devia partir 
do coordenador, que tem que chamar a atenção do autor, porque não respeita…

Providência: Porque tudo isso já devia estar suficientemente pensado para que o autor fosse 
confrontado, não com aquilo que é uma vontade mais ou menos episódica do gráfico ou do diretor 
editorial, mas que fosse uma informação cientificamente confirmada e que servisse de bitola ao seu 
comportamento como autor. Os autores deviam ser confrontados com isso, tal como os jornalistas.

Inês Redondo: Exato.

Providência: E curiosamente, os jornalistas dos jornais, quanto melhor são os mais capacidade de 
síntese têm nos seus produtos editoriais.

Inês Redondo: Então a capacidade de decidir as secções das temáticas do manual também parte… 

Providência: Pois, porque tudo isso tinha que ser um trabalho conjunto de uma espécie de… o autor 
sim, pode ter um papel importante, mas devia ser o editor, devia ser uma coisa do design…

Inês Redondo: O autor, o editor, o designer e coordenador, não?

Providência: Sim.

Inês Redondo: Sim? 

Providência: Tudo isso devia estar a trabalhar em conjunto. Na impossibilidade de estarem sempre a 
fazer reuniões em conjunto, então deveria haver regras, que fossem já consolidadas e alicerçadas no 
pensamento científico, e validado cientificamente, para que servissem de guião.

Inês Redondo: No fundo fazia sentido criar uma espécie de normalização, não em função das 
máquinas que são adquiridas para produção, mas em função do que pode resultar.

Providência: Em função do consumidor.

Inês Redondo: Em função do aluno e do professor.

Providência: Exatamente. E em função sobretudo da eficiência da aprendizagem, que é o seu 
objetivo. Claro que esse não é bem o objetivo, o objetivo é vender manuais, mas… 
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Inês Redondo: Mas devia ter dois objetivos, o de vender manuais e que resultasse em termos 
pedagógicos de ensino e aprendizagem, no fundo é um bocado à volta disso que eu também ando.  
O que é mais importante para si na construção de um layout do manual?
Providência: Acho que é importante a hierarquização da informação e a ergonomia cognitiva. Quer 
dizer, cada centímetro quadrado de um plano A3, a sua posição no espaço não tem o mesmo valor. 
Do mesmo modo que numa cidade também o metro quadrado não tem o mesmo valor, os metros 
quadrados de terreno numa cidade têm oscilações gigantescas. Isso tem a ver com o modo como 
esse terreno se relaciona com a estrutura da cidade, com a sua orgânica. Portanto, aqui na página 
também é assim. Nós temos locais na página, que são locais que têm um preço milímetro quadrado 
muito elevado e têm outras coisas que são mais baratas, outras zonas mais periféricas. E dentro das 
zonas periféricas, eu também tenho uma ergonomia cognitiva que decorre de uma aprendizagem, 
de uma cultura. No Ocidente, lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo, entramos na 
página do canto superior esquerdo, varremos em Z e saímos no canto inferior direito. Isto estabelece 
logo uma ordem, que não é arbitrária, é uma ordem lógica que tem a ver com a própria aprendizagem 
da leitura. Evidentemente que, ao compor o livro, eu tenho que ter isto em consideração. Aliás eu não 
posso evitar… como todos os pintores do século XVI. Aquilo que faz um gráfico num manual escolar… 
o gráfico no manual escolar devia aprender sobretudo a pintura do século XVI, a pintura do século XVII, 
a pintura do século XVIII. Perceber como é que as superfícies de informação eram estruturadas e 
porque é que eram estruturadas assim e, tirar partido disso.
Inês Redondo: Já comparou manuais entre editoras nacionais diferentes?
Providência: Não, já não me lembro, enfim.
Inês Redondo: Internacionais já percebi que sim.
Providência: Internacionais, não tanto os manuais, mas sobretudo outros produtos ligados à educação 
e que eram auxiliares ou coisas, ou livrinhos, ou enciclopédias de apoio, ou coisas ligadas à matemática, 
à filosofia, enfim. Havia muitos temas complementares à formação, embora eles não fizessem 
propriamente manuais. No dia em que eles fizerem manuais vão modelar, digamos a educação.
Inês Redondo: Relativamente aos layouts, aos elementos e à navegabilidade na página, que 
diferenças é que encontra assim mais marcantes?
Providência: As principais diferenças é a introdução da imagem e a utilização da cor. Desde 1980 até 
2000, essa é que foi assim a grande evolução. Foi a acessibilidade à imagem e à cor. Já ninguém 
organiza a publicação do manual para de um lado ficar com duas cores e do outro lado ficar com 
quatro e fazer coincidir as aberturas dos capítulos com a impressão das duas cores como se fazia 
antes. Portanto, hoje em dia, ou porque os meios estão mais económicos ou mais sofisticados ou lá 
pelo que seja…, e naturalmente será uma consequência da tecnologia e também da fotografia digital… 
hoje em dia, é mais barato fazer fotografia do que era há 20 anos. E, portanto, os manuais beneficiaram 
de um maior recurso à fotografia, de um maior recurso à cor.
Inês Redondo: Mas o curioso é que nem por isso deixam de recorrer a bancos de imagem 
internacionais, não é?
Providência: Pois, porque é que recorrem? Porque é uma gente que vive sempre fora do tempo, que 
está sempre com os prazos no limite, porque o livro tem de ser apresentado aos professores em 
março e ainda não se sabe os resultados da edição do ano anterior…
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 3 Inês Redondo: E a entrega do original…

Providência: Sim, e o autor ainda não acabou de corrigir e, portanto, a máquina está ali à espera, com 
os designers nervosamente à espera. E, de repente aquilo tem que se precipitar em 15 dias. 

Inês Redondo: Porque não há o tal plano…

Providência: Porque não há um plano, porque devia ter sido feito já o ano passado e não este ano.  
E portanto essa falta de planeamento tem como consequência essa necessidade de ter que resolver 
problemas complexos em muito pouco tempo. Agora é preciso meter uma coisa para explicar ou 
para encher espaço sobre a chuva ou sobre as variações climatéricas. Não há ilustrador, o autor 
também tanto lhe faz, não está cá e é preciso ocupar este espaço… vai-se buscar ao banco de 
imagens uma imagem qualquer sobre os elementos, ou a chover, ou a dar sol, ou a cair neve, uma 
coisa qualquer e pronto, e enche-se. E, ainda acontecerá muito isso. 

Inês Redondo: Orientava o seu trabalho segundo uma prospecção editorial para desenvolver o seu 
processo de criação em design? Portanto, recorria à análise de outros manuais de outras editoras 
para pensar?

Providência: Sim, recorria aos manuais das outras editoras, mas sobretudo eu procurava estabelecer 
um critério estratégico. Uma ideia. Qual é a finalidade disto? Que meios é que eu tenho para esta 
finalidade? E sobretudo avaliar essa questão do tempo, da duração da aula, do número de aulas.  
Os manuais deveriam estar organizados para o número de aulas que está previsto por período.  
Só assim é que faz sentido. Cada aula tem uma unidade pedagógica e essa unidade pedagógica tem 
uma parte expositiva e tem uma parte de implementação… isto devia estar claramente visualizado na 
própria orgânica do objeto. Evidentemente que as crianças hoje em dia, nessas idades mais novas 
estão saturadas de exercícios, de produtos interativos fortemente dinâmicos e apelativos. E, portanto, 
estão sempre num estado de excitação visual e nervosa de resposta ao estímulo, de automatismo, 
que quando se confrontam com um livro parado e impresso é como se estivessem…

Inês Redondo: Porque pararam, têm que abrandar o ritmo e depois não conseguem focar-se…

Providência: …como se tivessem caído na morte. Não acontece nada. Têm que ler, têm que fazer um 
exercício de interpretação das letras. Estão habituadas cada vez mais ao exercício da oralidade, a 
informação vem por via visual e oral, pelos ouvidos e pelos olhos, não são obrigadas a ler… deixam de 
saber ler, têm muita dificuldade em ler… em escrever então ainda pior. Há aqui também uma variação 
de paradigma que obrigaria a que as editoras no seu todo refletissem sobre o futuro da educação.  
As editoras, os países…

Inês Redondo: No fundo, devia haver um novo setor para o consultor em que se trabalhasse em 
simultâneo com os conteúdos programáticos do Ministério da Educação para conseguir estruturar a 
produção…

Providência: Das duas uma, ou se perde a cultura anterior, do texto, da leitura e da interpretação dos 
caracteres e da interpretação das palavras… e, portanto, se perde toda a cultura tradicional, ocidental 
ligada ao conhecimento… ou não, ou se recupera. As editoras têm que, em relação a isto, ter uma 
atitude. Ou de valorização do texto e de tentar por todas as formas que os alunos se obriguem a ler 
novamente e a interpretar aqueles sinais abstratos, recompondo na cabeça ideias, palavras e 
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argumentos… e se obriguem depois a produzir redações e a dominar a escrita e uma linguagem 
pessoal, etc. … ou não, se chegarmos à conclusão de que já não se pode voltar para trás, então tem 
que se andar para a frente. Mais vale esquecer isso e criar outros mecanismos de ensino que passem 
pelos mesmos processos dos game boys, dos jogos eletrónicos.

Inês Redondo: E considera que isso está a acontecer só em Portugal ou…

Providência: Eu acho que isto é um problema internacional. Quando eu era miúdo, quando se 
comprava o inter-rail, havia uma cena sempre estranhíssima que era ver finlandesas a fazer inter-rail 
lendo romances com sete centímetros de lombada. Era uma coisa bizarra mesmo. Como é que 
criaturas da mesma idade dos outros cidadãos do Sul da Europa, que com o mesmo bilhete de  
inter-rail circulavam nas mesmas linhas, passavam aquele mês agarradas a uns livros grossíssimos, 
só de texto, a lerem umas coisas, uns romances, umas tretas. Isto é a cultura do Norte e a cultura do 
Sul. É assim… não sei se na Finlândia continuam a ler esses livros e a cultivar a leitura como o faziam 
quando eu era miúdo.

Inês Redondo: Eu penso que sim, pelo pouco que tenho visto…

Providência: Portanto, isso há-de ter consequências ao nível da formação das pessoas, ao nível do 
conhecimento da sua atitude perante a sociedade, perante a vida, perante tudo, não é? Por exemplo, 
as editoras também não estão sozinhas neste processo, elas têm que diretamente, provocar os 
ministérios da educação, os governos…, devem estimular que se tome uma posição sobre a situação.

Inês Redondo: Que se modifique.

Providência: Que, enquanto professor universitário, confirmo diariamente que os alunos nos níveis de 
ensino mais ao nível de mestrado têm fortíssimas dificuldades em escrever. Muitos têm dificuldades 
em ler e, portanto, já para não falar de questões básicas que têm que ver com a matemática e com o 
domínio da tabuada… quer dizer, já ninguém sabe a tabuada. Isto é calamitoso, como é que a 
sociedade se vai organizar? Mantem-se uma elite que continua a saber ler e escrever e a fazer 
cálculos matemáticos, que produzem as máquinas e os sistemas que os outros vão consumir e os 
outros são apenas consumidores e trabalhadores braçais? Quer dizer, há também uma dimensão 
social e política que as editoras tinham que antecipar e antever.

Inês Redondo: Acha que a imagem gráfica dos manuais impõe uma marca editorial no mercado?

Providência: Com certeza, absolutamente. Aliás, isso é fácil de ver nos softwares, quando entramos 
num ambiente Apple, Macintosh é logo outra coisa. E, portanto, isto é que devia servir de exemplo 
para todas as editoras. Ao entrarmos dentro de um livro da Porto Editora ou da Areal, devíamos 
perceber claramente as diferenças estratégicas que deviam estar patentes no modo de arrumar as 
coisas, no tipo de letra, na relação entre o fundo e o texto, em tudo.

Inês Redondo: O número de páginas, o logotipo.

Providência: O número de páginas, o tipo de papel, a forma. Ou seja, a marca devia estar presente no 
corpo da obra automaticamente como acontece com a Dorling Kindersley. Ninguém tem dúvidas que 
ao abrir um livro da Dorling Kindersley, ou um manual… está tudo evidente.

Inês Redondo: Em que medida considera o manual escolar um objeto de design?
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 3 Providência: Em todas as medidas. Desde o modo como é organizado, o tipo de informação que 
presta, o modo como é construído, como é desenhado, o ambiente que recria, a sua expressão… Em 
todos os aspetos, até mesmo a própria construção do objeto deve ser desenhada. Se é cosido, se a 
capa é dura ou se é mole, se é colado, se estraga ao fim de cinco dias, ou se resiste durante três anos. 
Tudo isto deveria ser objeto de análise e de trabalho do designer. Portanto, entende-se como design 
o desenho de artefactos, dispositivos e serviços de mediação cultural e, portanto, nada mais evidente 
do que o manual escolar enquanto mediador cultural entre uma informação e um aluno. A magia da 
passagem de informação de um professor ou de um detentor de um determinado conhecimento, 
para um utente/aluno, esta magia faz-se através do manual. O manual deveria cumprir esse serviço.

Inês Redondo: O que falta no design do manual escolar em Portugal?

Providência: Falta direção. Falta design e falta meta design, falta uma ideia de gestão global.

Inês Redondo: A Booktailors faz um bocado esses cursos, eu frequentei um, de produção. Mas…, é 
interessante, só que esta questão de compilar uma série de módulos em dois fins-de-semana  
é demasiada informação. Mas, já há um cheirinho do que era necessário que os nossos gestores e os 
nossos diretores, no fundo, fizessem. E eu senti um bocado isso. Senti que aquilo tinha muito para 
dar, senti que não tinha muito tempo para fazer. Fiz o que havia, que são esses cursos compilados. 
Mas, está muito de acordo com o que está a dizer.

Providência: As editoras também estão um bocadinho mal habituadas, devido ao grau de 
profissionalismo. Só mais recentemente é que se tem vindo a agudizar, porque aquilo era bastante…
enfim. Mesmo os quadros das editoras tinham uma tradição, depois ganhavam uma experiência com 
o tempo, mas que não tinham uma formação específica que as apoiasse. Na maior parte das 
editoras.

Inês Redondo: No fundo, pelo menos as editoras aqui do Norte, estas três, são empresas familiares. 

Providência: Sim, são empresas familiares. Haverá também uma cultura que elas aprendem umas 
com as outras, à custa de concorrerem para o mesmo mercado, e de verem e de se copiarem, e de 
andarem a…

Inês Redondo: E de se adquirirem umas às outras… contaminando-se um bocado.

Providência: Vão-se contaminando e vão aprendendo alguma coisa.

Inês Redondo: Especificamente em relação às disciplinas de Português e de Inglês… esta pergunta é 
um bocadinho específica porque me estou a focar nestas duas disciplinas, o Português porque é a 
nossa língua mãe e porque tenho a ideia desde miúda, de que eram livros com demasiado texto, uma 
mancha larga, muito densa, entrelinha apertada e tínhamos que ler aquilo tudo… tipo romance 
maçudo… agarrei-me a essa disciplina porque acho que é premente, não é? E o Inglês, porque já fiz 
alguns manuais de Inglês e é ao contrário, tem imensas imagens, muitos exercícios, alguma matéria. 
Gostava de saber qual é a sua opinião, relativamente a uma disciplina e a outra, o que falta?

Providência: São duas línguas que são duas culturas, portanto, são duas histórias também diferentes. 
O Inglês tem a vantagem de uma certa modularidade que o Português não tem. Essa modularidade, 
que é… essa simplicidade estrutural, que permite ser depois adotada em todo o mundo, que permite 
essa universalização, até um certo nível é mais pobre do que o Português. Ela começa a ser mais 
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sofisticada a níveis mais elevados. No Português, há uma maior riqueza estrutural, maior 
complexidade. E, portanto, esta língua que herdamos… evidentemente que eu tenho a certeza 
também que a língua é um instrumento fundamental da cultura. Nós temos que arranjar forma de dar 
o Português. Claro, que é talvez mais traumático aprender o Português pelo lado da sintaxe e da 
taxonomia dos nomes, das coisas, do que do lado da própria invenção das palavras. Que é o que faz a 
poesia, é o que fazem os escritores, portanto, têm mais prazer na língua portuguesa aqueles que 
constroem a língua do que aqueles que a estudam e que a classificam. Ao aluno chega mais este lado 
da classificação da língua, de ter capacidade de distinguir a estrutura da frase, a gramática, do que 
propriamente este lado da criação e da origem das palavras. Por ventura, era preciso ter capacidade 
para contaminar os alunos com o prazer de perceber a origem das palavras, de se encontrar o 
sentido, descobrir segundos sentidos. Só assim é que depois se começa a cuidar, a perceber que 
estas palavra tem estas letras e não aquelas e, que por isso, é um erro utilizar neste significado a 
alteração do O pelo U… Mas, digamos, ou se encontra esse significado das palavras… e eu julgo que 
falta esse significado. Os alunos recebem aqueles autores, recebem aquelas informações da 
gramática, recebem aquilo que são tudo coisas estranhíssimas, que não lhes dizem nada, porque não 
sentem nenhuma relação empática com aquilo… se calhar, pronto, tinha que se motivar mais …

Inês Redondo: Reestruturar, no fundo.

Providência: Reestruturar e motivar mais o conhecimento interior da própria língua. Pôr as pessoas a 
escrever, transformar os alunos em escritores da língua, construtores da língua.

Inês Redondo: É verdade, mais trabalho prático …em vez de apresentar texto e mais texto. Estou-me 
a lembrar do 12.º ano, que foi um dos anos que eu escolhi por isso mesmo.

Providência: Quer dizer, há palavras que elas próprias poderiam ser uma ilustração. Há palavras do 
tamanho de comboios, que podiam ser depois segmentadas, explicadas as suas origens, criadas 
aplicações…, portanto, o modo como a informação é interpretada e apresentada pode fazer a 
diferença.

Inês Redondo: Que partes, do manual escolar valoriza mais, quando olha de imediato? 

Providência: O layout, a estrutura. 

Inês Redondo: Considera que o manual tem barreiras comunicacionais em termos de design? 
Enumere-as.

Providência: Claro, tem toda a forma e conteúdo. E, portanto, uma forma que despeja o texto 
linearmente interrompido por umas imagens de vez em quando, como quem faz tipografia do século 
XVI, tem uma lógica. É uma lógica professoral expositiva, que é de alguém que tem uma verborreia 
durante horas a fio, tece aquela meia que nunca mais acaba e, portanto, está-se nas tintas para quem 
ouve. Não tem como pressuposto a intenção de levar o outro a conhecer isto.

Inês Redondo: A perceber. Portanto, acaba toca a campainha e eles saem, e pronto.

Providência: E pronto, e é um alívio para todos. Não há a capacidade de integrar o outro no próprio 
argumento, no assunto. 

Inês Redondo: Que marca editorial lhe agrada mais graficamente? E porquê?

Providência: Não sei…marca enquanto objeto gráfico?
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 3 Inês Redondo: Sim, enquanto objeto gráfico.

Providência: A Porto Editora agora aparece com uma espécie de umas aspas…

Inês Redondo: Um logotipo.

Providência: Um logotipo. Antes tinha um ar muito tradicionalista, muito Estado Novo.

Inês Redondo: As aspas são as letras ao contrário. Em Porto…e a outra aspa ao contrário é o E. Isso é o 
logotipo, é o que lhe chamam.

Providência: E por tanto aquilo agora tem uma dimensão simbólica mais interessante, graficamente 
é mais forte.

Inês Redondo: Eles têm um livro de educação visual concorrente muito interessante, diferente.  
Porque a certa altura o mercado de EVT era muito Areal Editores. E agora aquilo deu um volt fast que 
vale apena ver.

Providência: Quem é que fez?

Inês Redondo: Do Modesto. Vi de longe a capa, ainda não tive tempo de a analisar porque não me foi 
disponibilizado e terei de o solicitar. Mas está interessante, porque o designer foi buscar imagens 
muito contemporâneas e faz-se já uma associação imediata aos conteúdos. Não vem como nos 
livros de filosofia, com o Munch e o "O Grito", aquelas imagens do costume. Ele foi buscar a 
contemporaneidade e usa muito os espaços brancos. Até gostava de o folhear com mais calma, mas 
é da concorrência, tenho que ir lá ver isso e ainda não tive oportunidade. Mas chamou-me logo a 
atenção a capa. É engraçada.

Providência: Mas a Areal não compra os livros da concorrência?

Inês Redondo: Aparecem lá um ou outro, espanhóis, mas é tudo muito fechado não comunicam 
nada. Eu vi-os lá pousados numa mesa, mas não é de acesso para todos. É para veremos como é 
que anda o mercado.

Providência: Deviam era discutir internamente, juntar as pessoas, desmontá-los…

Inês Redondo: Ir à feira do livro de Frankfurt e adquirir uma série deles.

Providência: E analisar e olhar para as coisas. Olha isto tem que ser uma coisa que me atrai e o  
porquê? Vamos perceber porque é que atrai. Pronto, desmontar e perceber.

Inês Redondo: Acha que os índices dos manuais normalmente são fáceis de analisar? 

Providência: Os índices?

Inês Redondo: Já são mais.

Providência: Sim, já foram piores. 

Inês Redondo: Eu vi casos em que no índice, o número de página, nem sequer correspondia ao 
conteúdo e que eu andei ali a tentar perceber no próprio livro. Encontrei até livros da Asa onde havia 
desacertos e que o livro foi impresso assim. Em algumas páginas há desacertos. É engraçado ver 
como eram os processos. Eles assumiram aquilo ou não viram e fizeram uma tiragem assim. É curioso, 
porque é uma coisa que já não acontece. Acha que é fácil navegar no manual escolar atualmente? 

Providência: Isso tem a ver também com a estrutura. Nuns mais, nuns melhores do que noutros. Mas 
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se a estrutura fosse mais modelar era mais fácil encontrar as matérias. Claro que já se usa a 
organização cromática, portanto, há várias…  A utilização da cor para a identificação dos capítulos, para 
facilmente os encontrar…

Inês Redondo: …fazer a associação sem ter que remeter ao índice para ver a que bloco pertence.

Providência: Sem ter que ver o índice. 

Inês Redondo: Considera o corpo de letra e o seu título de fácil leitura? Ou acha que ainda há muito 
trabalho a fazer?

Providência: Eu considero que eles devem ser de mais fácil leitura possível. Portanto, há uns que são 
de fácil leitura e outros que são de leitura mais difícil.

Inês Redondo: Sim, mas atualmente.

Providência: Atualmente não tenho assim muito conhecimento. Mas acho que o tipo de letra e a sua 
dimensão deve ser escolhida criteriosamente segundo objetivos da hierarquização da informação.

Inês Redondo: Considera que deve haver equilíbrio visual nas páginas do manual escolar? Ou que 
pode haver alguma forma de se estabilizar a leitura para fazer chamadas de atenção?

Providência: Acho que sim, acho que o equilíbrio também pode provocar o adormecimento.  
O desequilíbrio pode ter um papel mais importante do que o equilíbrio. 

Inês Redondo: Considera que os espaços brancos no layout devem ser muito bem pensados?

Providência: Muito bem pensados, sim. E acho que sobretudo se deve valorizar a questão do ritmo, 
mais do que o compasso. Coisas por vezes densas, outras vezes com silêncio, portanto, jogar com 
isto. O ritmo, a variação do cheio e do vazio, da relação das partes umas com as outras é que faz, 
digamos assim, a música.

Inês Redondo: Exatamente. Dinamizando a leitura.

Providência: Dinamizando a leitura, envolvendo de uma forma mais estética, mais dos sentidos, 
sensorialmente, o leitor.

Inês Redondo: Atualmente, a utilização dos símbolos e imagens na navegação das páginas provocam 
bastante ruído visual. Concorda?

Providência: Às vezes sim, outras vezes são bons orientadores, são sinais. As novas gerações já num 
mundo de pictogramas e de sinais que estão muito condicionados a isso. E, de certo modo, isso 
também deve aparecer nas obras.

Inês Redondo: O que pensa do fim do manual impresso em prol do digital?

Providência: Eu penso que isso será mais ou menos inevitável. Não será um processo muito diferente 
daquele que se passa com a imprensa. Os jornais têm vindo a reduzir o seu tamanho à razão de 1 cm por 
ano nos últimos 20 anos. Portanto, os manuais também deviam seguir esta tendência, para a sua 
desmaterialização. Começam a aparecer também, cada vez mais, a transferência de jornais para os meios 
digitais, para o ecrã. E, portanto, é natural que os manuais dentro de pouco tempo passem a ser PDF`s. 

Inês Redondo: Já são alguns, PDF´s, ebooks, mas não têm aquele carácter mais dinâmico, que era 
isso que eu gostava de implementar. 
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 3 Providência: Pois, a vantagem de passar para a dimensão digital é essa, é para encher com o som, a 
animação…

Inês Redondo: Portanto, está receptivo?

Providência: Isso parece-me que é obvio, nos próprios objetos de uso doméstico, os telemóveis, os 
iPads, os iPods, tudo isso.

Inês Redondo: Até para poderem aceder ao manual escolar, até através do telemóvel, caso precisem 
de alguma coisa.

Providência: Sim, claro.

Inês Redondo: Professor gostei muito.

Providência: Muito Obrigada.

DESIGNER
Rui Mendonça_22.06.2012
Inês Redondo: Normalmente recebe pedidos para executar manuais escolares? 

Rui Mendonça: Quando se pensa num livro, a decisão do resultado normalmente é entregue ao autor. 
Mas, cada vez mais, o designer e o editor têm um papel ativo nisto. Agora, a questão que se coloca 
sempre é perceber (e isso talvez vá de encontro ao que tu defendes), é mais fácil que exista uma linha 
determinada, um conceito determinado numa publicação em que depois (e obviamente ela é 
desenhada em parceria com estes três agentes) e perceber que depois o próximo documento que 
for sendo elaborado tem que se adaptar às características da edição anterior, do que eventualmente 
o livro oscilar entre os autores intervenientes, circunstanciais num determinado livro, ou seja, imagina 
que é a educação visual ou que é filosofia…

Inês Redondo: Neste caso é Inglês e Português.

Rui Mendonça: Pronto. Mas… Inglês e Português… perceber que o autor deste livro (Português) e que 
autor é que é, qual é o conhecimento deste autor, qual é a experiência que este autor tem.  
Ou seja, estamos a falar num autor que já publicou dois ou três ou quatro livros e tem uma experiência 
sobre aceitação desse seu livro em termos pedagógicos. Portanto, estamos a falar no autor. Ou se o 
editor é alguém que tem uma grande experiência, ou seja, estamos a falar da Porto Editora, ou se 
estivéssemos a falar da Plátano, ou se estivéssemos a falar na Asa ou noutra editora qualquer, 
portanto, é importante perceber. E, ainda perceber também quem é o designer que está a fazer o 
documento. Se este designer é o António Modesto ou se é Andrew Howard, ou se é um técnico da 
Porto Editora ou se é um técnico da Plátano. Esta questão que está aqui, eu não tenho dúvidas 
nenhumas, que se estes agentes mudam circunstancialmente há autores dentro das áreas 
científicas (eu já nem se quer estou a levantar essa questão, que é o problema das áreas científicas). 
Se fosse na área científica da educação visual às tantas o autor aspira a que também tenha alguma 
componente visual e ele próprio também quer intervir no layout. 

Inês Redondo: Intervir no layout, é o costume.

Rui Mendonça: E essas soluções todas são muito delicadas. A grande questão que se coloca aqui é 
perceber, e eu sou muito apologista da ideia de existir transversalidade na discussão, mas tem que haver 
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uma decisão, neste caso, lúcida e transparente. E, perceber se o autor científico do livro cede ou não cede. 
Se não vejamos de uma maneira mais simples, que é, estamos num jornal e o jornalista é um elemento 
top e o designer é um autor ainda pouco reconhecido. O designer é um técnico, fundamentalmente 
pagina o jornal sem grande espaço de intervenção individual. O jornalista determina o número de 
caracteres, determina qual é o título e o designer arranja ou resolve graficamente esse texto. Agora, se a 
solução encaixa naturalmente no layout que estava predefinido, a solução é fácil. Mas se não encaixa, 
seria eventualmente mais fácil que o autor que fez o texto corrigisse ou alterasse ou adaptasse, quer em 
termos de quantidade de texto quer em termos de adaptação formal… uma palavra que era muito longa 
e que tem que ser hifenizada ou… 

Inês Redondo: Sim, ou cortar os blocos de texto ou reduzir.

Rui Mendonça: E ele diz simplesmente que não altera e o designer que resolva o problema. Eu estou a 
criar situações de cenários opostos.

Inês Redondo: Sim, sim.

Rui Mendonça: A outra questão é: o escritor, o autor do texto, é um jornalista não conceituado na 
redação, é uma pessoa acessível, uma pessoa disponível o designer sugere que ele faça essas 
alterações e ele faz. O resultado final é mais interessante quando todos caminham no mesmo 
sentido. Mas, o problema sempre está, e isso não vale apena estarmos a discutir, está sempre, no 
meu ponto de vista, em quem é que está no topo da decisão.  

Inês Redondo: É o editor…

Rui Mendonça: Se é o editor, se é o designer ou se é o autor. 

Inês Redondo: No caso do manual escolar normalmente é o editor, a seguir é o autor e o designer é 
sempre o terceiro. 

Rui Mendonça: Pois, mas aí é que eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu ao analisar, não estou a 
analisar, a lembrar-me de ver alguns documentos, que já vi, acho que o autor não tem tanta decisão 
final no aspeto visual.

Inês Redondo: Influência assim…

Rui Mendonça: Porquê? Estou a falar do autor científico. Porque se fosse isso a variação formal dos 
documentos era muito maior do que ela existe. Portanto, contradiz aquilo que tu defendes que é, se 
tu dizes que cada vez mais há uma regra que é imposta para todos os livros, quer dizer que não é o 
autor científico que está a determinar.  

Inês Redondo: Sabe porque é que e digo isso? Da experiência que eu tenho, porque nós adaptamos a 
produção do manual às máquinas que adquirimos. 

Rui Mendonça: Sim, mas isso é outra coisa que é tu determinares a impressão no formato… Isso não 
me choca, porque tu podes fazer três ou quatro livros com formatos ligeiramente diferentes dentro 
de uma máquina de impressão. É uma questão de pôr seis cadernos, oito cadernos, 11 cadernos, é 
uma questão de escala.

Inês Redondo: Sim. 

Rui Mendonça: Agora eu estou a falar é no aspeto visual. Que é, quando eu olho para um livro da Porto 
Editora ou da Asa e eu identifico o livro, se é da Porto Editora ou se é da Asa. O mesmo autor pode ter 
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 3 um livro na Porto editora e outro na Asa e não se via aí a imagem do autor, do científico. Portanto, não 
vejo que o autor esteja acima do aspecto visual. Agora, podemos é perceber… e aí não é tanto o que  
é que deve ser feito ou o que já foi feito… que é, o que me parece interessante no livro impresso, e aqui 
é que eu acho que há uma diferença muito grande para um manual virtual é, e o tempo dará resposta 
para aquilo que eu estou a dizer. E não estou a dizer que tenho a solução na mão porque não tenho. 
Mas, no meu ponto de vista, o erro está exatamente aqui que é, o manual virtual está a ser desenhado, 
na maior parte dos casos, à imagem do PDF. Ou seja, à imagem do livro. Ou seja, a sua componente 
hipermedia que o próprio… 

Inês Redondo: Dinamismo.

Rui Mendonça: Quer ao nível do som, quer ao nível do movimento, quer ao nível do zoom in e zoom 
out, quer dizer, uma quantidade de coisas que podem acontecer facilmente a nível de uma plataforma 
virtual…, o que está a ser feito é muito à escala de um PDF convertido…

Inês Redondo: Não estão a ser trabalhadas.

Rui Mendonça: Não se está a trabalhar com o potencial. Esse é que é no meu ponto de vista o 
elemento que devia ser discutido. 

Inês Redondo: E a Escola Virtual trabalha isso, mas não trabalha… Não há nenhuma plataforma, pelo 
menos eu desconheço, que trabalhe esse hipermedia já de uma forma mais evoluída. 

Rui Mendonça: Pronto. A questão que se coloca é perceber, e eu acho que este exercício é que era 
interessante… uma coisa é nós analisarmos os livros que existem em termos editoriais, em termos 
de documento impresso em papel, perceber algumas das regras que estão determinadas aí, tudo 
bem…, mas depois este know-how ser posto em causa em função de novas tecnologias. Hoje já se 
levanta a questão de que o JN já tem um desenho para computadores, um layout para computadores 
e um layout para iPads, ou um layout para telemóveis. Quer dizer, já se começa a procurar a ideia de 
desenhar documento em função da receção das pessoas que o vão consumir. Porque pegar num 
iPad e ver o JN ou pegar num computador e ver o JN ou pegar no jornal e ver o JN, é esta a questão que 
me parece, em termos de trabalho de investigação que me parecia ser interessante para refletir, que 
era tentar ver outro tipo de informação plasmado, quem diz isto diz ao nível da CNN, ao nível das 
televisões a RTP, a SIC ou a TVI já estão obviamente na linha da frente a procurar soluções em 
plataformas diferentes do que é a televisão… ou seja, em que pode já existir a interatividade e na 
televisão não existe interatividade… já começa a existir alguma interatividade porque há algumas 
aplicações que já permitem alguma interatividade… mas, a nível do computador, a nível da net ou a 
nível de outro tipo de relação com o consumidor, é preciso começar a redimensionar o que é que se 
deve fazer. Portanto, a questão que eu coloco para a tua proposta mais útil, é, não só refletir com 
autores do documento físico, portanto do livro… Eventualmente… eu por acaso estou a orientar uma 
tese, duas teses que falam exatamente de manual escolar, mas que é  desenhar o livro ou manual 
escolar contemporâneo, com preocupações diferentes, em que a componente visual, componente 
de imagem…, que é o grande problema de relação texto imagem que deve existir aqui… e funcionar 
como imagem, funcionar como elemento motivador relativamente ao texto. Mas isso… a questão que 
se colocava aqui, a tua ideia parece-me ambiciosa e pertinente, mas, do meu ponto de vista, ela deve 
ser estudada de outra maneira diferente daquela que tu estás a fazer. Que é tentar perceber se não 
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existe nenhuma referência, se não existe na revisão da literatura, no estado da arte, se não existe 
ainda, e eu creio que não exista nada significativo na área do livro escolar que corresponda a estas três 
plataformas, o físico, o virtual e, eventualmente, o interativo... eu acho que é diferente aqui também 
perceber que… uma coisa é fazer um documento sem retorno em termos das competência técnicas  
ou das capacidades técnicas do computador… ou seja, eu quando estou a passar a informação, uma 
coisa é eu passar este livro para um PDF e colocá-lo no computador…

Inês Redondo: Estático.

Rui Mendonça: Portanto, isso é dizer assim, posso potenciar mais? É o problema do som, é o 
problema dos vídeos, etc., que eu posso introduzir. Eu tenho aqui esta imagem, por exemplo, que é 
fantástica, só que eu posso ter cinco segundos sobre o movimento deste peixe. E já é diferente de eu 
passar um PDF para aqui ou eu potenciar…  

Inês Redondo: E pode ao lado receber informação sobre o peixe. 

Rui Mendonça: Mas pode ser… Eu estava aqui a dizer que há aqui três situações completamente 
distintas que é: estático, ação e interação. Que é, aqui é o emissor que age, e aqui é o emissor e o 
recetor. Isto é muito diferente, daqui para aqui é muito diferente. 

Inês Redondo: Pois é.

Rui Mendonça: Que é eu mostrar um documento ou passar a informação em que eu não posso 
interferir, no fundo é um filme. Eu vejo um filme e eu não posso interferir com as cenas do filme.  
A outra coisa é eu ter a possibilidade de alterar o meu próprio filme. É eu dizer assim: agora eu quero 
que a cena aconteça assim ou que a cena aconteça assado. Portanto, a questão que se coloca, no 
meu ponto de vista, para a tua tese ou para o teu trabalho é, se não existe na revisão da literatura nada 
ao nível do livro escolar, acredito que haja essa mesma diferença de estático, ação e interação a nível 
de outro tipo de preocupações. E eu estou a falar na televisão como podia estar a falar nos jornais, 
como podia estar a falar noutra coisa qualquer. Pensaria mesmo em termos de jornais porque a 
televisão não tem o suporte estático, mas os jornais têm. E eu gostava de que, ao olhar para revisão 
de literatura, o meu investigador fosse procurar uma quantidade de soluções similares noutras 
plataformas, noutras preocupações, em que pudessem reverter no final para o meu trabalho. O que é 
que a RTP ou o que é que o JN ou o que é que o Público fez, ou o que é que a CNN fez, o que é que eles 
fizeram para o documento, para manter uma certa atitude clássica e uma continuidade de fiéis 
consumidores que continuam a fazer o JN com características muito na perspectiva de que está ali o 
resumo da informação... Mas, depois também têm outra plataforma que é o JN no computador, em 
que tem informação mais interativa, ou pelo menos em que eu posso selecionar de uma maneira 
mais rápida, de uma maneira mais contemporânea, onde eu posso procurar imagem, onde eu posso 
procurar assuntos…

Inês Redondo: Sempre a atualizar sem ter que estar à espera de uma reimpressão.

Rui Mendonça: No livro é a mesma coisa que é…, há uma plataforma que me parece fantástica 
também que é publicada pela Universidade do Porto e que é organizada por um Professor Catedrático 
da Física ou da Química que é o Professor ex-vice-Reitor, que é o Professor Ferreira Gomes. E que é 
um canal patrocinado pela Fundação Gulbenkian que se chama Casa da Ciência. E que, à imagem do 
que pretendes fazer, portanto, na área da química e da física, eles têm uma quantidade de informação 
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 3 que é colocada nesse portal e que os professores do ensino secundário, ao longo do ano, podem 
submeter projetos e propostas de aulas na plataforma que é gerida e aceite ou não aceite por uma 
comissão científica alargada, que valida essa mesma informação que aparece no site. Ou seja, não é 
ainda um manual de escola, mas já é uma quantidade de experiências e de conhecimentos e 
conteúdos que existem numa plataforma que se chama Casa das Ciências.  

Inês Redondo: Credíveis e homologados.

Rui Mendonça: O conceito, a ideia de introduzir e estar sempre a aumentar o conhecimento, quer 
dizer…, está num nível diferente do ensino básico, mas os professores (fundamentalmente é para 
professores do ensino secundário, mas também tem muitos professores do ensino superior 
envolvidos) vigiam o conhecimento de uma maneira diferente do livro. Portanto, eu acho que eles 
potenciam, através desta interatividade, a possibilidade, com a comissão científica obviamente, a 
possibilidade de ir atualizando o conhecimento sem tornar muito generosa a publicação de 
documentos físicos.

Inês Redondo: Isso é muito interessante, desconhecia.

Rui Mendonça: Portanto, essa é uma plataforma que existe, que se chama Casa das Ciências. 
(Pesquisa o site Casa das Ciências, Portal Gulbenkian para as pessoas em Ciências, isto tem os 
materiais, a submissão, wikiciências, imagens, links, pesquisar… Para poder ter acesso aos submenus 
eu tenho que me autentificar.)

Inês Redondo: Que se registar. 

Rui Mendonça: Mas que há aqui uma quantidade de informação, que eu acho que valia apena. Podes 
até contatar os autores… repara que eles estão espalhados, Cascais, Aveiro, Penafiel, Maia, Oeiras, 
Mafra. Pronto, quer dizer, tens aqui a possibilidade de ver muita informação, eu é que nunca andei aqui 
a ver isto, mas todas as semanas é lançado um documento com filmes. O que eu insistia, do meu 
ponto de vista, era, uma coisa é isto… o estudo eu acho que assentava aqui. E perceber que embora… 
há outros… que embora não seja um manual escolar, isto é um exercício que é um estudo de caso, 
quer dizer, que é um caso que deveria ser analisado e visto e correções a fazer aqui obviamente, mas 
pelo menos tem uma dimensão diferente. É evidente que é preciso regras do livro, quer dizer, acho 
que o estudo deveria refletir sobre as opiniões do António Modesto e de outros autores. Não sei quem 
é que está à frente atualmente da Asa, mas durante muito tempo quem esteve à frente das 
publicações da Asa, das publicações das escolas era o João Machado.

Inês Redondo: Exato.

Rui Mendonça: Mas não sei quem estará agora. Acho que deveria ser feito esse estudo para perceber 
a quantidade de regras, quem é que manda aqui, se é o autor, se é o editor ou se é o designer, e 
haverá eventualmente mais pessoas que podem estar aqui mais envolvidas nisto, mas perceber 
quais são as dificuldades que surgem aqui, para de repente nós termos aqui a nível do virtual mais 
ainda algumas componentes. Porque este, às tantas, pode ou não, quer dizer… o problema… 

Inês Redondo: O designer pode sentir necessidade…

Rui Mendonça: O técnico informático, a componente do filme, a componente da programação…há 
coisas que o designer a nível do papel domina, mas que a nível do virtual já não domina tanto, e é 
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preciso haver mais alguém da componente aqui mais transversal. Era importante perceber quem vê 
que era mais importante introduzir aqui para termos consciência disto. Porque a tua ambição do 
trabalho pode começar por aqui e não por este. E dizer assim, “olhe eu estou a preparar uma 
plataforma que passa informação para uma dimensão diferente que não seja apenas no papel, mas 
não tem via de retorno, ou seja, não tem interação”. Interação no sentido de ela me introduzir novos 
dados para o documento, que é uma Wikipédia ou Casa das Ciências ou outras formas semelhantes. 
Esta aqui pode ser interessante porque existe muita coisa a nível dos jornais já assim. Agora não 
existe é eu próprio fazer parte da notícia, eu próprio poder introduzir elementos na notícia… “eu estive 
presente, eu quero acrescentar isto, ah! não esteve nada presente” … quer dizer esta solução de um 
acontecimento qualquer que possa acontecer no jornal, ainda não existe. 

Inês Redondo: As pessoas enviam aqueles vídeos…

Rui Mendonça: Há uma zona de comentários. Quer dizer, eu posso, quando chego aqui ao Público, há 
aqui alguma interação no sentido que eu lhe chamo mais ação… que é e poder ler aqui, se eu quero 
política ou se eu quero desporto eu posso chegar aqui e escolho uma coisa qualquer. Isto aqui 
interfere de maneira indireta com a notícia porque eu posso ter ali várias leituras de pessoas 
diferentes…Pronto que é, eu acho que isto pode ser uma matéria de reflexão para o livro que eu vou 
desenhar. Não me vai influenciar em nada, mas eu posso dizer que há aqui a possibilidade de eu ter 
um livro com informação que potencia uma escala diferente daquela que o livro tem. Além disso, eu 
posso abrir um espaço em que os professores podem ter um espaço de sugestões, de alterações ao 
artigo. Ou a maneira como se está a apresentar ou haver mais imagens. Porque eu, quando pego 
num livro pedagógico, sei lá… agora fui buscar ali e encontrei um dos que eu queria dizer há bocado 
que é, isto é, da Porto Editora e isto é da Porto Editora…

Inês Redondo: Sim…ai não esse é de Educação Visual. Mas o layout é o mesmo deste ano.

Rui Mendonça: Este. Mas isto é da responsabilidade do António Modesto. E isto…

Inês Redondo: Eu não conheço o António Modesto, como é que eu hei-de chegar à fala com ele?

Rui Mendonça: É fácil. Ele é das pessoas mais responsáveis da Porto Editora. Este livro, é editado pela 
Porto Editora, mas foi o autor que paginou o livro. Ou seja, este é até do teu professor… Isto está aqui 
uma coisa. Porque ele ofereceu-me este livro e eu fiz aqui umas correções ao livro, disse-lhe “há  aqui 
uma coisa que está mal do meu ponto de vista” e ele depois escreveu-me aqui. Álvaro Mendonça: 
“Das incertezas do design se faz o caminho do futuro”. Um abraço amigo e tal. Que é, ele lançou na 
outra edição eu acho que ele já corrigiu, que é uma porcariazinha, quer dizer, que eu achei que estava 
errado e chamei-lhe à atenção. Mas, isto que está aqui tem um layout que não é correspondente a 
nada da Porto Editora. Este aqui era um caso que eu estava a falar aqui, exatamente numa questão. 
Que é, eu tenho aqui um livro, que não tenho dúvidas… neste caso, o autor do livro o António Modesto, 
o Dario Alves e a Maria Ferrá… esta dá aulas no curso de mestrado ali da faculdade… esta é mulher do 
António Modesto, esta é a filha do Dario Alves, mas o António Modesto é o responsável pelo design.

Inês Redondo: É que, às vezes, eles são só responsáveis pela capa, pelo que eu tenho visto.

Rui Mendonça: Mas há aqui uma quantidade de regras que são determinadas, não vais acreditar que 
a tipografia, as legendas, a escala, quer dizer que não estejam pré-determinadas. Quer dizer, chega 
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 3 aqui outro qualquer e alterava isto tudo. Portanto, ele pode não estar a fazer o design gráfico, mas 
pode ter determinado as linhas gráficas da publicação. Isto para te dizer o quê?

Inês Redondo: Que o autor também pode mudar este processo todo, não é? Pode ser ele…

Rui Mendonça: Eu esperava que não. Quer dizer, o que eu achava mais correto por uma questão de 
defesa da identidade do próprio documento, é que, eu prefiro… e até do próprio estudante…, mas que 
eu possa, quando utilizo um manual, eu já saber mais ou menos as regras porque as coisas são mais 
ou menos constantes. Onde é que estão as soluções, quais são as propostas, etc. … E que, se eu 
estiver sistematicamente a mudar o layout em função do autor, de repente torna-se muito mais 
confuso para mim. Não é uma questão de ser visualmente…, nem se quer vou discutir se é mais 
interessante do que aquele. O que eu te digo é que se eu estiver habituado a ver este, eu não percebo 
este livro. Portanto, o que me parece importante, se eu fosse consultor da editora… 

Inês Redondo: Mas o tipo de coerência gráfica é fundamental.

Rui Mendonça: Para mim era, quer dizer, eu não tenho dúvidas. Se eu fosse consultor da editora, há 
uma quantidade de regras… Ainda agora a conversa que eu estava a ter… há uma publicação que vai 
ser feita, o Professor Alberto Amaral vai ser jubilado e o livro era para ser integrado nas comemorações 
do centenário. E o livro estava feito e eu disse “eh pá, não está bem.” “Não está bem porquê?” “Porque 
o Professor Orlando de Oliveira não fez um prefácio com este livro.” “Ah, mas não sei quê…”  “Não! Se 
está integrado nesta coleção, se ele fez uma introdução para todos os livros, vai ter que fazer 
também.” Pronto e lá me telefonaram agora a dizer que está de acordo. Claro que está de acordo 
comigo, porque faz sentido. Mas, ou eu agarro no documento, que é… eu tenho aqui o livro, um 
qualquer, eu já sei que quando abro o livro, eu tenho aqui um texto do Marcos Santos e tenho um texto 
do Orlando de Oliveira e depois é que começa o livro. Mas isto, todos os livros que foram feitos para o 
centenário, este por exemplo, quer dizer, há uma identidade, há uma solução que me parece que 
passa a ideia de uma certa identidade.

Inês Redondo: Há uma estrutura.

Rui Mendonça: Este livro não é completamente diferente mas já é diferente deste livro. Agora, 
graficamente não é o mesmo, de maneira nenhuma, porque este tem duas colunas, este é só de 
uma coluna, por exemplo, mas nós percebemos que este livro é da mesma coleção. 

Inês Redondo: Até pela lombada. 

Rui Mendonça: Sim, sim. Estes, por exemplo, também são livros do centenário, e em que há… 
acontece na mesma… que neste caso é a preto e branco, mas acontece na mesma até ao início do 
livro, os prefácios… e no final de todos os livros acontece aqui uma coisa que é, os órgãos do governo…, 
mas isto é que dá identidade. Eu já sei que pego no livro e vou ter uma quantidade de coisas que são 
comuns. A questão que eu coloco aqui é, não tenho dúvidas nenhumas que tem que haver uma 
quantidade de critérios… agora o que se pode aferir é assim, mas esta tem uma componente visual 
maior do que esta de filosofia. De acordo, mas as regras têm de estar definidas. Se não, não tem de 
aparecer o mesmo número de imagens num livro de educação visual do que em filosofia, ou do que 
em matemática, não é? 

Inês Redondo: Até porque, não aparece.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

29

ENTREVISTAS

Rui Mendonça: Pois, mas essa é a questão que eu levantava. Acho que é importante, sempre que 
exista uma regra, que exista uma identidade que deva ser discutida…, mas que, aqui a questão  
que deve ser colocada, do meu ponto de vista, maior, é perceber a dimensões, as características de 
edição de publicação do documento que estás a fazer, que se é para passar em termos virtuais, não é 
um PDF, não deve ser estudado o livro apenas nessa dimensão, quer dizer, não devem ser estudadas 
regras em função disto que está aqui, mas sim a evolução das próprias… “ah, mas não existe na 
revisão da literatura”... tudo bem, mas vais procurar outras coisas que sejam sensatas e lúcidas, que é 
os jornais por exemplo. Já nem precisava… a nível de coisas que possam interessar aqui, a Escola 
Virtual, a Casa das Ciências, ou outras coisas que já introduzem conhecimento, a Wikipédia e essas 
coisas eram interessantes.

Inês Redondo: Fazer esses estudos de caso para ver como é que eu posso fazer… 

Rui Mendonça: Uma análise, no fundo, isso é a revisão da literatura. Não sei em que é que te posso 
ajudar mais, percebes? Quer dizer, não é tanto eu dizer assim “ah como é que tu farias aqui?” Que é, 
eu acho que há aqui uma componente muito interessante, mas tem a ver com o design já de uma 
maneira geral, que é ritmo. Quer dizer, eu tenho aqui algumas páginas com texto, com destaques.  
Eu sinto aqui várias dimensões que são lúcidas no autor que aqui colocou o problema da legenda, o 
problema do texto, alguns elementos a bold, quer dizer, cria hierarquias na informação quer ao nível 
da cor, quer ao nível da escala, do tamanho, quer ao nível de muitas imagens… quer dizer, há o 
documento, embora denso, eu consigo aqui, a…, informação está bem hierarquizada, de maneira que 
eu entenda facilmente. Agora, há outros livros… que eu me estou a lembrar dos livros dos meus filhos, 
que são organizados de outra maneira, mas têm informação. Penso é que graficamente não 
funcionam tão bem. Mas, agora não me estou a lembrar se é da Porto Editora, se é da Asa ou se é da 
Plátano, mas isso é uma questão de à posteriori, quando estiveres a fazer o teu documento, aqui é 
que tu poderias chamar alguns especialistas para a tua proposta ser criticada por esses mesmos 
especialistas. Quer dizer, agora é interessante que isso aconteça, uma coisa era tu chegares aqui, se é 
que era importante para ti, se não fosses uma autora também… apareceres aqui com três ou quatro 
livros e perguntavas-me, a mim: “o que é que lhe parece? Quais são os aspetos positivos deste? 
Quais são os aspetos positivos daquele? E os negativos? O que é que te parece aqui melhor, e o que 
é que te parece aqui pior?” Isso é que te pode ajudar. Que é eu chegar aqui… eleja, dentro destes cinco 
livros que lhe trago, o livro que lhe parece que é mais eficaz, o mais sedutor, o que passa melhor 
informação. E tu dizes assim “o autor A, o autor B e o autor C entendem que aquele livro é o melhor.” 
“Porque razão?” “Por esta e esta.” E aí tu consegues, de uma maneira mais sustentada, desenhar um 
novo layout. Isto é uma possibilidade, não estou a dizer para a fazeres. Estou a dizer é que…

Inês Redondo: Por acaso, era um dos parâmetros…

Rui Mendonça: Outra possibilidade é tu desenhares a tua publicação, a tua proposta e depois 
submetê-la a uma avaliação das outras pessoas. Eu acho que era mais fácil não ser avaliada a tua 
proposta, mas tu teres e tu elegeres cinco ou seis documentos. Pronto e agora chegaram os livros, 
pô-los aqui, teres quatro ou cinco perguntas e dizeres assim “qual é em termos de passagem de 
informação, ou o que é que é melhor em termos de legibilidade, o que é que é melhor no impacto 
visual, etc., em termos de sedução, o que é que lhe parece ser…?” Três ou quatro, dez perguntas ou 20 
e tu aí analisavas com quatro ou cinco designers que tu entendas que são referências, e que têm que 
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 3 estar justificadas na tua tese, porque o teu instrumento tem que estar validado. Eu fiquei um 
bocadinho na dúvida, não me vou meter por aí, não sou orientador, quando tu me dizes assim “eu 
analisei alguns.” Eu acho que o fundamental é porque é que analisaste alguns, tu não podes dizer que 
é a pessoa que gostas mais, isso não é critério nenhum.

Inês Redondo: Não, não. Eu construí uma grelha de análise…

Rui Mendonça: Eu não me vou meter por aí. Só te estou a dizer que o grande problema das 
metodologias de investigação é, como é que sustenta a metodologia. Muitas vezes a pessoa diz “ah, 
eu escolhi estes cartazes porque acho que são os melhores.” Um a um, não acho. Empatamos. 
Ganho eu porque tenho o voto de decisão. Quer dizer, não vás por aí. O critério tem de ser sólido. 

Inês Redondo: E eu tenho, eu construí esses planos, só que as imagens não ficaram muito bem.  
Mas tem razão, eu tenho que avançar com essa parte também de expor o que selecionei, que achei 
que mostrava essas transformações.

Rui Mendonça: Por exemplo este livro, acho que agora até já foi alterado, que depois no 7.º, 8.º e  
9.º ano tiveram que fazer uns para o 7º, uns para o 8º e uns para o 9º acho eu, não sei.

Inês Redondo: Já alguma vez recebeu pedidos para execução de manuais escolares?

Rui Mendonça: Coisas pontuais e que não aceitei. 

Inês Redondo: Eu ia-lhe fazer uma pergunta. Se lhe apresentaram normas, se lhe impuseram 
limitações, mas uma vez que não…

Rui Mendonça: Puseram, mas não porque eu não aceitei. 

Inês Redondo: Portanto, quanto tempo demora a criar um layout de um livro, normalmente?

Rui Mendonça: Depende. Repara, depende muito que é saber se faz parte de uma coleção e aí 
mantenho as regras, os critérios estão definidos e fazem-se. Ou se é um livro completamente novo, 
depende do evento. Uma coisa é fazer um livro para uma exposição, outra coisa é fazer um livro de 
texto de 300 páginas. Quer dizer…

Inês Redondo: Exato.

Rui Mendonça: Chegar aqui e descarregar este texto. Está determinado o layout e depois qualquer um 
dos meus colaboradores introduz as regras e eu de vez em quando posso ir ver o que é que foi feito.

Inês Redondo: Tem a liberdade de alterar o layout ou sente essa necessidade numa coleção?

Rui Mendonça: Quer dizer, quando é uma coleção não se alteram, a não ser que o documento ou que 
o livro tenha características completamente diferentes, que é este caso, nós temos aqui dois livros 
que fazem parte da mesma coleção, que fazem parte de um evento que era as comemorações do 
centenário…, e este livro, embora utilize a mesma tipografia e a mancha ter uma quantidade de 
características que são semelhantes, em momentos gráficos que são semelhantes… por exemplo, 
pode-se perceber aqui que varia a tipografia do título, vem buscar o elemento gráfico porque é 
ministério do Porto e a tipografia é Porto do …dos Santos… mas, a introdução é semelhante, mas 
depois vamos aqui de certeza encontrar características completamente diferentes na própria 
organização do texto e na introdução de imagens neste livro que o outro não tem. Portanto, são 
características específicas de um livro para o outro. Isto são pequenas adaptações, mas a regra aqui, a 
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identação… há identação também, para aí de 5mm… há a mesma identação. Não há é aquele 
elemento gráfico... Mas em todos sentes alguma música no texto, quer dizer, há muitos critérios 
misturados no texto, isso requer uma certa atenção, que não foi só escrever o texto.
Inês Redondo: Em termos de escolha de imagens normalmente é o professor que a faz ou …
Rui Mendonça: E o autor, muitas das vezes o autor… isto é como ir ao médico. Vais ao dentista, se tu 
sentes confiança no dentista ele faz o que acha que deve fazer. Eu acho importante é tu confiares no 
teu médico. A maior parte dos meus clientes, é evidente que seria fácil eu dizer que deixam fazer 
tudo. Não deixam. Mas, as coisas são conversadas, são discutidas e muitas das vezes o autor 
percebe que as nossas sugestões resultam de uma preocupação de que o documento fique o 
melhor possível. Agora há coisas que ficam mal, mas o autor também não quer abdicar e nós vamos 
ter que respeitar essa preocupação. 
Inês Redondo: Claro, e contornar as coisas de forma… Pronto, o resto já me foi respondendo. Colocou 
uma questão muito pertinente e que acho que valorizava muito mais o meu trabalho. Acho que já 
estou a perder demasiado tempo nos arquivos das editoras. Já vi muita coisa, já fiz o levantamento de 
imagens, mas como as condições para poder fotografar são muito difíceis, a luz não é a ideal, as 
imagens não estão fantásticas. Daí eu não as ter trazido, porque acho que tenho que melhorar aquilo 
ou então pedir uma autorização para trazer alguns manuais que estão em arquivo, que não estão aí 
para poder mostrar…
Rui Mendonça: Eu estou convencido que vais perceber que isso às tantas está identificado, está na 
tua tese, mas depois às tantas quando tu fores a caminhar para o trabalho final, e é uma das coisas 
que eu mais recomendo aos meus estudantes, que é, a introdução não é a primeira coisa a fazer-se, 
quer dizer, ao contrário do que muita gente começa. A revisão da literatura vai-se adaptando ao 
documento que nós vamos fazer, que é, se tu fores fazer um documento físico, papel, a revisão da 
literatura limita-se a um determinado campo. Mas, se tu caminhares para fazer um projeto que é um 
documento virtual, não é aceitável que tu já tivesses feito a revisão de literatura e, agora de repente, 
que não fosses investigar a Casa das Ciências, que fosses investigar isso. O que eu acho é que a 
introdução e a revisão da literatura…, quer dizer há quem diga que as conclusões e a introdução são as 
últimas coisas a fazer na tese. O importante é tu teres algum feeling e dizeres assim: "vou a caminhar 
para o produto, para o projeto." Tu ainda vais, possivelmente, ter que voltar a ver alguns manuais 
antigos, porque, às tantas, há 20 anos também se faziam coisa como deve de ser... 
Inês Redondo: É verdade.
Rui Mendonça: … e hoje perceber que as tecnologias podem ter uma componente importante… quer dizer, 
hoje há pequenos cursos, como é que se aprende inglês, como é que se aprende… até já nos telemóveis. 
Portanto, eu acho que esse tipo de exercício, nem que seja em transversal deve ter que sair picado. Que é, 
existe isto, e isto, e isso. Há um curso por exemplo que é o do Wall Street através da internet...
Inês Redondo: E-Learning.
Rui Mendonça: …que é interativo, que acho que valia apena ser visto, analisado. Quanto mais não seja, 
para dizer assim: “eu toquei nisto.” Quem está a ler a tese vai dizer assim “fogo, ele também foi pegar 
nisto.” Porque aí há mesmo aprendizagem. O Wall Street ensina através do computador. Faz 
pontualmente os call centers, os encontros entre o formador e os formandos, mas a aulas são regidas 
pelo estudante. 
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 3 Inês Redondo: O ISTEC, também faz isso, há uns anos, dá cursos assim. E a Porto Editora dá-nos 
formação também via Skype. 

Rui Mendonça: Pronto, mas essas coisas podes sempre identificar na tua própria tese. Dar esses 
exemplos. Mas a da Wall Street também acho que faria sentido.

Inês Redondo: Pois faz. Professor obrigada, foi uma ajuda boa e…

Rui Mendonça: O teu trabalho é esse, é tocares nestas coisas todas. Não, porque eu acho que, pelo 
que me pareceu, tu estavas a fazer uma revisão da literatura em função do livrinho… e eu acho que se 
tu queres fazer outra coisa, tens de fazer a procura disso tudo.

Inês Redondo: Tenho que voltar agora e começar de trás para a frente.

Rui Mendonça: Não, mas é caminhares no sentido de pensares numa solução para o documento para 
o sustentares, em função daquilo que vais propor.

Inês Redondo: Que não passa só pela análise desses manuais impressos e antigos, mas passa 
também pela análise dessas plataformas que é fundamental.  

Rui Mendonça: O que é importante perceber é que… este caso concreto permitia-te uma coisa logo, 
que é perceber os livros… eu não sei em que ano é que isto é feito… 2006. E este? 

Inês Redondo: Esse deve ser dos anos 90. Pelo layout que eu já vi, a coleção, noventa e tal. 98?  
Ora veja atrás, normalmente se não vem aí nessas antigas.

Rui Mendonça: 97. Que é, perceber se isto é uma coleção só das audiovisuais, pelo designer, ou se havia, 
ou isto, era para tudo. E, aqui concretamente, fazer uma análise. Primeiro tínhamos que perceber… e 
quais é que existiam. E dizer assim “o que é que me parece?” Aqui pode haver uma análise.

Inês Redondo: Mas esse caso de ser o autor a interferir no layout, isso é um bocado raro.

Rui Mendonça: Pois, não sei. Eu, este presumo…

Inês Redondo: Internamente, ele parece-me muito diferente dessa linha desses anos, dessa década. 
Exteriormente eu identifico-o, por aquilo que eu já vi e tenho em casa.

Rui Mendonça: Estas coisas, quer dizer, não sei…

Inês Redondo: Isso aí, já foge. É o desvio da norma do layout…

Rui Mendonça: Era interessante perceber. Quer dizer eu estou a falar, mas eu não conheço, eu não 
conheço a coleção. Nem sei se isto era comum a todos. Isto aqui tinha aqui influências importantes. 
Estes gráficos costumam ser ilegíveis.

Inês Redondo: Sim. Isso e um estudo de caso interessante, por acaso

Rui Mendonça: Estas coisas que acontecem…

Inês Redondo: Como é que se chama esse livro Professor?

Rui Mendonça: Este aqui?

Inês Redondo: Sim.

Rui Mendonça: Tecnologias, opção, comunicação. Curso Tecnológico de Design. Isto é do Adriano 
Rangel. Não foi teu professor?
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Inês Redondo: Foi. Falou-me no de Inglês, lá está, porque eu tinha falado porque é um projeto…

Rui Mendonça: Ele é o teu orientador?

Inês Redondo: O meu orientador é o Professor Paz Barroso.

Rui Mendonça: De Lisboa?

Inês Redondo: Não. É docente da Universidade Fernando Pessoa e na UBI. Conhece-o, têm feito uns 
livros juntos. Ele já me mostrou.

Rui Mendonça: Ah, mas é das letras. 

Inês Redondo: Sim é das letras, da comunicação e da imagem.

Rui Mendonça: Já estou a ver quem é. Assim alto, barba, simpático.

Inês Redondo: Estou um bocado agarrada ao manual físico, talvez por ser o meu objeto de trabalho 
diário. E esta questão do Inglês…

Rui Mendonça: Pois, mas se tu queres colocar a perspetiva de um livro, de um documento contemporâneo 
virtual, tens de estudar é uma quantidade de coisas ligadas ao virtual. Percebes?

Inês Redondo: Exato. Posso voltar a trocar impressões consigo?

Rui Mendonça: Sim, sim.  

Inês Redondo: Obrigada. As teses que está a orientar são relativas ao manual escolar?

Rui Mendonça: São de mestrado. Eles, entretanto, agora interromperam os dois, estão com uma vida 
complicada e adiaram. Mas que é para uma unidade curricular concreta, era fazer tipo um exercício de 
um livro de treino. Quer dizer, misturar o manual com os livros de exercícios. Mas a ideia é proporem o 
documento, não é só visual, é com um professor ou professora que está a rever os manuais. E fazer 
uma proposta de alteração aos conteúdos. Não sei, vamos ver.

Inês Redondo: Professor obrigadíssima.

DESIGNER
Mário Moura_06.07.2012

Inês Redondo: Já executas-te manuais escolares, qual será a grelha ideal? 

Mário Moura: A questão de validar a grelha, é uma questão de argumentação. Quer dizer, às vezes as 
pessoas caem um bocado na ideia de conseguirem uma grelha universal, que serve para tudo, ou, 
pelo menos, um método universal que serve para tudo. Mas o método é como uma caixa de 
ferramentas, que é desenvolvido para fazer tarefas muito específicas. Eu nunca estabeleci uma grelha 
de análise no sentido de uma lista VIP. Eu tentei desenvolver uma série de características que me 
podiam ajudar a perceber uma série de assuntos, uma série de perguntas, uma série de detalhes que 
uma pessoa tinha de procurar em publicações para perceber o que é que se estava a passar a certo 
tipo de níveis. Eu andei à procura de questões da autoria dentro do design. Portanto, as coisas que 
andei à procura são coisas que me permitiram perceber se havia mais controlo do design sobre o 
objeto, por exemplo. Se há mais ligação entre imagem e texto, só sobreposições entre imagem e o 
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 3 texto, significa, à partida, um pouquinho mais de poder por parte do designer. Se estás numa grande 
estrutura de produção, como a Porto Editora ou a Casa da Música, o teu trabalho vai estar sujeito a 
uma série de aprovações. Às vezes arbitrárias, às vezes legais, às vezes só por gosto, mas vai passar 
por uma série de gente.

Inês Redondo: É verdade.

Mário Moura: E os designers, quase como ratinhos de laboratório, mesmo que não percebam o que 
estão a fazer, começam, depois de todos estes choques elétricos, a arranjar táticas para se safarem 
a isso tudo. E uma das tácticas é começar a construir o trabalho como se fosse um submarino, com 
montes de compartimentações. Se uma das partes vai abaixo, vai à seguinte. Tipo, a modularidade, a 
grelha por exemplo do estilo suíço, são maneira da pessoa se safar em cadeias de aprovação muito 
grandes.

Inês Redondo: Exato

Mário Moura: Isto também tem o reverso da medalha político. Os suíços também desenvolveram isso 
para ser uma coisa que podia ser usada democraticamente em situações de política. As pessoas 
dizem que com muita discussão nunca se vai a lado nenhum… se uma pessoa tiver um design 
também modular, esse design também consegue sobreviver ao processo democrático de aprovação 
em que toda a gente tem uma opinião. Ou seja, é uma coisa que é quase como um lego. O que eu 
tentei perceber foi situações em que isso não acontecia tanto. Em que havia um controlo maior por 
parte do design de todas as opções e, portanto, não precisavam de negociar... Portanto, podiam, de 
alguma maneira, construir objetos.

Inês Redondo: E tens alguma bibliografia sobre a grelha suíça?

Mário Moura: Os clássicos ainda acabam por ser os melhores. Se fores ao Muller-Brockmann, se 
fores com pessoas como o Odermatt… eu tenho um manual de Muller-Brockmann e tenho outro, 
que também fez um livro mais ou menos escolar também bastante interessante, mas o Muller-
Brockmann é o clássico.

Inês Redondo: Sim, o mais conhecido.

Mário Moura: O Emil Ruder… Todas essas pessoas escreveram bastante sobre essas implicações, 
porque é que os estilos suíços funcionavam. Quer dizer, a interpretação de que aquilo é uma coisa 
bastante modular e que, portanto, tem uma aplicação política, também fui eu que a fiz. Quer dizer, 
tentei perceber como é que aquilo funcionava ao mesmo tempo como um ícone de design público, 
design democrático e ao mesmo tempo num ícone corporativo. E a verdade é que as características 
daquilo funcionavam para as duas coisas. Agora, com o computador é muito mais fácil fazer o que os 
suíços faziam. Que é, ao mesmo tempo ter uma grelha completamente compartimentada e 
reutilizada que permite…  

Inês Redondo: E depois dentro dela criar outras…

Mário Moura: Sim. Isto são objetos de série, são objetos feitos por um sistema mais ou menos 
industrial de produção. Até certo ponto, quer dizer, tu podes tentar perguntar a nível de uma grelha de 
avaliação como é que isso se processa ao longo do tempo. Pessoalmente, a nível de preferências, o 
que eu acabaria por fazer era tentar perceber qual era a cadeia de transmissão. Tentar ver isto como 
uma linha de montagem ou como um organigrama de produção. Tentar ver quem é que era 
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responsável pelo quê e quando e tentar perceber como é que essas coisas se articulavam entre si e 
como é que isso se refletia no objeto final. Fazendo assim uma analogia pode parecer assim uma 
coisa um bocado estranha, que é ir buscar ao processo de produção bastante diferente do designer, 
mas ao mesmo tempo com um ponto semelhante. Na banda desenhada americana, que é uma 
indústria, eles em geral trabalham em equipas muito bem afinadas. Eles num mês têm que produzir 
22 páginas, que é o que um desenhador europeu produz em meio ano, e para fazerem isso, têm 
mesmo uma linha de montagem. Essa linha de montagem é: o autor tem uma ideia, uma ideia às 
vezes bastante vaga, manda ao desenhador que faz um desenho a lápis mais ou menos da ideia e 
cria uma narrativa, isso por sua vez é mandado de volta ao argumentista que depois faz diálogos para 
o layout da ideia, isso é mandado de volta para um desenhador que introduz os balões e a as letras e 
a narrativa que foi feita depois; e depois tudo isso é passado a tinta e por sua vez é colorido. E é uma 
coisa muito compartimentada. E depois, acima disso ainda tem os editores que coordenam as várias 
histórias que uma editora tem e tudo isso deixa marcas no tipo de desenho. É um tipo de desenho 
que foi feito realmente para ser produzido em série. Agora, o que uma pessoa tem que procurar no 
manual escolar é…

Inês Redondo: As implicações que isso tem na aprendizagem por exemplo.

Mário Moura: Sim, por exemplo.

Inês Redondo: Eu não queria ir muito pela área da didática e da pedagogia porque o meu objetivo era 
tentar conceber um protótipo de um manual digital interativo. Já há algumas coisas, este ano… tu tens 
falado sobre isso têm criado mais ferramentas. Portanto é importante, as coisas cada vez estão mais 
digitais, já se percebeu que os miúdos, se calhar, têm mais facilidade, digo eu na minha forma simples, 
em aprender no digital desde que tenham capacidade financeira para adquirir …

Mário Moura: Sim, isso é o problema maior.

Inês Redondo: É o único problema, acho eu, neste momento é o impeditivo. Mas, podem ter dicionário 
online, não andar carregados. E eu gostava de conceber isso, mas antes de conceber o protótipo, gostava 
de fazer o caminho anterior, tentar demonstrar, com estas grelhas, com estes planos, como é que as 
coisas mudaram, mesmo sabendo que tudo mudou em função das máquinas que eram adquiridas.

Mário Moura: Sim, quer dizer, é uma …

Inês Redondo: Porque as coisas foram sendo optimizadas em função dos formatos e dos papéis e 
tal, foi tudo imposto pelas máquinas de impressão porque decidiram pôr uma fábrica a fazer não sei 
quantas resmas de papel X nos formatos Y. Então, toda a gente usa o papel furioso, que agora é o que 
nós temos a granel. Coisas do género que eu acho que era importante demarcar isso. Para mim está 
a ser mais difícil reunir material, porque eu não consigo obter os exemplares todos. Porque, ao 
contrário daquilo que a gente pensa, as editoras não têm arquivos. A única que tem é a Porto Editora e 
mesmo assim há manuais que estou com alguma dificuldade. Agora, por exemplo, a Asa depois do 
que aconteceu com a Leya, tem muito pouca coisa, foram pedir emprestado a professores para me 
emprestarem. É curioso, para fotografar, porque eu nem sequer os pude trazer na Areal, também os 
arquivos dispersaram. Eu tenho alguns porque já estou lá há 18 anos.

Mário Moura: Por acaso, no início, eu cheguei a fazer coisas dessas quando estava a analisar os livros. 
Acabei por preferir fazer uma análise mais crítica e narrativa, do que propriamente por esquemas. 
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 3 Acabou por me interessar mais, pessoalmente no meu caso, a questão de conseguir argumentar, 
descrever um objeto assim numa maneira textual, do que propriamente através de uma grelha. 
Reparava rapidamente que as características se multiplicavam muito. (…) Não é de todo o que se 
pretende. A nível do que eu penso sobre o que é escrever sobre design, eu penso em termos de 
crítica, ou seja, tu estás a pôr uma opinião em cima de um objeto, tu estás a construir uma 
argumentação em relação ao objeto. Nem se quer é tanto uma interpretação como é uma 
argumentação. Porque é que um determinado objeto é pertinente neste momento? Por exemplo há 
bocado disseste isso. Quer dizer, eu quero fazer este tipo de estudos, como é que as mudanças 
técnicas afetam o manual escolar, porque me está a interessar ver como é que eles reagem a uma 
nova mudança técnica. Isso aí é uma boa maneira de colocar a pergunta. Sabendo que as coisas vão 
mudar radicalmente, será que o passado nos pode dar algum exemplo? Será que as características 
formais e a maneira como elas responderam a evoluções técnicas no passado nos pode trazer pistas 
sobre o que vai acontecer agora? É uma mudança mesmo muito grande, pode ser que sim, é uma 
boa pergunta na minha opinião. Assim, basicamente, a questão da validação, na minha opinião, tem a 
ver com o tipo de argumentação que tu consegues fazer.

Inês Redondo: Neste caso, eu, que trabalho no meio, de certa forma, o que estou a dizer é credível. 
Pode ser sujeito a validação, mas de opinião. Porque, no fundo, eu estou a relatar o que me passa nas 
mãos no dia-a-dia. 

Mário Moura: Sim, sim. Aquilo que eu digo é que para colher factos, basicamente tens de conseguir 
argumentar uma tese sobre esses factos. Até certo ponto, o que estás a fazer com estes inquéritos 
aqui, de certa maneira, é criar assim uma maneira de medir esses factos. Ou seja, de os quantificar em 
termos de número. Mas, não é essa quantificação, em muitos casos, que torna os factos mais factos, 
nem os argumentos mais válidos. É, realmente, a consistência da argumentação ou a consistência da 
tese. Nesse aspeto, eu penso que já estavas a fazer a coisa absolutamente correta, que é tentar  
perceber quais são os meios técnicos que estão a ser usados na altura… pessoalmente, se calhar, 
acrescentava-lhe uma questão de organização digamos, da instituição, e isso também orienta. Não é 
só a gráfica que…

Inês Redondo: Estavas a falar de passar de pessoas para pessoas.

Mário Moura: Exatamente. O organigrama da produção também é uma coisa importante. Porque, por 
exemplo, quando eu comecei a fazer ilustração para livros infantis, comecei por fazer tipo em aguarela 
ou lápis de cor. Os lápis de cor, por acaso, até me lembro de estar um bocado na moda na época, não 
sei exatamente porquê. 

Inês Redondo: Com água.

Mário Moura: Exatamente. Dois ou três anos depois disso, já estava toda a gente a investir na… como 
é que se diz? No vetorial por exemplo. E, em muitos casos, o que acontecia, lembro-me que isso 
aconteceu no meu 2.º ou 3.º empregos, não comigo, mas com uma rapariga que trabalhava lá, a Porto 
Editora mandava fotocópias de livros antigos e depois eles passavam em desenho vectorial para 
cima das ilustrações. Era uma coisa bastante comum, era tipo desenhos de células…

Inês Redondo: Sim, nós tínhamos esse, há um, …tinha um filtro e a gente ainda recorre muito a isso… 
eu pessoalmente, para apanhar algumas manchas que agora o Illustrater também tem… Passavam 
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isso e recreavam, isso é o trabalho até dos desenhadores internos. Porque acontece até muitas 
vezes, vêm as ilustrações e eles não querem gastar mais dinheiro, e dizem: "põe o boneco antes a 
abrir as pernas, na mesma linha, e como já tem o vetorial facilita."

Mário Moura: Sim. Isso foi uma mudança assim, quer dizer, isso aconteceu salvo erro em 97, 98.

Inês Redondo: Ao fim e ao cabo, homogeneizou o tipo de abordagem ilustrativa em todos os manuais.

Mário Moura: Sim, mas isso é uma coisa que também aconteceu nos jornais. Quer dizer, de repente tu 
começas a ver gente a trabalhar muito mais depressa…, tipo, e os melhores ilustradores que 
apareceram já no final da década de 90 foram as pessoas que se converteram precisamente a isso. 
Isto nos jornais e nas revistas. O Carrilho e o João Fazenda foram as pessoas que se souberam 
adaptar a essa mudança. Quer dizer, que eram bons desenhadores a nível de traço antes disso, mas 
tornaram-se sobretudo pessoas que conseguiam lidar muito bem com essa questão digital. 

Inês Redondo: Mas, trabalhavam com a mesa digital… é tramado. Ainda não tem rigor no traço.

Mário Moura: Sim, eu lembro-me de usar das primeiras…

Inês Redondo: Até para assinar o nome. Eu cheguei a assinar melhor com o rato.

Mário Moura: O meu primeiro patrão chegou a comprar uma mesa digital por causa disso, ele era 
bastante fã... não era o meu primeiro patrão, era para aí o segundo ou terceiro…, mas ele comprou uma 
mesa com caneta, que era uma coisa muito tosca comparada com as atuais. Por acaso, nunca mais 
consegui voltar a usar depois daquilo, precisamente pela primeira má experiência. Passado algum 
tempo só ele é que usava aquilo e mesmo assim … só para provar que conseguia. Porque era mesmo 
uma coisa muito tosca, muito mal feita e a maioria das pessoas que eu via as pessoas a fazerem lá 
era mesmo com o rato. Às vezes, era o próprio autor do livro que enviava uma fotocópia de um livro de 
biologia e tinha que se desenhar por cima.

Inês Redondo: Tínhamos a imagem e desenhávamos por cima. Sim, ainda hoje acontece. Os livros 
espanhóis, por exemplo, quando eles querem ir buscar esquemas mais interessantes, não perdem 
muito tempo. Mandam fotocópia do livro espanhol e às vezes até o designer dá ali uns toques. Uma 
transformação curiosa que me estou a recordar agora dessa passagem também, é que agora há um 
ilustrador para cada ordem. É curioso que nós já sabemos que no Inglês é o Dias, a Ágata e outro que 
tem o nome em inglês, eles acabam por dizer mesmo “ai, já se sabe, para esta obra…” Toda a gente já 
sabe que este Inglês é do Bayard e do Zé Eduardo.

Mário Moura: O Bayard trabalhou no meu 1.º emprego. Eu acho que ele era brasileiro, acho eu.

Inês Redondo: Agora eles adjudicam a obra, estão habituados, já sabem como é, o livro vende bem 
com aquela ilustração, o Bayard pimba, para o 7.º ano. Eu acho que ele é teu amigo, o Rui Castro. Fez 
uma maquete de um mocho. Ele ilustrava a Matemática na Areal.

Inês Redondo: Eles adjudicam muito assim. Depois, é consoante os preços. Lá está, outra coisa que 
evoluiu, para mim. Portanto estão a criar modelos standard de venda, é assim… E a questão que estás 
a colocar, é pertinente focar isso. Eu quando falei no ciclo de produção do livro, do pouco que já escrevi, 
falei como é que era, mas fui dando uns lamirés técnicos e daquilo que eu sei…, mas não falei nisso, 
mas se calhar era importante…
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 3 Mário Moura: Eu acho que é útil por acaso. E, mesmo que estejas a fazer algo documental sobre outras 
questões, quer dizer, até certo ponto eu continuo a achar que num meio tão industrial, é útil também 
tentar perceber quais são as cadeias e os protocolos que se estabelecem em termos de criatividade. 

Inês Redondo: Exatamente.

Mário Moura: Mas estás a dizer que eles agora dividem, atribuem mais ou menos um determinado 
tipo de livro a um autor, isso é reimpressão. O que é que eles faziam antes? Qual era o critério, qual era 
o tipo de articulação que faziam? Os retoques que tu falaste por exemplo, que são feitos a nível 
interno, também é útil. E também tentar ver como é que isso acontecia, digamos, no passado. Como 
é que evoluía, digamos, essa máquina toda. Porque o livro é só o efeito de superfície disso tudo. 

Inês Redondo: Exatamente, há um trabalho por trás que as pessoas desconhecem.

Mário Moura: Sim, se folheares o livro, digamos, há uma interseção entre essa rede institucional do 
lado da editora e mais uma série de redes institucionais, das escolas, dos ministérios e a própria 
legislação. E depois, por outro lado, toda a tecnologia que anda à volta disso tudo. Ou seja, o livro no 
final acaba por ser uma coisa que tem margem de manobra, mas que é feito dentro dessa rede.

Inês Redondo: Ilustra uma história, mas tem outra história por trás.

Mário Moura: É como um holograma, basicamente, a história está lá, mas não está de alguma 
maneira aplanada. O importante seria tentar descobrir como é que isso tudo afeta os objetos. Qual é 
o tipo de objeto que sai numa determinada altura disto e qual é o tipo de organização que o deita cá 
para fora. Pelo menos eu acho que isso é importante. 

Inês Redondo: Sim, eu percebo e é muito pertinente.

Mário Moura: A nível de modelo de crítica, eu prefiro uma crítica mais institucional, prefiro tentar  
perceber como é que funcionam as instituições, mais até do que as tecnologias ou…

Inês Redondo: Para perceberes o resultado.

Mário Moura: Exato. Mesmo a nível de história de arte, penso que isso é possível e frutuoso, quer 
dizer, pode sempre partir de uma análise formal do objeto, mas depois há sempre aquela ideia de 
tentar perceber se isto era possível produzir com outro tipo de organização, se este tipo de ligação 
entre texto e imagem era possível produzir de outra maneira. No fundo era tentar ver…

Inês Redondo: No fundo, se calhar, estas grelhas, e eu já tenho bastantes, se calhar era bom voltar a 
olhar para o objeto e falar sobre ele com a grelha ao lado. Porque eu depois termino, ela é vasta, e eu 
depois, como selecionei… fui por cadernos, escolhi a primeira e última página de cada caderno, fiz uma 
análise do que tinha e depois fiz uma análise assim superficial sobre a navegabilidade, a legibilidade, 
as cores…. porque eu sei que até aos anos 80 usavam muito o preto e branco ou duas cores, os 
formatos… e depois pus, nesta parte final em que eu não escrevi muito… eu vou ver os pontos fortes e 
os pontos fracos, mas, no fundo, aqui é que eu devia ter um resumo de tudo aquilo que eu penso e vi 
e que me entusiasma. E eu não estou a deitar cá para fora.

Mário Moura: Sim, quer dizer, no fundo acaba por ser a mesma coisa. No processo para pensar sobre 
o objeto, na prática é escrever sobre ele. É tentar articulá-lo em termos de escrita. Porque é uma 
espécie de linguagem de projetos. E, às vezes, realmente isso é útil. Quer dizer, se tu queres descrever 
um objeto em termos metodológicos o que é que tu fazes? Na prática, quer dizer, é isso que é 
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importante, é essa argumentação. Agora até me estou a lembrar de outra questão. Isto estou eu a 
dizer assim hipoteticamente, se calhar é útil comparar objetos ligeiramente diferentes dentro do 
mesmo contexto. Por exemplo, imagina que uma editora tem manuais escolares e livros infantis ou 
edita também livros de autores portugueses ou livros de culinária, será que o processo da editora é o 
mesmo ou tem diferença? Às vezes, nem que seja só para uma pessoa perceber o que é que há de 
estranho naquilo que estamos a fazer…, se calhar convém ver como é que aquilo se organiza.

Inês Redondo: Basta só pensar no grupo de pessoas que vai trabalhar naquela obra, se calhar é um 
grupo muito mais relaxado, dependendo até da disciplina.

Mário Moura: Sim, é uma hipótese. Uma das coisas que me chamou à atenção foram os catálogos de 
arte. Cá em Portugal, a maioria dos catálogos de arte foram feitos em muitíssimo pouco tempo.  
A coisa estava pensada há muito tempo, mas era executada muito rapidamente, muito perto da 
inauguração, às vezes nem meses. De vez em quando, vinha cá uma designer estrangeira da Holanda, 
e ela dizia assim casualmente: “estive dois anos a trabalhar neste catálogo, estive três anos a 
trabalhar neste catálogo.” Realmente, olhando para o catálogo não se percebia se aquilo era um 
objeto…

Inês Redondo: Informativo ou um objeto…

Mário Moura: Não. Era um objeto muito coeso. Enquanto num catálogo normal cá em Portugal, tu 
tens o texto de introdução do curador ou do diretor, depois tens uma serie de imagens todas 
centradas num papel branco, depois no final podes ter uma ficha técnica e mais uma série de textos…. 
esse objeto é fácil de produzir. Agora, quando começas a tentar misturar imagens e texto, quando 
fazes a introdução correr ao longo do livro, de repente as coisas ficam mesmo complicadas e 
começam a demorar muitíssimo mais tempo. E, se calhar, ter demasiadas pessoas a trabalhar 
naquilo e a aprovarem aquilo torna-se um contratempo. Porque já não se trata só de analisar cada 
pecinha de lego, mas também se trata de analisar as relações entre elas. Que é o que muda…

Inês Redondo: …na paginação.

Mário Moura: Que é o que muda nesse caso. E é muito difícil mudar isso depois.

Inês Redondo: É verdade, porque eu pagino livros e deparo-me muitas vezes com essa situação. Até 
porque há momentos em que tens um surto de criatividade e aquela imagem tem muito a ver com 
um pormenor do layout que pode ser "puxado". E ao mudares aquela página, aquilo vive de outra 
forma mas isso podia demorar um dia inteiro. Em termos produtivos não é bom! E depois, se calhar, 
ainda pode correr pior que é não aprovarem porque não é igual.

Mário Moura: Todos os designers estão sujeitos a isso. É uma coisa normal. A questão é que é mais 
normal nuns sítios do que noutros. Uma das coisas que eu fiz num dos primeiros textos, foi comparar 
cartazes do João Faria com cartazes do Muller Brockmann. E o que uma pessoa repara é que os 
cartazes do João Faria são orgânicos na medida em que é tudo fundido. Texto, imagem muitas das 
vezes estão fundidos num só objeto no centro do cartaz. E calculo que ele pudesse ter mudado aquilo 
umas tantas vezes. Mesmo assim não tantas como um designer feito numa grande empresa. Aí, as 
coisas começam a ser muito mais modulares e muito feitas de uma maneira que se possa mudar 
rapidamente. Portanto, eu dentro dessa estrutura de produção procurava, digamos assim, nichos 
onde as coisas não são feitas da mesma maneira, só há certeza que os há. Tipo, um livro infantil, por 
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 3 exemplo, que seja uma coisa mais criativa, ou que seja visto como uma coisa mais criativa, quase de 
certeza que tem mais espaço de manobra, quer a nível de tempo quer a nível… 

Inês Redondo: O 7.º ano é completamente diferente do 11.º. E eu escolhi o 11.º porque já percebi que 
esses manuais têm conteúdos maçudos, muito texto e a imagem é menos cuidada… então na 
disciplina de Português aparecem quadros antigos a ilustrar os conteúdos... Tudo bem, são obras de 
arte conhecidas e reconhecidas internacionalmente, mas eu também andei na escola e de lá para cá 
não mudou muito. Os livros de Psicologia, por exemplo, para mim é um exemplo vivo que se calhar é 
um contraste enorme que eu deveria fazer emergir aqui. Por exemplo, se calhar de uma maneira 
relevante em vez de me fixar no Português porque é a língua mãe e porque é um livro que até certo 
ponto eu tenho uma má impressão, porque as imagens, como já disse, eram "antigueiras" e não me 
animavam entre tanta prosa, tanta poesia e novela… e perceber aquilo tudo, perceber aqueles 
esquemas, as árvores, as sintaxes…, pronto e aquilo era monótono. Escolhi o Português por isso. E o 
Inglês porque eu tenho vindo a fazer livros auxiliares e o que eu reparo é justamente o que tu disseste 
quando abriste o manual: "é publicidade pura e dura e o miúdo chega ali e não olha para o texto".  
E depois as imagens são escolhidas especificamente: “ai, eles gostam de Justin Bieber", insere uma 
foto do músico, nomes que vou aprendendo pela paginação deste tipo de objetos. E, lá está, é tão 
comercial…. É importante, tens razão, é importante começar a escrever isto que vejo, estou é um 
bocado agarrada à questão da validação. Eu vou dizer isto e como é que eu vou validar isto em termos 
de tese? São dados, quantitativos ou qualitativos?

Mário Moura: Quer dizer, eu andei muito tempo a pensar nisso. Ao fim de algum tempo o que decidi 
foi partir para métodos mais argumentativos do que propriamente quantitativos. Eu pessoalmente, 
acabei por achar que a questão da quantidade é uma armadilha. O facto de conseguires medir 
qualquer coisa não é indicador sequer que aquilo é pertinente. Quer dizer, há alturas em que 
realmente contar as coisas é importante, se uma pessoa diz “há cada vez mais alunos no ensino 
superior”, isto é uma hipótese, não sei se é verdade ou não, lembrei-me só agora neste momento…

Inês Redondo: Agora há menos.

Mário Moura: …aliás é o oposto… O que uma pessoa vai fazer é olhar para os números. Quer dizer, é 
uma pergunta que pode ser respondida facilmente vendo as quantidades.

Inês Redondo: Isso, os inquéritos que fiz e as respostas que tenho dos gráficos. Isso no fundo já 
responde a essa parte.

Mário Moura: Esses dados confirmam aquilo que tu vês e que tu sabes? Ou de alguma maneira 
contradizem-te? Isso é uma das coisas importantes.

Inês Redondo: É engraçado que me contradizem. Muita gente escolhe o Português…

Mário Moura: (…) Se tu falas com designers, uma das coisas que tu percebes é que, às vezes, a 
perceção é diferente. Ou seja, os designers até certo ponto são treinados e isso aí é uma coisa fácil de 
ver pelos livros. São treinados para um certo tipo de composição bidimensional, com um certo tipo de 
trocadilhos visuais, e muitas das vezes, isso pura e simplesmente não é o que as pessoas querem.  
Os designers, às vezes, têm uma espécie de gosto minoritário e há assim uma espécie de luta entre 
o designer e o resto do mundo. Tipo, havia uma altura que todos os logotipos tinham de ter uma 
coisinha 3D, tipo o logotipo da SIC. Aquilo parecia-se com uma pastilha. E todos os designers se 
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queixavam imenso porque os logotipos eram bidimensionais e tinham de ter assim trocadilhos entre 
forma e fundo e não sei o quê. Isto, quer dizer, realmente era a coisa que estava na moda nos anos 60. 
Agora, com os computadores quase que se estava a pedir mais cores, mais tonalidades e essa 
história toda. Portanto, quer dizer, também pode ter a ver com as pessoas a quem tu estás a mostrar 
o produto. Porque pode ser que infelizmente as criancinhas, olhando para aquilo, realmente aquilo até 
lhes chama a atenção porque parece um ecrã de computador.

Mário Moura: (…) Só para te dizer como é que isso pode encaixar dentro das questões institucionais. 
Por acaso, penso que abri isso até na minha tese. Quando começam a aparecer mais mulheres no 
design, a estrutura do design enquanto trabalho também muda bastante. Não só aqui, mas em 
quase todo o lado. A própria estrutura, vamos chamar de geográfica, do trabalho de design, que é, o 
designer tem a sua casa, que vai de carrinha até ao seu atelier, reúne com clientes no atelier ou na 
firma dos clientes…, isso muda um bocado. Muitas mulheres designers, nos Estados Unidos por 
exemplo, têm preferido o trabalho em casa, que permite acumular trabalho com vida doméstica e 
com filhos e permite um controlo muito maior sobre essas questões todas. Ou seja, paradoxalmente, 
trabalhando em casa conseguem ter um domínio muito mais forte sobre o próprio trabalho. Isso 
acontece com (Helen Lupton, Jessica Helfand) etc.… A ideia é tentar conseguir encontrar conceitos ou 
argumentações que façam sentido. Para mim, a tarefa da crítica é essa. Não é nem descrever, nem 
até certo ponto avaliar o objeto para que depois alguém o possa comprar ou…

Inês Redondo: Exato.

Mário Moura: …mas é tentar produzir um discurso sobre um determinado objeto. Tentar perceber 
qual é o tipo de coerência ou de incoerência que existe no objeto, na maneira como as pessoas falam 
do objeto… quer dizer, na prática é isso que eu tento fazer quase sempre a nível de textos, quer dizer, 
sei lá…, o texto que eu ainda escrevi hoje já não é uma coisa nova, era sobre concursos, e é tentar 
perceber um bocado como é que a estrutura dos concursos mudou de acordo com a sociedade onde 
estávamos. No concurso dos anos 80 o premio de sonho era um carro cá em Portugal, em Espanha 
em geral era uma casa, que é uma coisa curiosa. Agora neste momento, o premio de sonho das 
pessoas é a possibilidade de ter um emprego. Ou seja, as pessoas estão nove meses, os concursos 
são muito mais longos, são temporadas e não dias, e as pessoas estão a estagiar durante nove 
meses. Basicamente, estão a passar uma série de provas mais ou menos explícitas, ás vezes podem 
ser realmente provas de estágio como no caso do Aprendiz, que era o concurso do Donald Trump, em 
que ele está a selecionar uma série de candidatos para serem o ajudantes dele. No fundo, aquilo é 
uma entrevista de emprego de nove meses, que termina com a possibilidade de a pessoa estar a 
estagiar ou a trabalhar para Donald Trump. Se vir os programas de culinária com o Gordon Ramsay, é 
a mesma coisa. Ou seja, tu tens uma espécie de valorização de estruturas de estágio, de trabalho não 
remunerado, entrevista prolongada de emprego e, ao mesmo tempo, por trás disso, tu tens uma 
espécie de figura que se mantém, uma figura assim de ídolo, que é a figura do júri, basicamente. E o 
júri é quem seleciona. Ideologicamente, o concurso promove um certo tipo de sucesso, estranhamente. 
O sucesso é estar nove meses a trabalhar ou seis meses a trabalhar sem receber um tostão, pela 
possibilidade de ir estudar para Londres, no caso do Ídolos, ou ter uma audição com não sei quê, ou 
poder gravar finalmente um disco. É uma coisa que legitima a ideia de pôr gente a trabalhar dizendo-
lhes que, na verdade, estão só a fazer uma audição para um emprego. E isso é fantástico e é 



42

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 3 glamoroso e essa história toda. No fundo é… o que uma pessoa tenta fazer nestes casos, de alguma 
maneira, é através de analogias, através de generalizações controladas, ou pelo menos legítimas, 
tenta-se construir argumentação. Ou seja, através de uma série de objetos, das suas características, 
de dados, uma pessoa tenta construir uma argumentação. Quer dizer, será que a situação atual 
portuguesa pode ser comparada à grega? Quais são os pontos em comum? Será que a comparação 
é abusiva, será que não é abusiva? Será que há uma determinada coisa que é a causa…, será que certo 
tipo de tecnologia é a origem de certo tipo de formas a nível de paginação? Será que isso aí é uma 
conclusão abusiva ou é uma conclusão legítima? Quer dizer, até certo ponto vai ser sempre  
uma questão de argumentação, pode sempre haver contra-argumentação. Todas as conclusões até 
certo ponto são provisórias. Algumas passam, porque deixam de ser interessantes, passam a ser 
triviais, por assim dizer, outras passam porque alguém as conseguiu contradizer. A nível, digamos, 
dos discursos, o que as pessoas falam sobre as coisas, as coisas estão sempre em fluxo.

Inês Redondo: É verdade.

Mário Moura: Tipo, mesmo que tenham uma base factual muito forte, mesmo que já haja hábitos 
sociais muito fortes em relação a isso, de repente pode mudar tudo. São convenções, são costumes, 
são ideias e elas têm tendência para mudarem. Tipo, sei lá há 100anos uma mulher em Portugal não 
podia votar. Tipo, não estou a ser muito consciente do timeline, mas por exemplo também já houve 
limites, que as pessoas só podiam votar de acordo com os rendimentos. Ou quem tinha determinado 
tipo de propriedades é que podia votar e agora parece uma coisa mais ou menos óbvia que toda a 
gente que tem nascido aqui, e em certas condições, pode votar. Nem todas as pessoas, à partida, 
podem votar, mas digamos que o critério era muito diferente e a coisa mudou.

Inês Redondo: Foi gradual e foram outros fatores.

Mário Moura: Sim, e as vezes isso também é importante.

Inês Redondo: E essa análise dos fatores acaba por surgir quando nós estamos, se calhar, a 
descrever o próprio objeto. 

Mário Moura: Sim, é importante ir sempre aos objetos. Uma pessoa não pode falsear os objetos. Aí é 
que as questões de grelhas ou as questões da situação da grelha, do rigor e isso tudo…, tendo 
sempre presente, quer os objetos quer o sítio onde eles foram feitos, e ter de alguma maneira algum 
tipo de documentos, isso é importante. Isso é a base da coisa, mas o importante para fazer a tese é 
realmente conseguir argumentar uma hipótese sobre esse corpo documental. Mesmo que, se calhar 
isto aqui já é uma coisa um bocado isotérica, mas nota que mesmo o corpo documental é uma coisa 
muito móvel. Porque uma pessoa às vezes, em certas circunstâncias, nem sequer sabe o que é um 
documento ou o que não é um documento. Tipo, sei lá, há cento e tal anos uma banda desenhada 
seria, no mínimo, um documento sociológico, não haveria muita gente a estudar as características 
formais daquilo. Agora já há teses de doutoramento e livros sobre aquilo. Aquilo foi ganhando um 
valor documental acrescido e cada vez mais complexo com o tempo. Mas há objetos aos quais uma 
pessoa nem liga, que são invisíveis durante um monte de tempo. Para a opinião pública portuguesa, 
por exemplo a questão dos estágios durante muito tempo foi um não assunto. A ideia do trabalho 
precário não remunerado foi uma coisa que realmente só começou a ser discutida politicamente de 
uma maneira mais forte há muito pouco tempo, há dois, três anos.
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Inês Redondo: Já acontece para aí á 10.

Mário Moura: 20 anos. No meu primeiro trabalho eu estive a estagiar…

Inês Redondo: Pelo menos há 18, porque eu lembro-me quando entrei não fui logo paga.

Mário Moura: Era uma coisa comum, era uma coisa que se esperava que as pessoas fizessem. 
Simplesmente, havia uma aceitação daquilo, não havia nada que permitisse às pessoas verem aquilo 
como uma coisa crítica. Em muitos casos, era visto como a maneira como as coisas se faziam. Aquela 
coisa assim normal do isto é o que se faz. Não vamos estar a mudar isto. (…) A grande questão é que 
não havia sequer modelos para pensar o assunto de outra maneira que não aquela. A ideia habitual 
era pensar-se no estágio como uma espécie de formação extra escola e isso tudo. Só que … 

Inês Redondo: E que era bom e nós devíamos era ficar contentes.

Mário Moura: Sim. De alguma maneira as escolas eram fracas porque não davam formação para o 
mercado de trabalho, logo o aluno teria que ter um período de estágio que era assim, para realmente 
aprender o que era preciso.

Inês Redondo: Para formatar a pessoa naquela instituição.

Mário Moura: Tem mais funções do que isso. Porque muitas das pessoas, e isso por acaso 
aconteceu-me a mim, nos primeiros sítios onde estagiei era um professor meu, uma das primeiras 
coisas que ele me disse que eu nunca me hei-de esquecer era “vocês não aprendem nada na escola”. 
E eu fiquei assim tipo, fiquei, “mas espera lá, se foram meus professores na escola e não me 
ensinaram o que eu estou a aprender agora, porque é que não me ensinaram na escola?” Quer dizer, 
era o mesmo ambiente, as mesmas pessoas…

Inês Redondo: Porque ele não estava ali também para ensinar.

Mário Moura: São funções, são coisas que cumprem funções muito distintas. A escola e o mercado 
de trabalho cumprem uma função de oferta e procura. O mercado de trabalho procura trabalhadores 
e a escola, digamos, oferece. Ao mercado de trabalho dá jeito comprá-los muito baratos, à escola dá 
jeito vendê-los bastante caros. E ao próprio aluno, sob o ponto de vista da escola. E há uma 
negociação que é feita. Quer dizer, a partir do momento em que se diz “vocês não lhes ensinam nada 
e nós vamos ter que lhes ensinar a mais valia, e em troco disso vocês vão dar-me trabalho gratuito”, 
instaura-se um negócio aí. Quer dizer, a ideia é realmente haver esse período de trabalho gratuito.  
E para ter esse período de trabalho gratuito, é sempre preciso desvalorizar o ensino superior.  
O processo é, tipo, “os vossos alunos não sabem nada sobre computadores, até tiveram que passar 
aqui seis meses para aprenderem isso”. A escola, “ah é? Pronto, então vamos fazer um esforço, 
vamos comprar computadores e ensinar os alunos”. “Sim, realmente vocês ensinaram os alunos a 
usar os computadores, mas ainda não era bem isto que nós queríamos. Na verdade, eles usam os 
computadores, mas eles não têm competência na área da Gestão ou de não sei quê, não sei que 
mais”. E as escolas voltam atrás e fazem alunos com área em Gestão. E o mercado de trabalho vai 
sempre dizer, “mas não era bem isto que nós queríamos”. Porque na prática, o que interessa é ter 
realmente trabalho barato. Portanto, o mercado de trabalho nunca vai dizer que as escolas estão a 
produzir bons alunos a não ser em condições muito específicas, em que seja vantajoso, quer ao 
empregador, quer ao trabalhador e em que basicamente não haja estágio. Tipo, isso em geral não 
acontece dentro do design. Acontece com outro tipo de profissões. Se uma pessoa fizer uma 
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 3 comparação histórica de como é que funcionavam os estágios, tipo, há cento e tal anos, em situações 
semelhantes e profissões semelhantes, mas não exatamente as mesmas, por exemplo na 
tipografia, uma pessoa encontra coisas dramaticamente diferentes.

Inês Redondo: Exploração da mão de obra infantil.

Mário Moura: Sim, mas havia coisas ainda mais estranhas que isso. A mão de obra infantil é o que uma 
pessoa espera nessa época. Em geral, a maneira como se contratavam pessoas para uma gráfica era, 
em muitos casos, por beneficência. Por exemplo, uma senhora rica, encontrava uma criancinha na 
rua, que era de uma família que os pais estavam em dificuldades, e punha a criancinha a trabalhar na 
gráfica, porque assim podia aprender um emprego.

Inês Redondo: Um ofício.

Mário Moura: Ou seja, havia, digamos, uma espécie de ideia que, pondo as criancinhas juntos dos 
industrias a estagiarem na oficina, não iam para a má vida, não ficavam abandonadas, ficavam com 
um ganha pão. Agora, estranhamente, muitos industriais gráficos queixavam-se disso. Diziam que 
isto não era uma boa ideia de contratar pessoas para uma gráfica. Uma pessoa não sabe qual é a 
vocação dessa pessoa, uma pessoa não sabe se eles querem mesmo fazer aquilo, se são bons a 
fazer aquilo e não dá. Quer dizer, em muitos casos até acontece o facto de muitas gráficas se 
aproveitarem dessa mão de obra quase escrava para fazerem trabalho de pior qualidade, 
simplesmente feito com muitos aprendizes, e fazem concorrência às gráficas que realmente dão 
uma formação melhor e planos de poupança reforma e dão… já havia nessa altura, já se pensava 
nesse tipo de coisas…. e que dão facilidades e dão benefícios aos trabalhadores e, digamos, essas 
más gráficas estão a fazer concorrência às boas gráficas. O que essas boas gráficas sugeriam é que 
não se pode deixar a formação do trabalhador ao cargo da empresa. O estágio dá origem a muitas 
desigualdades, a muitos fatores de competição desleal. Portanto, o que eles apelavam era que o 
Estado criasse escolas que fizessem uma centralização do ato de ensinar os aprendizes de gráfica, 
que tivessem, digamos, um conhecimento comum e conseguissem fazer um processo de seleção 
de quem era bom a fazer gráficas ou não. Ou seja, na altura…

Inês Redondo: Li isso e até por causa da Escola de Soares dos Reis. O Aires focou isso na tese dele.

Mário Moura: É bem capaz, é bem capaz.

Inês Redondo: O Canaveira também fala sobre as Artes Gráficas.

Mário Moura: Há muita gente que falava disso. Eu tenho um texto num blog que é sobre isso, que era 
de um senhor que estava ligado ao premio das artes gráficas e que ele realmente lutava contra a ideia 
do estágio nas oficinas, a favor do ensino. E agora, cinquenta e tal anos depois, no design gráfico, não 
é bem a continuação da tipografia, luta-se pelo oposto, que é cada vez menos escola e cada vez mais 
estágio. Que é uma coisa um bocado estranha.

Inês Redondo: É, não é?

Mário Moura: Quer dizer, é estranha para a expetativa das pessoas. Porque neste momento, uma 
pessoa já se habituou à ideia de que o ensino profissionalizante, e se possível feito nos ateliers, é o 
melhor ensino possível e uma pessoa vê que realmente no passado já houve uma discussão gigante, 
e muito bem documentada cá em Portugal, sobre esse tipo de coisas. Boa parte do que se publicou 
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sobre tipografia naqueles folhetozinhos, nas brochurazinhas dos tipógrafos era sobre esse tipo de 
questões. O que me surpreendeu quando eu comecei finalmente a ler sobre essas coisas foi a 
sofisticação dos argumentos e do conhecimento histórico e político daquelas pessoas. Tipo, uma 
pessoa lê os manuais de Libânio da Silva ou dos tipos que vieram a seguir… penso que Manuel dos 
Anjos foi antes, isso já é uma coisa um bocadinho diferente… não me lembro do nome do tipo que veio 
a seguir, tinha um nome esquisito…, mas… também fez o manual do tipógrafo, não se chamava 
manual tipógrafo… Mas enfim, o manual do tipógrafo de Libânio da Silva, que era considerado uma 
referência para muitas pessoas porque, comparado com alguns anteriores, sei lá com o Manuel dos 
Anjos que era praticamente um folhetozinho agrafado e assim uma "história de faca e alguidar" da 
invenção da imprensa… era uma coisa assim muito entusiasmada, quase literatura de cordel, 
literalmente agrafada com cordel… o Libânio da Silva faz uma abordagem mais científica, com a 
história dos caracteres, a origem os números romanos e essa história toda, é uma coisa muito mais 
sofisticada. Fala sobre a composição formal, de certa maneira, fala também sobre maquinaria, mas a 
coisa curiosa é que aquilo também é sobretudo um manual de organização industrial de uma 
empresa gráfica. Também fala das relações entre operários e máquinas, entre operários uns com os 
outros, e é uma coisa muito industrial na altura.

Inês Redondo: Se calhar até a "roçar "um bocadinho o sindicalismo, não?

Mário Moura: Boa parte. Os primeiros projetos assim portugueses foram feitos pelos tipógrafos, o 
que faz todo o sentido em termos práticos. Eram profissionais que ao mesmo tempo estavam 
inseridos dentro de uma indústria, que é uma coisa que hoje em dia parece estranho, houve uma 
altura em que eu chamei industriais aos tipógrafos num texto e houve uma série de pessoas 
escandalizadas a dizer que o Libânio da Silva não era industrial, mas ele próprio se chamava a si 
mesmo isso. Tipo, “eu sou um industrial”. E as pessoas chamavam-lhe mesmo isso, o industrial 
Libânio da Silva, porque tem uma fabriqueta, só que a fabriqueta faz livros, não faz berloques, não faz 
marroquinaria, faz livros. Mas é uma fábrica, tem uma linha de montagem, tem maquinaria…

Inês Redondo: Tem uma indústria.

Mário Moura: Tem essa história toda. Tu tens uma série de profissionais das gráficas que estão num 
meio industrial e, ao mesmo tempo, estão ligados à cultura, estão ligados é comunicação e têm 
meios de difusão muito fortes.

Inês Redondo: Nós é que estamos numas instalações diferentes, mas quando vamos à gráfica, 
sentimos isso. Eu realmente faço parte do meio industrial mas agora estou mesmo fisicamente 
distante desse setor, a trabalhar num gabinete de onde envio documentos diretamente para a 
gráfica. Mas, gostava de ver o produto a entrar lá, a gravação da chapa… porque agora as gráficas não 
podem estar dentro da cidade e quando são tiragens pequenas as coisas são tão automáticas e 
limpas que tudo aquilo acontece de uma vez numa impressão… ver a encadernação… tudo isso vem 
ao encontro do que estavas a dizer. E eu estou um bocado nesses dois lados.

Mário Moura: Os próprios designers estão desse lado. Isto é especulação, em termos de validação é 
daquelas coisas que eu só posso dizer assim por hipótese, mas eu já escrevo há nove anos no blog e 
uma pessoa vai-se apercebendo de certo tipo de padrões… e um dos padrões que eu reparo é que eu 
não sou… o meu blog não é um blog de fim-de-semana… as pessoas chegam ao emprego e vão ver 



46

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 3 o blog, eu noto que as horas de expediente são as horas de pico de audiência, as pessoas estão a ler 
o que eu estou a escrever em vez de estarem a trabalhar ou enquanto estão a trabalhar. Esse acesso 
a meios de comunicação e produção também é bastante importante dentro do design atual. A mim 
não me parece estranho que haja tanto protagonismo dos designers dentro desta crise, tipo, sei lá, o 
José Cardoso a fazer greve de fome na semana passada ou a falarem muito de designers neste 
momento porque realmente têm acesso, digamos, ao mesmo tempo a um trabalho que é quase 
proletário, um designer que não está inserido numa grande empresa como a Porto Editora, que faz ás 
vezes o papel de um secretário gráfico, faz o que os escriturários faziam no séc. XIX, que é cuidar da 
apresentação dos documentos de uma série de suportes, basicamente era o que os escriturários 
faziam…. não faziam isso em grande escala, copiavam os documentos com uma letra bonita… agora o 
que os designers fazem é exatamente a mesma coisa, muitos deles estão no escritório, estão a fazer 
o expediente, a parte gráfica do expediente interno do trabalho, fazem isso para a internet, fazem isso 
para a impressora laser, eventualmente fazem trabalhos para gráfica… mas é um trabalho muito mais 
modesto, mas que ao mesmo tempo lhes dá acesso a uma série de mecanismos de comunicação, 
de publicação que podem muito facilmente ser usados para transmitirem as suas preocupações, a 
sua identidade, as suas reivindicações. (…) E, voltando agora à questão do método, é bastante 
importante perceber a maneira como as pessoas raciocinam e como uma pessoa constrói 
argumentos, a maneira como as pessoas constroem instituições baseadas nesses argumentos e 
qual é a diferença entre os dois. O que eu tentei fazer com a minha tese, na prática foi um bocado isso. 
Foi tentar perceber contradições e continuidades e coisas estranhas naquilo que o designer fazia, 
naquilo que os designers diziam, na maneira como eles organizavam o próprio trabalho deles e como 
isso resultava em certo tipo de objetos. Tudo isso, quer dizer, foi feito a partir da leitura dos objetos.

Inês Redondo: Uma análise tua.
Mário Moura: Sim. Eu valorizei o que se costuma chamar um close reading, que é mais uma técnica 
quase de análise literária, ou seja, tu vês o objeto com o máximo de pormenor possível. Tentas ter 
uma abordagem mais concentrada e ao mesmo tempo mais intensa possível. 
Inês Redondo: Mas essa questão do close reading, tu foste buscar esse conceito a algum lado?
Mário Moura: Na crítica literária. 
Inês Redondo: Mas do que leste?
Mário Moura: Sim. Quer dizer, na prática o que me ajudou mais na minha tese foi a crítica literária e a 
crítica de arte, se quiseres. Tipo, algumas questões de história que eram mais usadas e menos 
politizadas nos anos 70, mas é sobretudo coisas aplicadas à leitura de textos. Isso é obvio que depois 
isso cria um problema de método que é, como é que tu agarras numa coisa que é feita para analisar 
um texto e utilizas isso para analisar, por exemplo, o aspeto desse texto ou o livro onde isso está, que 
é uma coisa complicada. Na prática, tudo o que eu fiz foi criar uma analogia entre certo tipo de 
métodos de crítica literária e a possibilidade de os usar como modificações dentro do design. Boa 
parte do que eu argumentei na tese é: porque é que isto é pertinente dentro do design? Porque é que 
as vezes que estes métodos foram usados noutras ocasiões dentro do design, não funcionaram? O 
que é que estava a falhar nessas alturas e o que é que pode funcionar desta vez? Na prática foi isso 
que e tentei fazer.

Inês Redondo: Citaste muito Foucault, eu recordo-me perfeitamente.
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Mário Moura: Sim, Foucault trabalha sobretudo sobre questões de instituições. Ele é, talvez, o crítico 
institucional mais forte. Ele analisa relações de poder e como é que o poder, digamos, habita certo 
tipo de práticas, por assim dizer…. Nem é tanto habitar, é como é que o poder surge num certo tipo de 
práticas. Era isso que me interessava mais, sobretudo no campo da questão da autoria. A autoria e a 
autoridade, obviamente, que têm uma certa relação. O que me interessou mais, foi tentar perceber 
como é que a autoria funcionava dentro do design. À partida, ela é rejeitada, em certas condições ela é 
mais ou menos aceite e eu tentei fazer, digamos, um esquema crítico, digamos, um bocadinho mais 
rigoroso. Que não rejeitasse a autoria, mas que tentasse perceber porque é que ela faz sentido. Como 
é que ela aparece. Como é que um designer estabelece a identidade dele, como é que ele toma 
posse de um determinado objecto. Tipo, se um designer faz um trabalho para um cliente, como é que 
mais tarde esse designer consegue reclamar esse trabalho para pôr, por exemplo, num livro sobre a 
própria obra de design. Como é que o trabalho muda de autor ao longo do tempo. Aquilo tem vários 
autores em paralelo. Tipo, o marido da (Ellen Lupton), que é o Robert Miller, faz catálogos de arte. E os 
catálogos de arte que ele faz, no mundo da arte são considerados da autoria do artista, no mundo do 
design são considerados da autoria do designer. Ou seja, a autoria está longe de ser uma coisa única 
e é uma coisa muito móvel.

Inês Redondo: Versátil, no fundo.

Mário Moura: Sim, cumpre funções diferentes em sítios diferentes. Gostava de perceber como era.

Inês Redondo: Essa questão da autoria mas no manual escolar que é igualmente importante porque 
o designer deixou de dar a cara pelo seu próprio nome dando agora por uma marca. Mas, o ilustrador 
pode!

Mário Moura: Em muitos casos, nos primeiros tempos, o desenhador era anonimo. Em certas 
ocasiões passava a ser “isto é uma revista desenhada por não sei quantos”, não interessa quem 
escreve, nem interessa quem edita, interessa quem desenha. Mais recentemente, começou a 
aparecer um desenvolvimento novo, que é o argumentista. O argumentista, na banda desenhada 
americana, digamos, industrial, ganhou assim um estatuto completamente novo. Os desenhadores 
são importantes, mas ainda assim são menos importantes, digamos, que o argumentista até 
acumula funções de editor. Há argumentistas que controlam um universo inteiro, depois tem os  
sub-argumentistas que controlam aspetos mais pequenos. E depois, no final tem os desenhadores. 
Mas tudo isso são coisas que variam de acordo com o gosto do público, com a organização da 
empresa, com esse tipo de questões. Tudo isto, quer dizer, são mais ou menos analogias…

Inês Redondo: É interessante.

Mário Moura: Houve uma coisa que me lembrei a propósito do Português e do Inglês, porque tens 
coisas muito textuais. Isso, por um lado, é bom porque limita as coisas, mas por outro lado tu deixas 
de fora as coisas mais diagramáticas. Por oposição, por exemplo um manual de geometria ou um 
manual de matemática, que as coisas fossem mais simbólicas ou que tivesse mais diagrama, às 
vezes é capaz de ser útil ter esse tipo de diferenciação.

Inês Redondo: Eu concordo contigo, até porque o livro da Asa que me emprestaram e disseram que 
me iam dar um outro (ainda que com alguns erros, mas não interessa), é muito interessante. E aquilo 
é um livro de arte, autêntico, pelo formato.
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 3 Mário Moura: Sim, aquele exercício que eu te tinha dito de como fazeres uma análise comparativa é 
capaz de ser útil também nesse aspeto…  uma das questões que eu tenho quando estou a orientar os 
alunos, é quando lhes digo “trata deste assunto”, pronto, eles ficam a pensar “pronto tenho que fazer 
um capítulo ou tenho que passar um mês e tal a falar do assunto”. Às vezes isto pode ser por uma 
coisa que é feita pela negativa. Uma boa maneira de começar assim com força, até certo ponto, 
também é delimitar o campo. Porque é que tu utilizas manuais de Português e de Inglês? Há várias 
respostas possíveis.

Inês Redondo: E eu tenho-as presentes. Olha, os manuais de Inglês é porque eram uma obra que até 
aqui me era adjudicada para paginar. Os auxiliares. O Português porque é a língua mãe e porque eu 
retive sempre a ideia de que eram livros massudos com uma entrelinha apertada, que me cansava ler. 
E já vi isso em vários, mesmo os antigos, e o modelo é esse… e fazia-me falta ter uma imagem 
ilustrativa atual do que eles estavam a retratar no texto, para me ajudar a fixar. E fui por aí.

Mário Moura: Sim, é uma boa razão. Quer dizer, até certo ponto é uma boa razão. Por acaso são 
razões positivas…

Inês Redondo: Mas quem sou eu para dizer isto?

Mário Moura: És a pessoa que está a fazer a investigação. Se fores ler até investigação mais política 
sobre a arte, até certo ponto, há quase sempre um capítulo que justifica porque é que o autor se 
interessa por aquilo. 

Inês Redondo: No fim

Mário Moura: Não, no início, quer dizer, eu ainda agora estava a ler um livro sobre “O Preço da 
Desigualdade” de Joseph Stiglitz, prémio Nobel da Economia. Ele no primeiro capítulo diz porque é 
que se interessou pela igualdade. No fundo, aquilo também explica um bocado o currículo dele, não 
só o torna explícito, mas também diz quais foram os tipos de bases que o levaram a escrever sobre a 
desigualdade. O facto é que és tu que estas a escrever sobre isto e, até certo ponto, se tu não disseres 
as razões verdadeiras, vais acabar por, ou apresentar razões incompletas, ou falsificar as razões. Por 
tanto o ideal é…

Inês Redondo: Ser franco e dizer mesmo, com esta simplicidade…

Mário Moura: A disponibilidade é uma razão. O facto de tu poderes aceder aos materiais é uma razão. 
Por exemplo, trabalhei sobre a autoria no design, eu lembro-me que escrevia e a certa altura porque é 
que não escrevi sobre conferência? Porque dentro do período que eu estava a trabalhar, que era o 
período que se falava mais sobre autoria, entre 1996 e 2001, eu não podia retroativamente aceder às 
conferências que não tivessem sido gravadas ou que não tivessem sido escritas. Eu não tinha um 
acesso direto em primeira mão às conferências. Portanto, o ideal era trabalhar sobre a autoria através 
de materiais que fossem mais …

Inês Redondo: Por questões de internet, por questões de disponibilidade de internet?

Mário Moura: Não, não só. Quer dizer, eu acabei por trabalhar livros de design porque os livros de 
design ficam, o objeto fica. Enquanto que numa conferência, a conferência pode ficar se tiveres um 
filme sobre a conferência, se tiveres uma gravação sobre a conferência…

Inês Redondo: Ah, nessa perspetiva.
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Mário Moura: …se tiveres alguém a escrever sobre a conferência.

Inês Redondo: Mas ficam atas.

Mário Moura: Sim, mas são tudo dados secundários.

Inês Redondo: São interpretações do que aconteceu.

Mário Moura: Exato. É uma coisa bastante indireta. E a mim interessava-me um objeto que eu 
pudesse ter acesso de uma maneira primária. Portanto, é uma questão, até certo ponto, contingente. 
Se eu quisesse trabalhar sobre conferências, eu teria que arranjar algum tipo de análise que lidasse, 
não com as conferências só em si, mas também com os registos que ficam delas. Não é um 
problema gigante, quer dizer, a nível de história as pessoas estão sempre a falar de coisas onde não 
estiveram presentes. Estão sempre a tentar reconstruir acontecimentos a partir de documentação.  
E muitas das questões da história têm a ver com isso. Não é uma coisa grave. Mas, na altura, eu preferi 
ter um acesso mais direto ao objeto. Mas isso é uma escolha.

Inês Redondo: Então tu achas que eu ter acesso a estes arquivos estou a ter acesso ao objeto direto? 
Mas ele já foi trabalhado por tanta gente. 

Mário Moura: Sim, mas não foi trabalhado agora, não foi trabalhado neste contexto em particular.  
E, temos o próprio facto, de alguma maneira, teres… essa crítica em relação aos manuais, já chegava 
para os ir buscar, já chegava para ter uma abordagem sobre eles. 

Inês Redondo: Então, eu não devo estar retida a este trabalho sistemático de análise.

Mário Moura: Deves, mas deves também ser crítica o mais possível. Tu deves agarrar nas coisas que 
são mais ou menos intuitivas e tentar perceber se a tua imposição se verifica. Aquilo que estavas a 
dizer há bocado “eu tinha a sensação que os livros de Português eram bastante massudos…” 

Inês Redondo: E eu mostro-te.

Mário Moura: Quer dizer, e foste confirmar até certo ponto, isso. Isso já é um processo de verificação. 
O propósito da tua tese até é mais explícito do que o costume, nesta fase. Tu já tens uma ideia daquilo 
que queres fazer. Queres fazer uma investigação sobre as diferentes condicionantes técnicas e como 
elas afetam a forma do livro e se é possível extrapolar alguma coisa dessa evolução para o livro digital. 
É uma pergunta até bastante clara. 

Inês Redondo: Só que tenho a dificuldade, justamente, nessa migração. Até porque o meu domínio 
técnico…, o que eu me propunha é o protótipo… porque o meu domínio técnico em termos de 
multimédia é um bocado relativo. Arranjo alguns meios para conceber o protótipo, mas, isso, para 
mim, inibe-me um bocadinho. Por isso é a temática que está mais presente, mas ao mesmo tempo 
é a que eu ainda trabalhei menos. É aquele medo…

Mário Moura: Então, se calhar, a solução mais simples é entrar nessa parte aí. É o que te vai resolver o 
assunto de uma forma ou de outra.

Inês Redondo: E o que é que me sugeres para começar a resolver isso?

Mário Moura: Investigar a concorrência, que é o que já está feito, por assim dizer. 

Inês Redondo: A Escola Virtual, como é que funciona…

Mário Moura: Sim, ebooks e manuais virtuais. Também há uma história bastante frutuosa da 
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 3 pedagogia digital. Muito do que aparece agora nos computadores foram coisas concebidas para a 
educação digital. Em muitos casos, foram coisas falhadas ou que ficaram fora de moda. Agora, 
quando uma pessoa diz a expressão CD-ROM, por exemplo, parece assim uma coisa quase 
embaraçosa, por assim dizer.

Inês Redondo: Já é do século passado.

Mário Moura: Literalmente. Mas há coisas assim, plataformas mais ou menos optimistas do ensino 
digital, e tem a sua própria história. O que eu te posso aconselhar é mesmo dar uma olhadela à 
história dessas plataformas e ver também…

Inês Redondo: E onde é que eu procuro…

Mário Moura: Isso, por acaso, já não é tão difícil. Eu já estou um bocadinho desatualizado nessa 
bibliografia mas … deixa ver, eu acho que tinha muita coisa na minha tese de mestrado sobre isso. 
Quase toda a história dos computadores, tipo seja no MIT, seja em sítios como o exército americano 
ou até na Europa, estavam muito ligados a essa ideia da interação como educação. 

Inês Redondo: Eu tenho aqui alguma bibliografia, mas acho que era importante para mim perceber… 
estava a lembrar-me do McLuhan mas toda a gente recorre sempre a esse autor.

Mário Moura: Sim, há sempre coisas mais ou menos comuns. Podes recorrer ao Nicholas Negroponte. 
Mas há muita coisa. Isso é uma coisa que, ainda por cima, como havia … por exemplo o mestrado que 
eu tirei há uns 10 anos em que eu tinha uma cooperação com a educação, com ciências da educação… 
eles eram mesmo muito obcecados por isso. Eu já não me lembro bem da bibliografia, porque já foi 
mesmo há muito tempo, mas mesmo assim eu estava aqui a ver se aparecia alguma coisa. Sei lá, 
Dherry Turkle ou as pessoas do MIT, tipo John Maeda, que eram designers que faziam coisas ligadas 
à educação… aquela gente ligada aos começos da Apple e da Xerox, tipo Roland Key… tudo isso que 
estava ligado à ideia de cultura digital e de educação multimédia. Está quase tudo lá na escola… Havia 
um engraçado que era “A Cultura do Interface” do Steven Johnson. Ele escreve divulgação científica, 
agora tem escrito sobre criatividade, mas ele fez uma história do interface, que era a cultura do 
interface, que por acaso li numa versão brasileira e tinha bastante piada.

Inês Redondo: Há um blog que eu sigo… eu até tirei esta imagem… é sobre leitura e fala muito nestas 
questões do digital classroom, a interação, até tem dados estatísticos, mesmo portugueses.  
Eu tenho muito em PDF sobre a adesão dos miúdos aos ebooks e tenho alguns esquemas.

Mário Moura: Estava aqui a lembrar-me do iBooks 2. Eu, por acaso, confesso que o iBooks da 
Macintosh tem sido uma desilusão para mim, pelo menos comparado com o Kindle. Eu consigo ler o 
Kindle no computador, até num iPod se estiver a ler no metro ou qualquer coisa assim. Enquanto  
o iBooks só consigo ler no iPad. Ou então no iPod. No computador, por exemplo, não consigo ler. Eu 
confesso que gosto de ler no computador por acaso, mais por causa do suporte, daquela coisa da 
dobradiça.

Inês Redondo: Achas importante para mim comprar um iPad?

Mário Moura: Se conseguires. Até conheço colegas meus, que para começarem a programar ebooks, 
acabaram por comprar um iPad. E acho que é útil, porque se não tens…

Inês Redondo: Essa ferramenta, não posso perceber do que é que estou a falar.
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Mário Moura: Exato. Aquilo tem coisas curiosas. Por exemplo, mesmo até em termos de paginação, 
para explicar paginação aos alunos, tem algumas coisas que são um bocadinho mais intuitivas. No 
fundo, se pensares bem, aquilo tem uma espécie de paginador, um grau 0 de paginador, assim 
grosso modo, que permite fazer coisas… não te permite mexer no entrelinhamento, mas permite 
mexer na quantidade de palavras por linha e no tamanho da fonte. E eu, parametrizando isso de uma 
maneira diferente para o ecrã pequenino do iPod, para o computador e para o iPad, consigo otimizar o 
tempo de leitura para cada um deles, cansando-me o mínimo possível. E digo-te que, 
inesperadamente, o sítio onde eu leio mais depressa é no iPod. Porque, sem grandes problemas, 
consigo pôr uma coluna semelhante a uma coluna de jornal. Posso ler um livro como se fosse uma 
coluna de jornal. Leio muito mais rapidamente do que no iPad ou até no computador.

Inês Redondo: Do que ler da esquerda para a direita como dizem que é o ideal.

Mário Moura: Sim, leio no equivalente a uma coluna estreita de jornal. Nesse aspeto o iBooks até é 
mais interessante que o Kindle, no sentido em que o iBooks já vem alinhado à esquerda, o que 
permite espaços uniformes entre palavras. No Kindle, aquilo às vezes tem buracos gigantes, mas que, 
estranhamente, e apesar de todo o treino de designer, não incomodam tanto. Uma coisa que já 
podes ir fazendo, se calhar já fizeste… instala o Kindle no computador, instala o programa… isso já te 
permite perceber… não é a mesma coisa que ler numa plataforma em que podes tocar no ecrã e 
mexer…, mas pelo menos já te dá para perceber mais ou menos os parâmetros, porque é a mesma 
coisa. Aliás, a grande vantagem do Kindle é que sincroniza a leitura, ou seja, tu podes estar a ler no 
iPad, parar numa determinada página e depois quando passas para o computador, se aquilo estiver 
ligado à net, aquilo atualiza-te a página. E, aliás, até tem algumas particularidades um bocado 
estranhas, que no início até me faziam um bocado de confusão, que é, a certa altura, estás a ler o livro, 
e aparece-te assim uma linha a tracejado a dizer “150 pessoas sublinharam esta passagem”.  
No fundo, aquilo é uma espécie de like do Facebook, é uma leitura assim enquanto rede social que 
aparece lá no meio. A sensação que eu fico é que eles podem ficar a saber perfeitamente qual é a 
página em que tu vais no livro, quantas páginas já leste e ver se o leitor lê realmente o livro ou se é 
daquelas coisas que tu compras e nunca mais pegas.

Inês Redondo: Isso é interessante, essa perspetiva. 

Mário Moura: É daquelas coisas que, apesar de eu já ter pensado no assunto, confesso que eu não 
estava muito preparado para isso. Quer dizer, torna a leitura num ato mecanicamente social, é uma 
coisa um bocado esquisita de dizer. Podes estar a ler e sublinhar qualquer coisa e mandar para o 
Facebook ou… enquanto estás a ler aquilo funciona como uma espécie de publicidade, liga-te à 
Amazon, põe-te lá o link e põe a passagem do livro que estavas.

Inês Redondo: Sabes para quê que isso me remete? Não sei se estou a fazer mal dizer isto, mas 
remete-me para o antigamente, quando as pessoas não tinham muito acesso à leitura, e havia um 
que lia para todos. Aqui todos leem o mesmo, mas em “uníssono”.

Mário Moura: Por um lado, sim, é. Tipo, há sempre aquela ideia do público que é uma coisa abstrata e 
é uma coisa ideal, basicamente. É aquele ideal de público. O público está assim à frente do livro e que 
apesar de estarem todos solitários a lerem o seu livrinho, estão a participar numa espécie de 
comunhão. Aqui, é uma coisa ligeiramente diferente dessa, porque enquanto estás a ler, realmente, 
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 3 estás ligado à net e aquele livro torna-se também numa construção minimamente comunitária. Ou 
seja, não alteras o sentido do livro, mas só o facto de chegares a uma parte em que de repente te diz 
que 250 pessoas sublinharam isto, ficas assim… não sei, o livro torna-se diferente.

Inês Redondo: É bom para o professor controlar se os alunos estão a ler os textos de Português.

Mário Moura: Por um lado, é possível aldrabar e, pura e simplesmente, ir passando as folhas. Quer 
dizer, nada garante que o aluno esteja mesmo a ler. Está no Amazon. Os livros são pagos…, quer dizer, 
quase todos. Eu ainda ontem tirei o “Ensaios” de Mountain, aliás estava lá no início da apresentação e 
custava 0€. Acho que nesse aspeto já podes começar a trabalhar.

Inês Redondo: Estás a dar-me um dado muito importante e entrar na matéria de outra forma.

Mário Moura: Já agora, verifica também uma coisa. Não tenho muito conhecimento disso porque a minha 
plataforma é mais o Mac, mas se tiveres um iPod ou um iPhone, também podes tirar o Kindle para isso. 
Ou o Android ou qualquer coisa assim, um smartphone qualquer, pode ser que tenha, quer dizer, verifica.

Inês Redondo: Ah, e para fazer a comparação.

Mário Moura: Exatamente. Também, salvo erro, é gratuito. Mais uma vez, é política da Amazon, tanto o 
hardware deles como o software são o mais gratuito possível. Eles há uns anos até estavam a dizer 
que, idealmente, eles teriam o Kindle mais barato, gratuito, e os livros é que são pagos. Ou seja, o 
conteúdo é que é pago, a plataforma é gratuita. E tens uma montanha de livros gratuitos. Tens coisas 
como o Projeto Gutenberg e aquilo pagina o iBooks da Mac, pagina-te isso diretamente. Podes ir ao 
projeto, fazes o download do livro e aquilo faz-te uma paginação. Não é tão boa como as paginações 
feitas de propósito para ebooks. Eu também não percebo muito do assunto, mas sei que ainda assim 
há alguma ciência no assunto. Ou seja, mesmo só de texto, há ebooks que são mais interessantes que 
outros e que são mais legíveis que outros. Isso nota-se, sobretudo, em aberturas de parágrafos, de 
distâncias entre parágrafos. Ou seja, mesmo em parametrização há variações. Há espaço para ciência 
e arte, se quiseres. Mas isso também, aconselho-te a dar uma olhadela à história e ir experimentando.

Mário Moura: Aconselho vivamente isso. É uma experiência bastante diferente, quer de telemóveis, 
quer do próprio computador. É uma relação diferente que as pessoas têm com aquilo. Não faço ideia 
como é que isso é com os outros tablets e isso tudo.

Mário Moura: …é assim, para o layout clássico é talvez a bíblia agora no momento. Vês logo na 
apresentação gráfica. Vale a pena ler o livro, é daquelas coisas que não perdes mesmo tempo com 
isto. Não é um livro de dicas, tem os capítulos bem identificados, compensa lê-lo. O autor disto é 
canadiano e, tirando a tipografia, está mais ligado á poesia… ele vive no Canadá, mas pelos vistos 
nasceu em Los Angeles e está mais ligado à poesia. Ele interessa-se por tipografia, digamos assim, 
em paralelo. Mas ele escreveu este livro, que é o mais extensivo de todos os tempos. Fala desde o 
tratamento de texto, até fontes, até lá mais para o meio, o layout. Ele está sempre a atualizá-lo, isto é 
a versão 3.0, mas ele não parou aí. No final tem um dicionário de fontes, de nomes de… tem uma 
pequena parte dedicada ao layout. Ele começa, aliás, por uma coisa curiosa que é, ele apresenta as 
suas medidas base. Se tu leres isto ficas com uma justificação bastante boa de como é que o layout 
funciona. Quer dizer, o layout , se quiseres assim a coisa grosso modo, num livro clássico deste 
género, serve para ter um texto corrido, ou seja, um texto linear, para ser lido de uma ponta à outra, 
com interrupções clássicas tipo capítulos e parágrafos, secções e por aí fora. O que precisas saber do 
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livro clássico é que tens, naturalmente, uma página ao lado da outra, duas páginas de cada vez e tens 
margens. De maneira que o layout serve para, tendo em conta as dimensões do papel, tendo em 
conta a natureza do texto, poderes organizar o texto dentro disso. A primeira coisa que tu precisas de 
compreender em relação ao layout é as dimensões do papel. Aliás, ele mostra isso aqui bastante 
bem. As dimensões do papel têm que ter ser sempre em conta a dupla página, a menos que tu 
estejas a paginar o livro com argolas, consigas tipo voltá-lo e ficar só uma página, o layout é sempre 
para ser visto aos pares. Depois, outra coisa que também tens de ter consciência, é que o layout, só 
muito raramente é que é bidimensional. O livro faz sempre este feitio que parece um bigode.

Inês Redondo: Sim, que giro, gostei disso.

Mário Moura: Uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção nos livros, pelo menos os meus 
alunos, é que, por exemplo, a relação entre duas manchas de texto é mais próxima de duas colunas 
de um jornal do que propriamente de retângulos assim em duas páginas. Dois retângulos sobre dois 
retângulos. Ou seja, isto funciona sempre aos pares. Obviamente há variáveis, como se a encadernação 
prende, se a encadernação abre… a gramagem do papel também é importante.

Inês Redondo: Sim.

Mário Moura: Se tu tiveres uma gramagem mais fina, ele provavelmente aguentava-se aberto, sendo 
assim ele faz um pequeno efeito de mola. Mas se a página for maior, ele tem um efeito de mola na 
mesma. Portanto, basicamente, se tu tiveres um papel muito pequeno, com gramagem muito grossa, o 
livro provavelmente não abre porque o peso do papel e a maleabilidade do papel também é importante.

Inês Redondo: Exato.

Mário Moura: Fora isso, outra questão que tu também tens que pensar é… e ele mostra aqui isto neste 
gráfico, que é, se tu dobras uma folha, o retângulo do papel ao meio, tu obténs, digamos, outro 
retângulo. Tipo, se isto for um A5 ou A6, tu dobras, tu tens outro formato lá, tens sempre o mesmo 
formato. Se tu tens um quadrado e dobrares a meio, tu ficas com uma folha na proporção de 1 por 2. 
Agora, se tu dobrares isto outra vez a meio, nesta folha ao meio, voltas a ter um quadrado. Ou seja, 
normalmente em termos de proporção, se tu dobras uma folha ao meio, qualquer que seja, tu tens 
outro formato. E, se dobrares esse formato ao meio a meio, obténs uma coisa proporcional com o 
primeiro formato. E tu tens, digamos, sempre formatos aos pares. Um formato dobrando dá outro 
formato. Nesta árvore aqui que ele faz é precisamente essa. Uma folha com 1 por 2 aberta dá um 
quadrado. O quadrado, que é o que está na outra ponta, aberto dá uma folha de 1 por 2. Dois, três, dá 
uma folha de 2 por 3. Aberta dá uma folha de 3 por 4. Uma folha de 3 por 4 aberta dá uma folha de 2 
por 3. E tudo isto vem aos pares. No meio, a única folha dobrada que alterna com ela mesma, dá uma 
coisa proporcional, é o raiz de 2. Que é o A4. Chama-se raiz de 2, porque, se tu fizeres as contas para 
tentar descobrir a equação numa folha de papel, na proporção de uma folha de papel dobrada a meio, 
que seja igual, que seja proporcional a ela mesma, tu ficas com… normalmente, quando estás a falar 
de um retângulo qualquer nesse tipo de dimensões, o lado menor é sempre 1 e o lado maior é 
variável. Neste caso, para dobrar a meio, o X tem que ser igual à raiz de 2. A raiz de 2 é, tipo, se tu fizeres 
o teorema de Pitágoras, entretanto escolheres esta diagonal, ou seja, que é aquela coisa… isto fica X 
ao quadrado igual a 2 e isto fica X igual a raiz de 2. Ou seja, se tu fizeres isto ficas com um retângulo raiz 
de 2. Habitualmente, o raiz de 2 não é um formato muito popular. A primeira vez que alguém falou de 
usar isto como unidade de medida, foi no século XVIII, um senhor chamado Georg Lichtenberg, 



54

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 3 também é conhecido por fazer epigramas, fazer frases pequenininhas. Ele escreveu livros disso, é a 
primeira pessoa que teve a ideia de tornar este retângulo numa unidade mais ou menos universal de 
medida. Curiosamente, ele também descobriu um princípio, a uma coisa que chamou os padrões  
de Lichtenberg. Ele teve uma ideia que era, passando uma corrente magnética por uma folha que 
tivesse espalhada em cima limalha de ferro ou um pigmento, aquilo deixava um padrão semelhante a 
um raio na folha, ao desenhar uma imagem feita por magnetismo. Agora ainda se fala… às vezes 
estes padrões acontecem naturalmente quando alguém é atingido por um raio fica com uma cicatriz 
a que chama padrão de Lichtenberg, em homenagem a isso. E a coincidência é que este princípio de 
padrão de Lichtenberg chegou mais tarde a dar origem à fotocopiadora. A pessoa que inventou a 
fotocopiadora foi a pessoa que inventou o princípio do A4 por assim dizer. Que é só uma coincidência, 
porque as coisas andaram separadas durante quase 200 anos.

Inês Redondo: Não sabia disso. 

Mário Moura: Em termos de unidade de medida, isso só começou a tornar-se popular pela Europa ao 
longo do século XX. Os suíços e os alemães eram fãs disso, começou por ser um padrão…, mas isso 
até no Wikipédia consegues ver isso. Começou por ser um padrão alemão e passou a ser uma coisa 
internacional. Só dois ou três países no mundo é que não usam. Os Estados Unidos utilizam formatos 
clássicos, tipo… O A4 em que faz parte o sistema métrico, tipo o A0, que é a base do sistema A4, que 
tem um metro quadrado da área. Ou seja, quando estás a falar de gramagem, por exemplo, tens um 
papel de 80g, significa uma folha A0 e esse papel pesa 80g. 

Inês Redondo: Sim.

Mário Moura: Normalmente, os suíços gostam disto porque é uma coisa normalizada. Hoje em dia o 
A4 é uma coisa considerada "chunga", mais associado à copy e a material de escritório. Mas, houve 
uma altura em que era bastante popular e paginavam em A4 por uma questão de modernidade.  
Nos anos 60, em Inglaterra, faziam-se artigos sobre isso e por aí fora. Até a encadernação em espiral 
já teve um período em que esteve na moda. Pessoalmente, sou fã e paginei a minha tese em A4. E até 
aprendi a pesquisar esquemas de paginação em A4. Por exemplo, um dos problemas do A4 é a 
largura de coluna. Uma página A4 é muito grande. Para teres uma largura de coluna decente, tu 
precisas de ter uma tipografia muito grande. Os ingleses resolviam a questão fazendo uma página 
assimétrica com largura de coluna com o comprimento ideal em caracteres nem que tivessem 
afastamento, a largura de coluna para eles era sagrada. Não adiantava ter uma página ocupada se 
ninguém a lesse. Portanto, para manterem um tamanho de texto normal e uma largura de coluna 
aceitável, eles preferiam deixar uma boa parte da página vazia.

Inês Redondo: Tinham pouco espaço para a lombada.

Mário Moura: A lombada… lá na escola, por exemplo, também há assim uma espécie de paranoia da 
encadernação, dizem que é preciso espaço para encadernação. Não precisas assim de tanto espaço. 
Depende do que estiver a abrir, depende do que o livro abrir, mas em geral, pensa naquilo que eu te 
disse logo no começo, a relação entre duas páginas é mais semelhante à relação entre duas colunas 
num jornal do que duas coisas completamente diferentes uma da outra. Tu partes da página, mas 
também precisas de pensar, digamos, na largura de coluna. A largura de coluna, quer dizer, os 
ingleses chamavam a isto a medida, ou seja, a medida do texto é a largura, é o comprimento da linha. 
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Pode ser medido em pontos, pode ser medido em inchies, ou pode ser medido em caracteres, 
contando espaços. Em geral, é indiferente, acho eu. Qualquer uma destas coisas é uma abreviatura 
para outra. Em geral estás a falar de pontos porque tu à partida tens que ter alguma unidade de 
medida alguma coisa para medir, tipo um conta fios ou um tipómetro, para saberes mais ou menos o 
comprimento da linha, uma espécie de régua que mede o comprimento da linha em pontos.

Inês Redondo: Mas normalmente, na prática, isso faz-se um bocado a olho.

Mário Moura: Sim, faz-se sempre a olho. A única questão é que Lichtenberg põe isso aqui, mas também 
nota que isto é uma coisa… ele tem aqui uma lista de comprimentos de linha ideais… Ele muda isto tantas 
vezes. Eu, por acaso, a edição brasileira comprei-a mais para ter traduções, é uma boa edição, mas é 
diferente da inglesa. Penso que não conheço esta tão bem. A maneira mais fácil de pensares nisto é que 
a coluna está entre 45 - 50 caracteres e para aí uns 90 caracteres de máximo. Ou seja, medindo a coisa, 
uma coluna muito comprida tem 90 caracteres, uma coluna muito curta tem 45. Isto no inglês. No 
português, há alguma latitude, a coluna em geral pode ser mais larga, mas também perdoa menos se 
for mais curta. Quais são as diferenças entre as duas? Uma linha muito comprida torna-se bastante 
difícil de ler, por natureza. Quanto mais comprida é a linha, mais entrelinhamento tu tens que ter. Tipo, 
uma linha curta pode ser mais estreitinha, pode ser mais apertada. Uma linha comprida tem de ser cada 
vez maior porque a tua tendência é começar a derivar, quando estás a ler, para a linha de baixo. O 
problema da coluna curta é no texto justificado, começa a abrir rios…

Inês Redondo: Tem que ser justificado à esquerda e à direita, porque…

Mário Moura: Exatamente. A partir de certa altura, tu começas a ter problemas. Quanto mais comprida 
for a linha, menos problemas tens. Porque há cada vez mais espaço e a tendência é a coisa 
uniformizar-se. Ou seja, quanto mais palavras, caracteres e espaços tiveres por linha mais as linhas 
começam a ficar parecidas umas com as outras. Isto é como uma amostra de estatística, quanto 
maior for, mais probabilidade tens de ela ser igual a outra amostra qualquer.

Inês Redondo: É verdade.

Mário Moura: Com uma linha comprida, tu consegues um texto mais uniforme, mas perdes leitores, 
se a linha for demasiado comprida. Se a linha for curta, tens um texto menos uniforme, embora seja 
mais fácil de ler à partida. O ideal é andar entre as duas, entre esses 45-50 e esses 90-100. Estou a 
dizer 100 já muito generoso. 

Inês Redondo: No caso do manual escolar, tudo isso muda porque, primeiro, o formato nunca é A4, e 
depois, ir ao ponto do manual em que os blocos de texto, agora, atualmente, são muito mais estreitos 
para os alunos não se cansarem de ler e justificados à esquerda ou à direita.

Mário Moura: O justificado à esquerda foi uma coisa que começou a aparecer… agora a saltar assim 
um bocadinho, o justificado era um texto muito pouco popular entre os tipógrafos até há muito pouco 
tempo. Nos anos 50, ainda era um escândalo em certos meios fazer um livro de literatura alinhado à 
esquerda. Foi uma luta fazer isso. Uma das minhas teorias sobre o assunto, é que até certo ponto, o 
texto justificado era usado na tipografia antiga em chumbo, porque a prensa exercia pressão uniforme 
sobre os caracteres. Se o texto estivesse distribuído sobre a caixa de impressão… o caractere 
suportava melhor a pressão se estivesse distribuído uniformemente sobre a página. Se fosse muito 
assimétrico, havia a tendência para partir caracteres isolados… o Tschichold avisa para isso, se isolava 
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sólida do que o resto. Portanto, só no século XX quando começa a aparecer, digamos os começos da 
litografia, é que começa a aparecer o desejo de uma página mais assimétrica. Mas, só começa a ser 
consolidado muito recentemente. Agora, voltando à questão da linha. Sabendo a largura do caractere 
e sabendo mais ou menos o tamanho razoável para o texto, isso mais uma vez é escolhido a olho, tu 
também tens que ajustar o entrelinhamento de maneira a que… isso já te limita relativamente a 
paginação. Tipo, a mancha de texto, escolhendo mais ou menos o corpo do texto, também depende 
do comprimento do texto e do que queres fazer com o texto, já decide mais ou menos o comprimento 
da linha. Se tens um A4 por um Garamon 10 isso já te dá uma linha de um determinado tamanho… 
depois, a partir daí, essa linha também te dá um entrelinhamento. Nos velhos tempos, era assim que 
se fazia. Tu tinhas o corpo decidido para o livro, isso dava-te a largura da coluna mais ou menos, 
tinhas alguma latitude, e depois a, partir daí, ajustavas o entrelinhamento de acordo com o 
comprimento de linha que querias. Agora, na era pós digital e pós QuarkXpres, às vezes faz-se ao 
contrário. Ou seja, decide-se a mancha, decide-se mais ou menos o tamanho de base e, a partir daí 
decide-se a baseline, que é uma coisa que já vem definida dentro do documento. E a baseline tem 
que ter características relativamente importantes. Imagina que tens um livro como este que tem... Por 
acaso, neste caso aqui... tem notas... tem isto num tamanho, tem estes cabeçalhos, que por acaso às 
vezes costumam estar em cima, neste caso estão de lado, depois em corpo muito menor tem notas 
de rodapé também de lado. Nota que isto tem três baselines a andarem umas ao lado das outras.

Inês Redondo: Exato.

Mário Moura: Agora, como é que tu consegues que isto se coordene tudo? Tens um corpo de texto 
grande, tens um corpo de texto de legendas um bocadito mais pequeno e tens um corpo de notas de 
rodapé... Tens que ter entrelinhas diferentes para todas, se possível.

Inês Redondo: Sim, ando ali com as guias.

Mário Moura: Como é que coordenas isso? Na verdade, é mais fácil do que tu pensas. O que tu 
precisas de pensar é conseguir um tipo de baseline que seja comum a todas, ou seja, por exemplo, se 
o texto tiver 12, tu podes ter 8...  Tu vês logo, 8 aqui, tu podes ter 6 ou 10, ou até 9 aqui para o meio...  
Se calhar 9 até é melhor, podes ter 12, 9, 8, 6... Porque é que eu escolhi estes números aqui? Se calhar 
até... Sim, até elimino o 8, faço 12, 9, 6. O que é que têm em comum estes números todos? São 
múltiplos de 3. Tu escolhes uma baseline de 3 no documento em design e a partir daí é muito fácil 
conseguires baselines inteiras que caibam dentro disto tudo. Podes escolher uma de 12, uma de 16, 
uma de 15... Porque é que eu estou a usar estes números, aqui? Porque eles têm muitos fatores, 
podem ser divididos igualmente de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, comparado com um 
10, que só pode ser dividido em 5, em 2 e em 1, o 16 pode ser dividido em 8, 4, 2 e 1. O 12 também pode 
ser dividido em 4, 3, 2, 6... é bastante maleável nesse sentido. Depois, com múltiplos, ainda  
consegues o 9, lá está ele... e ter uma baseline deste género, depois tu podes decidir melhor o 
comprimento... ou seja, tu manténs uma baseline fixa inteira dentro de números deste género e a 
partir daí, como estás a trabalhar no computador e não em tipografia de chumbo, tu podes ajustar o 
tamanho para cima e para baixo, podes fazer tamanhos 9.5, de 10.5... Mas basicamente, ao contrário 
da impressão com tipos de chumbo, aqui é mais vantajoso, em termos de contas, o espaçamento 
entre linhas, o leading e a baseline ser interessante, do que propriamente o tamanho do texto.  
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Ou seja, normalmente, o que eu costumo fazer e também costumo dizer aos meus alunos para fazer, 
é decidir mais ou menos o tamanho do texto, depois decidir uma boa baseline, que seja um número 
inteiro... Não precisa de ser, mas facilita as contas... e depois, a partir daí, tendo uma baseline, jogas 
com o tamanho da letra para cima e para baixo até ficar bem.

Inês Redondo: Eu, por acaso, faço um bocadinho ao contrário, mas instintivamente. 

Mário Moura: É natural, isto não é uma maneira correta absoluta de fazer isto. Isto é uma maneira que 
facilita em digital. Em tipografia de chumbo tu não podes diminuir e aumentar o tamanho das letras, já 
não te é vantajoso fazer isso. Podes por lâminas entre as linhas e fazer leading, literalmente, com 
lâminas de chumbo, mas é um processo completamente diferente deste.

Mário Moura: Isto é daquelas coisas que funciona tanto para o livro como para a revista, a única diferença 
é que tens que decidir colunas... Se estiveres a paginar um manual ou uma revista, como obviamente 
tens vários tipos de legendas e de notas e de níveis de texto, é útil teres uma baseline que seja…

Inês Redondo: Deste género?

Mário Moura: Sim, que seja flexível. Que te aguente o texto. A mesma coisa, se estiveres a trabalhar 
tipo suíço. Se tiveres uma página com uma grelha tipo suiço, eles não faziam a grelha assim, deixavam 
uma goteirinha entre as coisas. Aqui também essa lição é importante porque se tu tens uma página... 
Tens uma coluna, ou seja, isto, convém ter uma grelha mais apertada sempre, ou seja, não trabalhes 
com uma grelha...

Inês Redondo: Com uma rede muito aberta.

Mário Moura: Sim, trabalha sempre com uma rede mais polivalente e mais fina. O ideal é teres uma 
página que tenha uma grelha de suporte nas colunas, suporte 3... e nesse aspeto, por exemplo, 2 e 3 
é uma grelha de 6. Portanto, mesmo que isso não se veja na coisa final, pode ajudar-te.

Inês Redondo: É verdade. Eu tento sempre que seja de 3. Porque eu, normalmente..., À direita surge 
sempre aquele espaço do professor, no caso do manual...

Mário Moura: Neste caso aqui que estavas a falar, pode ser perfeitamente uma grelha de 3, mas 
mesmo assim, tendo uma grelha de 3, aconselho-te a que ela seja mais fina porque isso também te 
permite outro tipo de alinhamentos com numeração de página e isso tudo. A grelha, no fundo, serve 
para poder por todos os elementos a funcionar em relação à página. Em vez de teres uma coisa 
dentro da página, que interessa tirar uma fotografia a uma série de objetos numa mesa, tu tens os 
objetos na página. Os suiços, assim só por curiosidade, paginam numa doutrina de pintura a que eles 
chamavam a pintura concreta e a pintura concreta, um bocado como a poesia concreta, significava 
que a tela não era uma janela para lado nenhum, mas a tela era um objeto de arte em si, não tentava 
representar nada. Era aquilo. A folha de papel, a página era aquilo. E a grelha era uma maneira de por 
todas as coisas a jogarem umas com as outras. 

Inês Redondo: E tem nível de repercussão.

Mário Moura: Exatamente. Outra coisa que também é útil, nós estamos habituados a pensar em 
centímetros em termos de página, é útil no design pensar em termos de composição em pontos.

Inês Redondo: Eu penso sempre em milímetros.
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 3 Mário Moura: É uma coisa que permite, uma vez tendo uma página, qualquer que ela seja, por exemplo 
o A4 é seguramente importante, o grão natural daquilo é o centímetro e o milímetro, mas para combinar 
o texto com a página convém teres as medidas em pontos. Um ponto, normalmente, é uma medida por 
natureza vertical. Tens um caractere dentro da sua caixinha e a altura do caractere é por exemplo 12 ou 
10, isto é uma medida vertical. Tu podes também ter essa medida na horizontal. A razão de ser disso é 
para prevenir… é para que isto nunca seja mais pequeno do que uma palavra isolada. Mas voltando um 
bocadinho atrás... O A4, como estava a dizer, é um formato que só muito recentemente se tornou 
popular. Antes disso, os formatos mais populares eram formatos, digamos de... Razões números 
inteiros. 2/3, 1/3, por aí fora. Esses formatos chamam-se as séries harmónicas. Normalmente, uma 
série harmónica é uma série de proporções, por exemplo... Em que... Tu podes definir proporções como 
uma razão entre dois números. Um retângulo √2 será um retângulo √2 para 1. O gregos chamavam, 
quer dizer, eles tinham uma grande admiração por isto porque tratavam os números de uma maneira 
um bocadinho mais geométrica, e a razão... Normalmente, um número racional é um número que pode 
ser expresso através da razão de dois números inteiros. Isso já é um número irracional porque √2 já não 
é um número inteiro. Dentro da escola Pitagórica, os números racionais eram os únicos aceites, os 
números irracionais eram um bocado fora da lei. O facto, por exemplo, de um quadrado, que era uma 
figura geométrica...ter escondido dentro dele √2 era assim uma coisa considerada pouco respeitável. 
Assim dentro, digamos, da geometria clássica, vamos lhe chamar assim, não é bem este o termo, a 
geometria Pitagórica, basicamente falava sempre de proporções de números inteiros. Se tu fores ver, 
por exemplo, a página do Gutenberg, a razão da página era 1/1,5, que é como quem diz 10/3, que é assim 
uma das regras mais clássicas. A proporção de 10/3, como tu vês facilmente pondo uma página ao lado 
da outra, alterna com uma relação de 3/4 , que é... Também é uma proporção clássica, os antigos ecrãs 
de televisão também era 4/3 por exemplo... Os 16/9 por exemplo, é o 4/3 ao quadrado. Também faz 
parte desta proporção... Aqui dentro destes formatos ele fala disso... o formato mais clássico de 
paginação é o formato 2/3. Dentro desse formato há um diagrama que provavelmente tu já viste em 
algum lado, que é aquele diagrama... Normalmente há quem chame a isto a regra de ouro, mas é uma 
imprecisão. E a regra de ouro é outra coisa. Tipo, este retângulo aqui, isto, este ponto aqui, o sítio onde ele 
está exatamente a

 
 1—3

,  2—3  
da página e a

 
 1—3

,  2—3  
da dupla página. E a mesma coisa a altura

 
 1—3

,  2—3  
da altura. 

Como é que sei isso? Não se te lembras, ou se já tiveste geometria descritiva ou geometria no 
secundário, quando tu querias dividir uma reta em duas partes, punhas o compasso na ponta e  fazias 
isto; quando querias dividir em números ímpares, o que tu fazias era... Traçavas uma reta qualquer, ias 
com o compasso, fazias três coisas... Traçavas uma reta aqui, depois fazias paralela... Isso funciona por 
causa da proporção dos triângulos. Estes retângulos são todos proporcionais entre si... Se isto é um 
terço daquilo, tendo os ângulos todos iguais, cada uma destas, sendo isto paralelo, é um terço. Agora, 
imagina que tu queres dividir um retângulo em três só com régua. Tu podes dividir a meio, fazendo isto, 
ficas com uma reta no meio... e depois podes ir com o compasso ali e puxar para ali... Uma cópia daquele. 
Traçando uma diagonal aqui e outra aqui, ficas com um triângulo. Se tu traçares outra diagonal igual 
àquela aqui, ficas com um triângulo maior e um triângulo mais pequenino. E estes retângulos são 
proporcionais um ao outro. Agora, se tu sabes que isto é um terço deste comprimento, sabes também 
que isto é um terço disto e disto. E mais ainda, também sabes que se traçares uma reta por ali, esta reta 
vai ser igual a um terço disto. E isto já... ou seja, se tu eliminares isto, ficas com aquele esquema ali. Ou 
seja, o que este esquema faz é descobrir-te um ponto que fica a um terço de distância da altura, a um 
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terço de distância do centro, a dois terços do outro lado, a um terço em relação a isso deste lado. Ou seja, 
basicamente, tens uma série de relações interessantes. Se tu repetires isto para este lado e fizeres uma 
espécie de versão mini ali, ficas aqui com um ponto. E, se colocares aqui uma mancha de texto, ficas com 
uma proporção mais ou menos clássica. E a relação das margens também vai ser 1 para 2, para 3 para 6. 
Portanto, isto é o diagrama. Depois, isto é aplicável à paginação, mas isto, como podes ver, é tudo 
número inteiros, 1/3, 2/3... Há quem chame a isto a Regra de Ouro e a Regra de Ouro é outra coisa. 
Estava a dizer que os gregos gostavam bastante de proporções, exprimiam como se fossem frações. 
Ou melhor, ainda, eles exprimiam frações como proporções. Basicamente era o contrário do que nós 
fazemos hoje em dia, usamos números, eles utilizavam geometria. Assim, por exemplo, quando eles 
estavam a falar de dois retângulos proporcionais um ao outro, nós dizíamos por exemplo... A está 
para B como C está para B... São dois retângulos proporcionais um ao outro, o que significa que, 
basicamente, é como se fosse uma cópia ampliada ou reduzida um do outro. Agora, se tu pões isto 
nesta relação, os gregos começaram a pensar em coisas interessantes para fazer com isto, que é, 
por exemplo, diminuir o número de letras. Imagina um retângulo que A está para B como B está para 
C. Isso é uma coisa próxima do A4, o A4 faz isso em relação, por exemplo, ao A5. Porque A está para B 
como B está para C, ou seja, tu já tens uma letra a menos. Mas ainda podes diminuir isto mais, podes 
ter A está para B como B está para A+B. Se substítuires o A ou o B por 1, como nós fizemos há bocado, 
o B é igual ao número de ouro, que é conhecido por  a letra grega o  é um número irracional, não 
pode ser expresso através de números inteiros, 1,618... E, depois prolonga-se até ao infinito. A relação 
deste número, por exemplo, com a sequência de Fibonacci, que é uma coisa muito falada...  
A sequência de Fibonacci é uma sequência que foi divulgada por um Senhor cuja alcunha era 
Fibonacci porque o pai dele era Bonacci, basicamente...  Ele tinha uma ideia que era, salvo erro, era uma 
ideia de pensar o que é que aconteceria se houvesse coisas que se reproduzissem mas não 
morressem. Ele imaginou isso com coelhos. Ele imaginou, tendo casais de coelhos... O casal de 
coelhos nascia, chegava à adolescência ficava grávido doutra geração... Continuava sem morrer 
absolutamente nada... Na geração seguinte ficavas com dois pares de coelhos, o segundo  par de 
coelhos está na adolescência, não pode ter filhos mas o primeiro, entretanto, já teve mais outro par de 
coelhos... Na geração seguinte continuas com os três pares de coelhos, estes dois já podem ter 
filhos... Portanto estão ali os filhos dos dois primeiros, o segundo não tem... Na geração seguinte tens 
estes todos... Já tens filhos destes todos aqui... Quer dizer o que tu tens é um par, dois pares, três 
pares, cinco pares, oito pares, 21 pares, 34 pares... Como é que a conta se faz? Basicamente, é a soma 
dos dois termos anteriores. E isto prolonga-se até ao infinito sempre a aumentar. Qual é a sequência... 
A relação? É que se tu dividires 3 por 2, tens 1,5. Se dividires 5 por 3 já tens 1,6 qualquer coisa. O que 
acontece é que, à medida que isto se vai aproximando do infinito, vai tendendo para este número.  
Ou seja, um número infinito, na sequência de Fibonacci, a dividir pelo anterior, tenderá para fim, daí a 
relação. Isto é usado na paginação mais recentemente...  Por exemplo, nos livros da Penguin tem uma 
proporção de 1/1,618...

Inês Redondo: Achas que eu preciso de ir assim tão longe?
Mário Moura: Não. Nitidamente não. Estou a dizer-te estas coisas todas, mas... o que eu te digo é tipo 
ler o que já fizeste sobre coisas do livro e se quiseres ler uma coisa destas em termos de paginação, 
nem sequer é muito... ler um ou dois, no máximo dos máximos... O Tschichold tem “A Forma do Livro”, 
que eu por acaso nem sequer tenho, é daquelas falhas... Ou seja, o que eu te estava a dizer, é que tu 
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 3 até agora tens três tipos de esquema de paginação. Tens o esquema de Paginação Modular, tipo 
suíço, que é feito por grelhas e é mais adaptado a questões... Já vamos falar a seguir. Tens este 
formato, tens o formato das Harmonias Musicais ou das séries harmónicas, que é o formato de 
número inteiros. Tens dois formatos baseados em números irracionais, que é o √2 e o da Regra de 
Ouro... Ele cobre isso, assim muito razoavelmente aqui, se leres isto ficas bem servida, ele fala aqui do 
retângulo de ouro, que faz uma espiral deste género, fala dos A4, fala da possibilidade de organizar 
páginas, fala das proporções orgânicas, mecânicas e musicais. Musicais é tipo isto, que ele associa a 
as proporções da página... Ah!, Uma coisa que faltava dizer, é este tipo de coisas que se chamam 
harmónicas... Que se chamam musicais, aliás. Porque uma das leis da física mais antigas que se 
descobriu, salvo erro foi o Pitágoras a descobrir, é que a frequência de objetos com tamanhos 
proporcionais... Estava relacionada entre si desde que ele estava a ver um ferreiro a trabalhar numa 
série de bigornas, uma era o dobro do tamanho da outra e ele percebeu que a frequência do som que 
saía das bigornas tinha alguma parecença, era como as oitavas de um piano, ou seja uma bigorna 
maior estava uma oitava acima ou qualquer coisa assim, não percebo nada de música, portanto... Se 
tu fores a uma guitarra, acontece a mesma coisa, se tu puseres o dedo a meio da corda a relação 
entre o som é semelhante. A mesma coisa se estiver em sítios notáveis, dois terços da corda, um 
terço da corda... Daí a questão das proporções musicais. Entre fazer a proporção entre a parte da 
corda e fazer a proporção para retângulos é tentadora. E parece uma coisa natural e daí chamar-se a 
isto as proporções musicais. Mas basicamente o que precisas de saber é que são relações de 
números inteiros. No caso do A4, já não são números inteiros, já são irracionais. No caso da regra de 
Ouro, que era uma coisa mais ou menos secreta, também são números irracionais. Só no século XIX e 
XX é que se começam a entusiasmar mais, por exemplo, com o número de ouro, mais era uma 
questão revivalista. Em termos de paginação, digamos que falta assim dizer uma coisa, na tipografia 
clássica, o chumbo não é uma coisa que aumente e diminua, ou seja, à partida, um tamanho de 
chumbo vais ser sempre aquele tamanho de chumbo. Se tu queres as letras um bocadinho maiores, 
tens que fundir mais outro tamanho.

Inês Redondo: Novos moldes.

Mário Moura: Portanto, isso não encorajava muito as pessoas a pensarem em termos de escala.  
E isso é comprovado pelos nomes que as pessoas davam aos tamanhos de texto. Por exemplo, às 
vezes não punham número, punham nomes, o Cícero era um tamanho, havia o Àgate, que era outro 
tamanho... Isso eram nomes para tamanhos, isso ilustrava que eles não se relacionavam entre si 
numa escala de números, mas relacionavam-se entre si como tamanhos numa loja de roupa, o S, M 
ou L. Era uma coisa que não era escalável, era discreta. A certa altura, quando começa a ser possível 
fazer tipografia mecanicamente, começa a haver uma necessidade de...

Inês Redondo: De arranjar uma escala.

Mário Moura: Uma escala. E aparece o ponto. Aparece o ponto, que é relacionado com a polegada e 
depois também há um ponto métrico, mas que ele consegue... Aí começa a ver-se uma possibilidade 
de relacionar as coisas entre si. Mas realmente a tipografia dos velhos tempos era mais orientada 
para quantidades fixas. Na Idade Média as pessoas não pensavam em números irracionais... é como 
quando vais à mercearia, tu quando vais comprar ovos ou pães, não pedes meio pão ou meio ovo.

Inês Redondo: Um ovo, meia dúzia, uma dúzia.
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Mário Moura: Tu pedes 12 porque 12 é um formato bom para o merceeiro porque ele pode dividir 
quantidades, como vimos há bocado, com o entrelinhamento, ele pode dividir 12 em bastantes 
quantidades diferentes sempre iguais. Se tiveres 10 já não consegues fazer isso tanto. Com a 
mudança dos sistema duodecimal, que é o sistema de base 12, para o sistema decimal, tem a ver, 
digamos, com essa ideia de ter uma escala universal para tudo, mas nos velhos tempos a tipografia 
tinha um sistema de base 12. O que é que significa um sistema de base 12? Significa... Imagina teres 
um sistema de base 5, significa que tens 0, 1, 2, 3, 4 mas só tens 5 algarismos, quando chegas ao 5 já 
não tens 5 para escrever, assim o 5 escreve-se 10. Continuas 11, 12, 13, 14, chegas ao 15 e já é 20. Este é 
o sistema de base 5. O binário, que é o mais simples sistema deste género, só tens 2 algarismos que 
é o 0 e o 1. Fazes 0, 1, quando chegas ao 2 escreves 10. O 3 é 11 e o 4 já é 100. Num sistema de base 12 
tens 12 algarismos. Tens 10 e depois tens 2 arbitrário, que eu chamei-lhe AB. E depois, a partir daí, o  
12 escreves 10. Isto é coisa matemática, é só mesmo uma maneira de lidar com as quantidades.  
A quantidade de algarismos. Mas os vestígios disso tu ainda vês na tipografia. Por exemplo, a base do 
sistema é o 12. A tipografia, por defeito, é 12. E se tu fores a um programa como o Word tu vês que o 10 
é 5/6 do 12, é uma coisa notável; o 9, que é 3/4 de 12 também é notável; o 8, que é 2/3 de 13 também 
é notável... Basicamente ainda tens vestígios desse sistema na tipografia. E isto é um sistema 
duodecimal porque vem da... tem uma base 12. Estou a dizer-te coisas assim um bocadito avulso, 
relacionadas com isto. Antes de haver A4 e Regras de Ouro, o formato do papel era feito em função da 
folha de papel original, antes de ser dobrada. Ou seja, vias uma folha destas, que devia ter uma 
proporção qualquer também notável, reparando que ela sempre que é dobrada a meio dá outro 
retângulo, isto não era um A4, portanto ela dobrada a meio dava sempre outra coisa. O maior formato 
dobrado era o fólio, os livros grandes eram os fólios. Depois, a partir do fólio dobravas e ficava, salvo 
erro, com um quarto, depois o octavo, e por aí fora, duodécimo... Basicamente, o que acontecia, é que 
nos velhos tempos tu em vez de dizeres “isto é um A4, isto é um A5 ou isto tem 10 por 20”, tu dizias o 
tamanho em geral do livro, se era muito grande, se era pouco grande em relação à folha

Inês Redondo: Mas a partir daí, o curioso e que até fico com receio de dizer, é que, tal como os 
tipógrafos faziam aquele trabalho manual que dependia muito da sensibilidade deles, este trabalho 
de computador depende também da nossa sensibilidade visual.

Mário Moura: Claro, nota que isto é geometria, mas tudo isto tem que ser feito a olho, tudo isto tem 
que ser ajustado, não podes fazer isto automaticamente. Em geral, uma composição de páginas tipo 
aquela que te mostrei de Villard de Honnecourt, não bate certo, por exemplo, com as baselines, 
depois tens que ajustar.

Inês Redondo: Ai, "aldrabamos" um bocadinho os espaçamentos, principalmente nos parágrafos, 
jogamos com isso. Visualmente, a pessoa que está a ler não se apercebe.

Mário Moura: Sim, a questão é sempre essa, tu tens sempre que ajustar e depois também há outras 
questões, por exemplo o que é que está na moda, há alturas em que está na moda uma linha mais 
comprida em termos de caracteres do que uma linha mais curta. Tipo, no final dos anos 90, estavam 
na moda linhas de 120 caracteres. Penso que era assim uma coisa inspirada nos ditólogos, umas 
linhas muito compridas… para aí há uns 15 anos… os tipógrafos queixavam-se, mas era o que estava 
na moda, eventualmente acabou por desaparecer…

Inês Redondo: No manual escolar, não tenho assim nenhum sistema. Tens ideia de que sistema?
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 3 Mário Moura: Quase todos os sistemas usados nos manuais, a níveis industriais, são próximos do 
sistema dos suíços, que é uma coisa muito modular. Ou seja, tens uma paginação que é muito 
orgânica, na medida em que, se uma coisa falha, tiras facilmente e pões outra no lugar. O sistema 
suíço é uma coisa muito trabalhada para duas questões: trabalhar com muitas hierarquias de texto e 
trabalhar em sistemas industriais, em que é difícil aprovar um projeto. Portanto, a coisa é muito 
compartimentada, se uma coisa não funciona, muda-se. É muito fácil, não tens que alterar a 
paginação por causa só de uma alteração. A questão que eu estava a dizer das hierarquias de texto 
era outra. Quer dizer, um livro clássico tu lês de uma ponta a outra; numa revista ou num manual, já 
tens algumas hierarquias, tu podes ter uma hierarquia que seja só visual ou podes ter uma hierarquia 
que é quase uma narrativa gráfica. Numa revista ou num jornal muitas vezes tens dois, três, quatro 
níveis de leitura. Tens uma leitura rápida, tens uma ainda mais rápida que é só folhear e tens uma 
leitura que pode ser sequencial. E depois ainda tens outro tipo de leitura, podes ler só uma parte do 
livro, podes ler um capítulo… basicamente, a ideia de teres uma grelha mais gráfica, como a dos 
suíços, é poder suportar uma série de leituras diferente, que tenham legendas, destaques, mais 
imagens ou menos imagens… é por isso que a grelha suíça interessa. Esqueci-me de falar sobre o 
porquê de o modelo ter várias hierarquias de texto. A ideia é suportar vários tipos de leitura.

Inês Redondo: Que é o caso. E o mesmo se passa com a leitura digital, não é?

Mário Moura: Sim, na leitura digital já podes tornar isso uma coisa mais automática. Podes ter na 
mesma níveis de leitura digitais, mas também podes automatizar a coisa, ou seja, teres literalmente 
duas maneiras de leres o mesmo objeto que não coincidam na página. Tu podes ter uma maneira 
rápida de ler um texto…

Inês Redondo: Quando tu falas em hierarquias, subentendes várias formas de leitura, ou seja, eu olhar 
para a página e, por exemplo, conseguir apanhar os títulos todos que ela tem e têm uma leitura, os 
títulos…a chamada leitura na diagonal…

Mário Moura: É isso. E tu tens um sistema de paginação que suporta isso. Agora… podes ainda 
suportar mais coisas, sei lá… por acaso é um exemplo um bocado estúpido que até sai do plano 
gráfico, tu num ebook… tu agora tens sistemas na Amazon que tu podes alternar o ebook com o 
áudio-book… imagina que estás num ambiente com ruído ou uma coisa assim… podes parar e passar 
automaticamente para o sítio onde estavas a ouvir o livro… e podes estar a ler o livro e de repente pôr 
o áudio-book… e se tiveres o kindle no mesmo leitor podes fazer isso. Isso são dois modos de leitura 
que transcendem até a parte gráfica.

Inês Redondo: Eu falando na migração da leitura, tenho que focar necessariamente isso.

Mário Moura: Nesse aspeto… isto até é uma coisa altamente especulativa, que já está em questão, 
mas era só para dizer que a grande questão é os tipos de uso que… ou seja, aquilo que define o design 
bem-sucedido de uma paginação, a nível gráfico, mas a nível funcional, é realmente os tipos de uso 
que a paginação tem.

Inês Redondo: Isso é importante. Uma perspetiva muito interessante.

Mário Moura: E, na clássica já era a mesma coisa. Se tu tens um livro linear tu paginas duma 
determinada maneira, se tu tens um livro não linear que permite várias hierarquias ao mesmo tempo 
de leitura, seja uma revista, seja um manual, seja um dicionário, tudo isso altera-te as condições. 
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Essas condições podem também formar outras questões, por exemplo, se tens um manual de 
instruções para ser usado numa fábrica, uma encadernação espiral e útil porque tu podes segurar 
aquilo tudo só com uma mão, seguras aquilo como se fosse um tablet, mas basicamente um bom 
design consegue integrar isso de uma maneira bem sucedida. Mas mesmo assim, como é obvio, não 
é uma coisa universal, no sentido em que tens questões de gosto e os hábitos também mudam… 
Portanto, é complexo e não é complexo…

Inês Redondo: São novas perspetivas. Abordaste essa questão do outro lado.

Mário Moura: São mais ou menos preocupações teóricas, todas as pessoas que fazem paginação 
acabam por ir parar a questões deste género nem que seja de uma maneira instintiva. A grande 
questão disto é tentar sistematizar para ensino e para implementar em termos de regras de casa, ou 
seja, para serem feitas sem pensar muito no assunto, para dividir o trabalho e fazer trabalhos 
complicados em equipas que podem até nem se conhecer…. Basicamente, quando estás a falar de 
livros, estás a falar de uma indústria. E todas estas regras, a ideia de sistematizar é normalizar a 
produção, racionalizar o trabalho…Se tu vais a um livro de tipografia, por exemplo, o Manual de 
Tipografia do Libânio da Silva, tu tens uma coisa que vais desde a composição dos caracteres, a 
história, até à gestão do espaço de oficina de impressão, a maneira como os trabalhadores devem 
mexer nas coisas… Aí tu percebes que realmente é uma indústria, hoje em dia já é uma indústria de 
serviço, uma indústria mecânica como era a tipografia, mas muitas destas questões de composição 
tinham a ver com gerir o processo industrial. Daí, a coisa mais intuitiva ser relativamente desencorajada 
nas fases de execução, nesse tipo de esquema. Se estás a conceber o formato em si, ainda 
consegues pensar nisso, se estás a trabalhar dentro da linha de montagem, na pratica, já não é tão 
importante, pelo menos para a filosofia de quem fez o sistema.

Inês Redondo: Mário, obrigada.

DESIGNERS
Miguel Carvalhais e Mário Moura_02.11.2012
Inês Redondo: Eu precisava que me ajudasses a pensar como é que eu posso conceber um manual 
interativo que pudesse ser manuseado em tempo real. Ou seja, eu queria fazer um protótipo de uma 
espécie de plataforma em que pudesse haver uma interação entre professor e aluno, em que o aluno 
pudesse aceder às ferramentas que precisa via web...

Mário Moura: Se calhar também vale apena contextualizar um bocado como tu fizeste. A Inês está a 
trabalhar sobre o manual escolar.

Inês Redondo: Eu enviei no resumo.

Mário Moura: Não só está a fazer uma espécie de história do manual escolar, em termos formais…

Inês Redondo: Eu estou a fazer a migração...

Mário Moura: Ela trabalha numa editora de manuais escolares e está a tentar ver a possibilidade de 
atualizar o manual escolar para um formato próximo do ebook. Ela também está interessada... Tu 
também estavas interessada em coisas... Como a experiência das pessoas com coisas como o 
Moodle, com plataformas de … ensino eletrónico, basicamente. 
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 3 Inês Redondo: Portanto, eu estou a estudar como é que a migração está a acontecer, porque está a 
acontecer e já vai no ebook, só que o ebook,, no fundo, são PDF`s, é estáticos. 

Carvalhais: Isso está a acontecer, efetivamente?

Inês Redondo: Quer dizer, nós fazemos umas pequenas amostras vendáveis online de ebooks, mas 
são amostras, não é num manual escolar pretende-se mais do que isso, não é? Atingir objetivos... 
Pronto e eu fui analisando algumas ferramentas, nomeadamente de um professor de matemática 
que dá explicações online, não sei se já ouviste falar, que apareceu na televisão... e eu gostava de fazer 
um protótipo que, em tempo real, estas entidades pudessem interagir. Ou seja, o aluno podia estudar, 
podia aceder a uma série de ferramentas, dicionários, diciopédias, tudo o que a Porto Editora já tem, e, 
por chat, comunicar com os colegas, fazer os trabalhos de casa em tempo real e até com os colegas, 
pode partilhar isso com a professora e ela corrigir. Portanto, eu precisava de perceber que tipo de 
ferramentas...

Carvalhais: Pronto, mas isso é o Moodle, já existe, o Moodle ou outro. 

Inês Redondo: Exato. E eu fui entrevistar a responsável e ela contou-me que tu é que estavas a fazer 
os novos layouts...

Carvalhais: Ui, eu fiz parte da equipa que trabalhou nos layouts na versão da versão 2 do Moodle da 
Universidade do Porto, mas não fiz o desenvolvimento da plataforma. Até porque também não foi a 
Universidade do Porto que desenvolveu a plataforma. O Moodle existe, é uma plataforma open 
source, eles instalaram a instância da Universidade do Porto e customizaram algumas funcionalidades, 
ao nível da interligação com o sistema de autenticação do Sigarra, da integração do modelo de 
classificações, salvo erro, coisas desse género. Por isso, fizeram o que as instituições fazem quando 
instalam o Moodle localmente, pegaram na base, customizaram de acordo com as suas necessidades 
e fizeram o deploy dentro da Universidade do Porto. Mas isso é uma LNS. Agora, o Moodle não é um 
manual escolar.

Inês Redondo: Não, mas o Moodle podia ser um manual de Português, por exemplo?

Carvalhais: Como?

Inês Redondo: Ou seja, eu podia usar essa plataforma e customizá-la de forma…

Carvalhais: O Moodle precisa de duas coisas, tem dois requisitos: precisa de um browser moderno e 
precisa de ligação à internet. Se as duas não existirem, o Moodle não pode ser utilizado, logo 
parece-me um pobre substituto de um manual escolar. E se pensarmos em manuais escolares de 
papel como eu os utilizei, e imagino que eles ainda existam hoje em dia.

Inês Redondo: Existem e vão existir.

Carvalhais: E vão existir porque ainda não existe um modelo económico viável para os ebooks. Por 
isso, é que continuamos a matar árvores, porque se não as editoras…

Inês Redondo: Mas eu gostava de fazer um protótipo de um ebook, mais interativo, mais dinâmico.

Carvalhais: Mas o que é que é um ebook interativo? Define-me isso.

Inês Redondo: É um ebook que tem uma permuta em tempo real. Com o professor e com os outros 
alunos da turma, por exemplo. Uma espécie de plataforma em que eu pudesse estar a fazer, por 
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exemplo, um trabalho de casa e tinha uma dúvida, e se via no chat, como se vê no gmail, que o meu 
colega estava lá, perguntava-lhe a ele, ou se estava a minha professora, perguntava a ela... Preenchia 
em tempo real...

Carvalhais: Mais uma vez, isso é um Moodle … isso é um LNS. Mas o Moodle não é um ebook, é uma 
plataforma. Os ebook, se seguirmos o modelo convencional do livro, não são tão sociais quanto isso, 
são a parte menos social da aprendizagem, o ebook eu levo para casa e são aquilo com que eu 
interajo one/one. Depois posso é ter na LNS os exercícios que desenvolvo online e posso ter as 
formas como comunico com os meus colegas ou com o professor e tenho o chat e por aí adiante. 
Mas existem muitas plataformas assim, o Moodle é uma, a Porto Editora tem uma coisa que eu não 
me lembro como se chama…

Inês Redondo: Educare e tem a Escola Virtual... É mais a Escola Virtual.

Carvalhais: Existem outras plataformas. Agora, o manual estar dentro dessa plataforma, eu não sei 
até que ponto isso é vantajoso ou não. Muito sinceramente.

Inês Redondo: Eu queria ouvir-te

Carvalhais: Pela mesma razão porque, ler um ebook aqui é mais fácil e mais prático do que lê-lo ali, quanto 
mais não seja porque somos menos interrompidos. Se nós queremos que os estudantes se foquem, 
efetivamente, nos conteúdos, eu não sei se todo o ruído de uma LNS que os rodeia é, enfim, boa ideia. 

Mário Moura: Logo à partida, isso também aponta para o próprio livro, que acaba por ser... Por ser 
menos conectado, acaba por...

Carvalhais: Lá está, por isso é que quando se fala em ebook interativos, a primeira pergunta que eu 
faço sempre é “o que é que se entende por interação?”...

Inês Redondo: Sem ser só uma máquina, uma coisa que...é homem, máquina...

Carvalhais: É que a interação pode... Pode ser o quê? Podem ser canais de comunicação ou 
ferramentas sociais, canais de comunicação com os colegas, com professores, com o que quer que 
seja... Podem ser exercícios, por exemplo, que são autoavaliados pelo ebook… podem ser conteúdos 
audiovisuais, podem ser conteúdos interativos e audiovisuais que envolvem o aluno na descoberta 
dos conteúdos, sem serem propriamente exercícios... Podem ser milhares de coisas diferentes... Em 
última instância só temos hiperligações… e o dicionário que temos num kindle já...

Inês Redondo: No fundo, é isso. E como é que eu concretizo isso, que é fundir essas ferramentas 
todas numa base...?

Carvalhais: Eu acho que, primeiro, tens que partir como se parte para qualquer projeto digital, tens que 
começar por fazer uma análise dos requisitos e das funcionalidades do sistema, o que é que queres 
efetivamente implementar e o que é que é importante implementar, o que é imprescindível e o que é 
bom, se for possível...

Inês Redondo: O que é imprescindível são os conteúdos homologados pelo Ministério da Educação, 
que são todos iguais e que podem ser descarregados.

Carvalhais: O Ministério da Educação não homologa um texto final, homologa, lá está, uma lista de 
conteúdos, um programa...
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 3 Inês Redondo: Sim, metas de aprendizagem.

Carvalhais: Um livro da Porto Editora ou outra editora qualquer, com certeza que contém o mesmo 
programa com formas bastante distintas, com textos diferentes, imagens diferentes, exercícios 
diferentes, por isso não podes definir os requisitos como, pura e simplesmente, conter o programa.

Inês Redondo: Não... É assim.… Se eu pegar num manual escolar, a ideia é reproduzir, mediante um 
manual que eu já tenho em digital, com layout construído...

Carvalhais: Um manual que já tens em digital?

Inês Redondo: ...em design, portanto estático.

Carvalhais: Isso é um manual feito para papel, um PDF não é um ebook.

Inês Redondo: Eu sei, mas eu queria transformá-lo, de forma... Com essas ferramentas todas que tu 
estás a dizer... De forma a personalizá-lo, de forma ao aluno poder escolher, dentro dos layouts que 
eu lhe oferecer, poder escolher o que mais lhe apetece estudar naquele dia, ou seja modificar...  
A estrutura de base, a grelha de base é a mesma, ele pode alterar cores, ele...

Carvalhais: Mas a questão é esta, até que ponto isso é uma mais-valia pedagógica? Ou isso é só 
decoração e não interessa absolutamente nada e não tem vantagens efetivas nenhumas?

Inês Redondo: Porque tu não concordas, de todo...

Carvalhais: Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada, percebes? Tento ser o mais agnóstico possível.

Mário Moura: …porque até certo ponto, quer dizer, a nível de educação... Tipo, no limite… o que vocês 
estão a dizer... Está a cumprir o que o Ministério está a fazer... Penso que até acaba por ser esse o 
problema... À partida, não estás a satisfazer diretamente as necessidades, nem de alunos, nem de 
professores, estás a ter um intermediário, digamos, da legislação e do Ministério, que até certo ponto, 
quer dizer, nós já tínhamos falado disso a propósito dos manuais antigos, dessa coisa toda... Quando 
se põe nesse caso, quer dizer, de repente a coisa já fica bastante limitada. Se calhar, até era 
interessante, quer dizer, dizendo isto pela primeira vez, tentar encontrar... Não tanto um protótipo, 
mas encontrar modelos distintos, tipo… nem tanto pensar num modelo para propor a uma editora 
para resolver os problemas do Ministério, mas pensar em modelos de ensino eletrónico para propor, 
enquanto protótipos educativos, não enquanto protótipos de adaptar a legislação, ou seja... Penso 
que isso é uma armadilha, por acaso… concordo com o Carvalhais.

Carvalhais: …o manual escolar que é desenvolvido atualmente, e que foi desenvolvido para papel.  
Foi desenvolvido, ainda por cima, com algumas preocupações... Não sei se lhe chame públicas, muito 
claras: para papel, para não ser facilmente muito reutilizado, para ser substituído todos os anos, etc, 
etc. … Perceber como é que os ebook, e aqui ponho ebook entre aspas, porque não existe um 
standard… existe uma tendência para um standard mas ainda estamos longe de lá chegar, mas 
perceber como os tablets, se quisermos, ou como os laptops podem ser usados como eventuais 
substitutos dos manuais...

Inês Redondo: Do papel.

Carvalhais: Sim, mas não pensar pura e simplesmente nesta substituição da digitalização pura e  
simples. O PDF não é um ebook.
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Inês Redondo: Não, não, de todo.

Carvalhais: É apenas uma versão digital de algo que foi produzido para papel e que segue os modelos 
e a estrutura do papel. A questão é: como é que nós podemos utilizar estas tecnologias para produzir 
formatos novos e que sejam eficazes e como é que podemos avaliar essas propostas também. Eu 
acho isso muito mais interessante do que, sei lá, pegar na última versão do manual, sei lá, de 
Português do 9.º ano e tentar fazer uma versão digital que, em vez de ter animações estáticas, tem 
animações animadas, que tem som..., mas que, no fundo, continua a ser um manual em papel, só que 
num suporte digital.

Inês Redondo: Uma migração. Eu, por exemplo, peguei no conceito de responsible design e estou a 
readaptar aos ecrãs e aquilo tem definições específicas… algumas páginas de manuais escolares, de 
Português e de Inglês que são as áreas em que eu me foquei e estruturar e hierarquizar esse tipo de 
informação já é complicado... Será que isso pode ser uma base mais válida... Eu estou a tentar 
perceber que tipo de ferramenta eu vou utilizar para poder... As pessoas que estão muito convictas e 
muito agarradas ao papel poderem perceber que também pode haver uma solução no digital sem 
estarmos a arrumar com o papel, definitivamente, mas, pensando em termos ecológicos e em 
termos de aprendizagem, que os miúdos agora ligam mais depressa aos jogos e a coisas ligadas à 
informática e aos smartphones do que propriamente ao papel...  Interessam-se mais, por muito que 
eles se foquem a aprender por momentos, faseadamente, porque já há estudos em que eles não 
conseguem estar muitas horas a olhar para ali... Eu gostava...

Carvalhais: Se é que alguma vez conseguiram, mas... Isso já é outra história.

Inês Redondo: Sim, mas no papel eles estão mais circunscritos, parece que há menos elementos. Ali, 
embora haja mais poluição externa, de chegadas de email que é complicado e concordo contigo, 
gostava de viabilizar de certa forma, uma nova forma de leitura pedagógica. Fiz-me entender?

Carvalhais: Sim.

Inês Redondo: Então gostava de te ouvir e perceber, dentro do digital, que tipo de ferramentas e 
conceitos eu poderia também abordar para resolver essa questão, para construir esse protótipo.

Carvalhais: Eu acho que em primeiro lugar é preciso perceber como é que... O que é que são os meios 
digitais e de que é que estamos a falar quando falamos de leitores de ebooks ou quando falamos de 
ebooks, porque obviamente, isto é muito diferente disto, que é muito diferente disto... Os kindles 
suportam conteúdos radicalmente diferentes e regimes de interação muito diferentes... É preciso 
perceber como é que as pessoas lêem estes dispositivos... Lá está, e que tipo de interações é que 
desenvolvem com estes dispositivos. É preciso também comparar isso com as “interações” que se 
desenvolvem com os outros dispositivos, com os livros em papel, manuais escolares tradicionais... Eu 
risco os manuais, eu uso-os como um guia para desenvolver exercícios em papel…?

Inês Redondo: Não podes riscar os manuais impressos.

Carvalhais: Eu riscava no meu tempo.

Inês Redondo: Agora tens ícones a dizer que não podes.

Carvalhais: Se eu os compro, porque é que não os posso riscar?

Inês Redondo: Pois, está bem, mas isso está instituído.
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 3 Carvalhais: É obvio que eu os posso riscar...

Inês Redondo: Porque eles têm uma durabilidade de seis anos agora.

Carvalhais: Mas eu posso riscar. O ícone pode estar lá, mas eu posso fazê-lo e posso arrancar a 
página, posso dobrar as páginas, posso marcar com papel, posso meter post-its, posso fazer uma 
data de coisas que aqui, se calhar, não posso. Ou não posso no livro. Eu posso copiar um excerto do 
livro para o Endnote ou para a minha aplicação de notas, mas não posso facilmente fazer uma nota no 
livro e voltar lá com muita facilidade, dependendo do software que estiver a ser utilizado. É preciso 
perceber como é que os mercados funcionam, também, como é que a distribuição dos ebooks pode 
ser feita e como é que ela tem vindo a ser feita para as diferentes plataformas. E depois, isto leva-nos 
àquilo que são as estruturas narrativas que podem ser desenvolvidas aqui dentro, porque o texto 
linear, tradicional continua a funcionar muito bem... Não sei se tu usas o kindle, se usas...

Mário Moura: ...prefiro o kindle apesar de nem gostar de ler no computador, por acaso, confesso.

Carvalhais: Eu também não. Não gosto, sobretudo, por causa da resolução do ecrã, mas a questão não 
é essa... Eu ando... Eu altero entre o kindle e o iBooks, ultimamente prefiro o iBooks por uma razão muito 
curiosa, desde o ultimo update podes fazer scroll do texto, não tens paginado e isso funciona lindamente.

Mário Moura: Pessoalmente, não leio ebooks, prefiro... Quer dizer, há coisas que eu gosto, que é tipo o 
alinhamento à esquerda e isso gere um bocadito melhor, por exemplo coisas como PDFs, que eu 
costumava utilizar para apresentações, se bem que agora tiraram-me um bocado a coisa debaixo 
dos pés, porque nas apresentações o PDF agora tem uma bordinha cinzenta irritante que antes não 
tinha, portanto já não consigo apresentá-lo sem aparecer o fundo do ecrã, é um bocado chato.  
No kindle, aquilo tem a vantagem de... Quer dizer, tem a vantagem de se poder ler no computador, ou 
seja, posso ler o que escrevo...

Carvalhais: ...poder copiar as notas, que não consegues no iBooks.

Mário Moura: Sim, pode copiar as notas e fazer share das notas mais facilmente, se bem que 
curiosamente no computador não consigo fazer share, só consigo fazer uns periféricos e acho a 
coisa um bocado esquisita... Quer dizer, tem uma coisa que me fascina um bocado, que há bocado 
nós estavamos a falar da questão das redes, e até certo ponto, mesmo um livro no kindle já é uma 
coisa social. Eu reparo nisso por causa daquela coisa dos sublinhados, 350 pessoas sublinharam isto, 
não sei quantas pessoas fizeram share disto...

Carvalhais: Os sistemas de open book marketing tentam tornar isso mais social...

Mário Moura: Talvez a nível abstrato, assim a título de opinião, quer dizer... Talvez até... Eu estava a 
tentar fazer isto aqui, mas o meu cartão, a minha net foi à vida, portanto não consigo ter a subscrição...  
Talvez até um modelo mais prático... Com o iBooks ou com.… o kindle já tem a revista online... Por 
acaso agora tem aparecido algumas coisas interessantes, são mini-revistas e mini-manuais e coisas 
assim que são... Já têm... Quer dizer, à partida, formato de revista... São coisas mais interativas, com 
imagens até certo ponto mais móveis

Carvalhais: Mas tem este nível de informação que não existe nos iBooks, que é...

Inês Redondo: E que no manual escolar era super útil, em termos de terminologias adicionais.
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Carvalhais: A primeira ferramenta que eu iria espreitar...é distribuída pela Apple… Pode funcionar em 
ipads, mas ele gera iBooks que...

Mário Moura: Se calhar, uma das coisas que também te convém é limitar a plataforma, ou seja, não 
fazeres um protótipo para todo o tipo de plataforma, mas escolheres uma coisa específica.

Carvalhais: Sim, ele gera iBooks e gera... Ele está especificamente optimizado para produzir textbooks, 
ou seja, manuais escolares e para serem os próprios educadores, os próprios pedagogos a criarem os 
manuais escolares. Ou seja, ele fornece um conjunto de ferramentas muito otimizadas para amadores 
ao nível da composição e da criação de ebooks... Ele embrulha todo o conteúdo numa série de 
templates... A Apple, não é? Tens uma série de templates distintos, tens estruturas de página  
pré-definidas, tiras para lá as estruturas de texto, imagem, fórmulas, vídeos, elementos interativos, o que 
quiseres, e em dez minutos ou em muito pouco tempo, tens um ebook interativo, formato em top 3 com 
algumas coisas específicas da Apple que não sei até que ponto irão sobreviver ao tempo, mas... Enfim, 
agora funcionam, em junho se calhar ainda funcionam... e tens um textbook interativo muito interessante.

Inês Redondo: Mas então parece-te mais interessante e premente procurar perceber as várias  
formas de leitura, mais até do que conceber, visto que, na tua óptica, até há uma forma simplista de 
conceber um manual escolar através desse ebooks, certo? Percebi bem?

Carvalhais: Não estou a chamar a isso simplista, chamaria simplificada.

Inês Redondo: Pronto, não me interpretes mal, mas... Porque vocês estão mais habituados ao digital 
do que eu, por isso é que eu quis falar contigo.

Carvalhais: Eu não usaria essa ferramenta, mas acho que é uma ferramenta bestial para um 
professor de matemática do secundário utilizar, por exemplo... Ou mesmo um professor universitário 
que queira fazer uma sebenta para os seus alunos... Acho que é uma belíssima ferramenta para ser 
usada nesse domínio. Mas, lembra-te também, e eu acho que era importante olhar para isso...  
Isto não surge como uma ação isolada, a Apple ao mesmo tempo que vende livros de ficção, mais ou 
menos tradicionais, tem feito um esforço considerável a vender textbooks, livros para o ensino no 
mercado ipad. A Amazon faz a mesma coisa com o kindle... Eles aqui há uns anos lançaram aquele 
kindle grande, justamente pensando em textbooks... e esse mercado está cada vez mais forte...  
Só temos é que esperar que estas coisas se tornem suficientemente ubíquas entre os estudantes...

Inês Redondo: Lá está, isso é uma questão que eu estou a focar, principalmente em Portugal, nós 
temos uma barreira, que é a falta de poder ecnómico...

Carvalhais: Mas isso não é uma barreira, quanto é que isto custa? Quanto dinheiro um aluno do 
secundário gasta em livros por ano? 600 ou 800 euros? Um kindle, um ipad são necessariamente 
mais baratos.

Inês Redondo: Então estás a ir de encontro à minha ideia.

Carvalhais: Qual ideia?

Inês Redondo: Que vamos afunilar um bocado a venda do manual impresso nos próximos anos.

Carvalhais: Não vamos, por razões políticas...

Inês Redondo: E razões económicas.
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 3 Carvalhais: ...existem lobbies muito fortes, que não querem obviamente que os pais ou os alunos 
deixem de gastar 600 € em livros...

Inês Redondo: E eu também não quero perder emprego.

Carvalhais: ...e passem a gastar só 50€.

Mário Moura: Mas uma coisa que eu, por acaso, tenho andado a reparar... Mesmo no mercado de livros 
universitário de livros americanos, quando tento ver livros sobre economia, engenharia ou qualquer 
coisa assim, os ebooks andam para aí entre os 100, 150 ou até 200 € e o...

Carvalhais: Os ebooks custam sempre ligeiramente mais do que epaper e eu creio que isso acontece, 
entre outras razões, por causa do IVA. Ao comprares um epaper na Amazon, não pagas necessariamente 
IVA, se comprares um ebook tens que pagar IVA. 

Inês Redondo: Há uma grande guerra até entre países por causa disso, pelo IVA dos ebooks, que eu 
também tenho lá um paper para ler sobre isso.

Carvalhais: Mas a questão é esta, que efetivamente o preço dos livros podia descer bastante e não 
interessa a ninguém que isso aconteça. Porque nenhuma das editoras vai passar a vender mais 
unidades, vão passar a vender as mesmas unidades, porque obrigatório é comprares um livro. Por isso 
vão é passar a vender o mesmo por menos dinheiro e isso não interessa a ninguém. Agora, eu acho, 
sem pensar muito no assunto, parece-me perfeitamente possível uma mudança de tecnologia muito 
radical, e se calhar isso podia ser feito de um ao para o outro e se calhar até era bastante pacífica e se 
calhar os miúdos andavam com menos tralha às costas... Não temos que ir para tablets topo de gama, 
mas uma tablet android já se compra por 50/100€. 

Inês Redondo: Eu tomei conhecimento de um software na feira do livro de Frankfurt, produzido por 
indianos, que já mostrava o que era isso... Eu não te posso precisar agora o nome, não sei de cor, mas 
posso enviar-te...e aquilo custava 3€...imagina... Agora multiplica isto... E sei que foi um produto que a 
Porto Editora comprou e está a trabalhar no assunto... Eu não pude comprar porque não era editora...e 
aquilo multiplicado pelas várias disciplinas, em termos de rentabilidade é ótimo para a editora, mas 
depois no mercado não sei como é que isso pode ser implementado. 

Carvalhais: Lá está, não basta só traduzir diretamente o livro em papel para o livro digital. Isso pode ser 
feito facilmente com coisas deste género, mas mesmo com coisas deste género, por vezes, seria 
desejável que houvesse um esforço acrescido...

Mário Moura: É verdade, é. Eu pessoalmente, continuo a dizer, acho que as revistas e jornais, neste 
momento, por acaso, estão a funcionar bastante melhor que o livro e acho que dão pistas mais 
interessantes nesse aspeto.

Carvalhais: Eu não tenho dificuldades nenhumas... Tenho lido muito no tablet... Eu basicamente compro o 
mais barato, se o mais barato é o que está em papel, é esse que mando vir, ainda hoje comprei um em papel...

Mário Moura: Sim, as únicas impossibilidades neste momento é que, eu até agora, livros portugueses só 
li os que estavam no projeto Gutenberg ou que a Porto Editora oferecia em PDF... Tipo, isso li para aí o 
Amor de Perdição... E tipo, PDFs, li coisas pirateadas de economia ou qualquer coisa assim.…, Mas 
mesmo assim lê-se bastante melhor, quer dizer, e tem a grande vantagem...é muito portátil, para mim...
eu digo sempre isto, a vantagem é ser mesmo muito portátil.
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Carvalhais: Eu aprecio a portabilidade, obviamente. Então a última vez que fui para fora assim por um 
período maior e tinha viagens longas, em vez de levar 6 ou 7 livros atrás, levei só livros digitais, mas a 
portabilidade não é tudo... Também dá jeito para ler na cama, é fixe... Mas também não é isso... Teres o texto 
todo pesquisado, isso sim é uma vantagem. O texto todo... Teres hiperligações entre notas ou índices do 
texto, isso é bestial... Fazeres notas, highlights e comentários que ficam lá, isso é que é realmente 
importante. Ou fazeres coisas como, “estás cansado não metas o corpo do texto”, por exemplo…

Inês Redondo: Como é que tu fazes isso?

Mário Moura: Mas isso é simples... Quer dizer, no books é...

Inês Redondo: Tu tens um layout em Indesign de um manual escolar, de uma página...

Carvalhais: Mas esse é que é outro problema!

Inês Redondo: Pois, estás a perceber.

Carvalhais: Mas, esse problema só acontece porque quem fez o layout valeu-se de um modelo 
antigo. Não está a pensar em ebooks, está a pensar em livros em papel. Porque, obviamente, quando 
eu tenho uma coisa qualquer... Um livro digital, o layout tem que ser elástico. Tem que ser, não faz 
sentido termos a coisa de outra forma. E isto porquê? Porque esta tablet é deste tamanho, a tablet a 
seguir é mais pequena ou maior, porque que posso ter duas orientações... Ou porque pura e 
simplesmente posso não ver bem... E temos resolvido o problema de acessibilidade de muitos dos 
alunos que têm problemas de visão e que em vez de andarem com lupas na aula ou terem que fazer 
fotocópias ampliadas, como acontece muitas vezes, carregam num botão.

Inês Redondo: Então a questão do layout acaba por...

Carvalhais: Temos resolvido o problema de... Este leitor não tem isso, mas mostram-te isso no  
instapaper, que, apesar de ninguém o ter solicitado e de ele não ter responsabilidades, tem uma coisa 
fantástica, que é.… já não sei onde é que isso está... Tem uma fonte automizada para disléxicos, que é 
uma coisa que eu não percebo porque é que o kindle não tem... Nós estamos aqui, não temos uma 
relação formal fixa, não temos um suporte...

Inês Redondo: Circunscrito ali...

Carvalhais: ...por isso não podemos pensar na mesma tipologia de layouts que usamos em papel. 
Onde é que temos que olhar? Temos que olhar para o design de aplicações e para o design de 
páginas web e não para o design de livro. Há muito que aprender daqui... Mas não podemos é pegar 
neste modelo e transferi-lo para aqui apesar do tamanho não ser tão diferente quanto isso. Não 
podemos fazer só isso. Temos que nos reconciliar com a ideia de que não temos um layout fechado. 
Por isso é que eu gosto disto e... Ele aqui está paginado, se calhar porque da última vez que estive a ler 
com o iBooks estava... Sei lá o livro pousado... Quando estou a comer, gosto de o ter paginado porque 
me dá jeito fazer scroll e... Mas quando estou com ele na mão gosto de fazer scroll... Se estiver a ler no 
comboio, ou numa cama... Porque é muito prático fazer scroll... E, funciona... Para mim foi muito 
surpreendente perceber quão bem o scroll funcionava em livros mais ou menos tradicionais e estou 
super ansioso que o kindle suporte... Aliás, pensando noutra coisa...  Se nós temos uma relação formal 
fechada, se tenho um layout e uma paginação fechados, isto também é muito problemático. O que é 
que fazemos às imagens? Invertemos?
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 3 Inês Redondo: Quando tu viras isso, têm que virar também as imagens e os elementos todos…

Carvalhais: Qual é que foi a solução de compromisso a que a Apple chegou? Eles têm dois layouts...  
Um livro suporta dois layouts... Quando está em landscape, está paginado e tem uma paginação fixa 
e onde nem sequer se podem redimensionar textos… quando está em portrait faz scroll... Isto nos 
textbooks criados com o iBooks Houser. Não é a melhor solução do mundo, mas... Para uma primeira 
versão, não funciona mal de todo.

Inês Redondo: Lá está, então como é que migra um layout?

Carvalhais: Mas lá está, quando a Apple lançou o iBooks Houser, só tinha o iPad.... Como é que migra o layout...?

Inês Redondo: É que o layout aí é uma coisa muito simples e é interessante e agrada-me.… Só que, 
então porque é que nós no papel fazemos tantos grafismos e cores e...

Carvalhais: Não faço a mínima ideia.

Mário Moura: Tenho uma teoria. Quer dizer, também é a teoria das revistas e isso já é uma coisa que 
data dos anos 20/30... Até certo ponto, a inovação de alguns designers da época foi começarem a 
fazer livros que suportavam modelos de leitura distintos. Ou seja, no início do “Vision Emotional”, diz 
uma coisa curiosa, que aquilo era um livro que podia ser lido de uma ponta à outra, tradicionalmente, 
mas também podia ser lido pelo leitor desatento ou pelo leitor mais ou menos atento. Era uma teoria, 
por exemplo, da revista... Mas também do manual escolar, ou seja, o manual escolar é uma coisa que 
suporta textos... Que suporta, digamos, vários formatos possíveis de leitura, folhear, ler só as imagens 
com legendas, ou ler só os exercícios...

Carvalhais: E são coisas que estruturalmente são importantes. Agora... Ou são excessivamente 
decoradas, mas isso é outro problema.

Mário Moura: Isso acontece... Tens duas timelines a funcionarem assim um bocado em contraponto, 
ou seja, uma mais linear a tentar fazer funcionar... É tipo, naquelas peças do Bach, que são tipo a três 
mãos, basicamente, só tens duas mãos para tocar e o que ele fazia era por uma parte da música 
distribuída a outras duas mãos para dar a sensação de que havia uma terceira música a andar pelo 
meio. O que acontece com o livro é realmente isso, tens um texto linear, tens um texto de exercícios, 
tens um texto de chamada, num livro clássico, tens notas de rodapé, podes ter um glossário... Num 
livro escolar, o que acontece que tens assim uma série de hierarquiazinhas... Agora a grande questão 
que uma pessoa tem que perguntar é: porque é que se... Tem sempre que perguntar à partida se uma 
pessoa está, digamos, numa tarefa de investigação, se faz algum sentido fazer hierarquiazinhas 
dessa maneira, ter essas caixas todas na versão digital. Eu lembro-me quando os PC começaram 
com aquela história do clip, que era aquele auxiliar, aquela mascote que era um clip com olhinhos que 
saltava sempre que uma pessoa fazia qualquer coisa, era irritante e com alguma razão... Mesmo 
agora, nos computadores tu tens o sticky notes, é aquela história que passas o rato por cima de 
qualquer coisa e aquilo, em alguns contextos, dá-te uma introdução, isso é uma coisa semelhante ao 
que acontece nos manuais escolares, supostamente quando passas de uma determinada altura do 
texto tens um bitaite sobre o assunto... Eu até estou a dizer isto até em coisas a nível universitário, eu 
estava a ler o Manual de Economia do Krugman era... Tem um texto corrido em cada capítulo, a 
explicar os conceitos básicos, no final tem os exercícios, depois pelo meio tem a história “já sabiam 
que” ou...
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Carvalhais: Numa tese bem escrita, também em cada capítulo pode enunciar os seus objetivos...

Mário Moura: Sim, exato, depois no final explica... Ele está sempre a explicar porque é que essa 
hierarquia funciona e por aí fora... Até certo ponto é uma coisa que... Quer dizer, é uma coisa muito 
pedagógica, mesmo no sentido em que ensina toda a gente a usar. Dá perfeitamente para ver como 
é a paginação do manual... Ele tem os graficozinhos, tem imagens curiosas, depois de repente tem 
exercícios... Ele obedece sempre ao mesmo... Depois tem exemplos curiosos…

Carvalhais: O que é que acontecia se isto fosse um ebook? A informação não tinha que estar toda 
imediatamente visível, alguma dela podia ser só revelada seletivamente; os gráficos podiam ser 
manipuláveis, podiam ser interativos; estas legendas não precisavam de estar sempre visíveis ou 
podiam ser visualizadas...

Mário Moura: Até fazendo um brainstorming, uma coisa que eu gostava de ter a nível de livro, e noto 
isso quando eu estou a ler teses de doutoramento, que ainda hoje de manhã me queixei na tese de 
uma rapariga em que sistematicamente ela punha as biografias de toda a gente nas notas de rodapé 
e ao final de um tempo as notas de rodapé, como estavam mal paginadas, eu estava a pensar que se 
calhar precisava de uma lupa para isso... Eu fiquei a pensar que se calhar preferia um modelo... Se eu 
tivesse aquilo num modelo eletrónico, podia escolher se via as notas de rodapé na altura em que lia o 
texto... E as próprias imagens também, em alguns casos prefiro ler o texto quase todo de seguida e as 
notas no fim... E se calhar era engraçado ter uma coisa que tivesse uma leitura parametrizada, o 
próprio leitor pudesse dizer “eu quero estar a ler desta maneira”, “quero ler as imagens, quero ler as 
imagens com notas, quero ler as imagens com dicazinhas”, ou seja, ter assim uma espécie de 
interface que se pudesse ligar e desligar à medida que uma pessoa vai lendo...

Carvalhais: Sim e existem outras coisas que podem sem experimentadas. Tu há bocado estavas a 
falar da linearidade do livro... E é curioso que por exemplo, há autores que dizem que o livro não é, de 
todo, um meio linear, o livro é um meio que suporta a não linearidade e nós, culturalmente, é que 
definimos esta imposição dos conteúdos lineares do livro. Aliás, basta pensares nas enciclopédias e 
dicionários e perceber que podes entrar no texto a qualquer momento, podes navegar no texto 
livremente, não te condiciona... Agora, o que ele diz é que os meios digitais, quando querem, 
conseguem condicionar a tua leitura de uma forma muito mais dirigista do que um livro consegue 
fazer; conseguem-te impor essa linearidade, e isso, se calhar, nos manuais também pode ser útil em 
alguns casos. Lá está, não permitir ir procurar respostas quando se está a fazer um teste ou um 
exercício...impor um tempo máximo para desempenhar uma tarefa qualquer…

Inês Redondo: Fazer um exercício, um trabalho de casa.

Carvalhais: Não permitir chegar ao capítulo seguinte antes do capítulo anterior... Não sei até que ponto 
isto é importante ou não porque eu não estudo Ciências da Educação, mas tudo isto são possibilidades 
que me parecem ser minimamente interessantes, pensando em livros eletrónicos ou o equivalente a 
eletrónico do manual escolar. Sendo que tudo isto, obviamente, tem que funcionar offline, deve 
funcionar sempre porque não podemos obrigar as pessoas a terem um iPad em casa. Queres um 
bom exemplo disso? Não sei se conheces isso, é o Composition N.º 1 do Marc Saporter, que é um livro 
dos nos 60, salvo erro, que foi agora reeditado em papel e numa versão digital, que são completamente 
diferentes. A versão em papel é igual ao original, são uma data de páginas soltas que são desenhadas 
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 3 para ser lidas por uma ordem qualquer; a versão digital aleatoriza-te a sequência das páginas, 
enquanto tiveres aqui o dedo podes ler a página, largas o dedo e a página passou… E passas para a 
página seguinte.

Inês Redondo: E como é que tu sabes onde é que ias a ler?

Carvalhais: É essa a questão. Não é relevante. Porque o livro… Sabes que já leste 9 das 150 páginas, mas 
o livro é desenhado pelo Marc Saporter nos anos 60 justamente para poder ser lido como uma 
sequência qualquer dessas 150 páginas, sem repetições. Lá está, por isso é que ele é fornecido como 
150 páginas dentro de uma caixa e não um livro encadernado. Mas lá está, isto está… Bem, gosto 
bastante da resolução, mas ele força esta aleatoriedade de uma forma muito mais estrita do que a 
sequência em papel do livro na caixa...

Inês Redondo: E faz um movimento visual ao contrário.

Carvalhais: Mas não é só isso, ele aqui não te permite efetivamente repetir páginas, nem sequer definir 
a tua ordem das páginas. Ele aleatoriza sempre. Eu podia escolher ler as páginas sempre na sequência 
em que elas estavam originalmente na caixa e nunca as tirar daquela sequência, por isso nunca tinha 
esta experiência da não linearidade do texto. E esta versão digital obriga-me a isso.

Inês Redondo: O que eu estou a fazer, neste momento, é adaptar uma página de um manual de inglês 
aos formatos de smartphone com scroll, sendo que tenho que hierarquizar aquilo tudo e.…Estou a 
fazer justamente aquilo que estavas a dizer, há coisas que eu tenho que ocultar, e o aluno, quando vai 
preencher o exercício, carrega no botão e entra. Até que ponto é que isto é funcional? Estou a estudar. 
Mas pode ser uma hipótese de protótipo, ainda que estático. Como é que eu viabilizo isso em termos 
informáticos, para resultar...? Percebes?

Carvalhais: Não sei se percebi...

Inês Redondo: Eu estou a construir e redimensionar de uma forma estática os conteúdos de um livro 
que estava em Indesign, estou a simular um scroll com frames com a ajuda do Photoshop para 
formato smartphone, mas tudo estático. Como é que eu... Que ferramentas é que uso e que softwares 
é que uso para dinamizar isso que eu construí estaticamente, depois?

Carvalhais: Depende do formato em que fores trabalhar. A maior parte dos ebooks, hoje em dia, quase 
não saem de uma marca que não anda muito longe do HTML, mas não anda muito longe disso, é o 
modelo da formatação visual. Depois usam muito JavaScript, mas isso depende dos leitores. O iBooks 
suporta JavaScript…  o kindle, tanto quanto eu sei, não... Mas em última instância isto não tem que existir 
dentro destas coisas, isto pode existir dentro de um browser e aí estamos a falar de HTML, CSS e 
JavaScript... Pode existir dentro de uma App dedicada que, em muitos casos... Como é que as Apps 
dedicadas resolvem layouts complexos? Abrem uma estância de browser e usam HTML e CSS e usam 
JavaScript lá dentro... Por isso as ferramentas basicamente são essas. Hoje em dia o CSS é pau para 
toda a obra, mesmo nos contextos onde não se pode usar CSS diretamente.

Mário Moura: Por acaso foi um bocado curioso...a semana passada ou há mais tempo, estava a ver um 
artigo sobre aquelas mini publicações na net e agora, por acaso, fiquei um bocado fascinado por essas 
pessoas que constroem Apps específicas para fazer uma mini publicação. (…) No caso das revistas, por 
acaso é uma coisa que me agrada bastante porque têm… quer dizer, é um formato que já não é bem 
blog, a nível de conteúdos exporta muito para o site, são sites muito simples, só têm...
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Carvalhais: Há um artigo muito interessante do editor da The Magazine, que é uma revista que tem 
uma estrutura muito interessante, não só uma estrutura de navegação, mas uma estrutura de 
composição... E isto é HTML. Lá está, eu posso redimensionar conteúdos... Posso inverter a paleta 
para ler à noite... E basicamente é isso... Posso abrir alguns links no browser, mas curiosamente, ele 
evita, ou esta publicação em particular evita que...

Mário Moura: Ah, era aquela coisa engraçada que eles faziam...

Carvalhais: O que eu acho uma ótima ideia. Muitas vezes os links para fora estão dentro destas caixas…

Mário Moura: Sim, eles fazem uma espécie de resumo e depois... Ao mesmo tempo é um resumo e 
ao mesmo tempo já é um pedido de autorização discreta, ou seja, as pessoas clicam ali, ficam a saber 
qual é o link... Mas o browser não lhes abre logo aquilo se elas não quiserem.

Carvalhais: Muitas destas coisas são notas... Aliás...hà, cá está um link... Sublinhado, o que, apesar de 
ser uma convenção da web, tem vindo a ser bastante discutido por causa da cognitive burn dos 
sublinhados, são elementos distratores... Portanto, temos o resumo da hiperligação, depois 
podemos segui-la ou não... Ou então podemos picar ali e não vamos para o browser, fazemos uma 
nota e mandamos um email para nós ou mandamos para o instapaper, para não visitarmos o site 
neste momento e acabarmos de ler o texto que estávamos a ler. Idem nestas ligações de créditos. 
Não temos, links diretos para fora em lado nenhum, isto é bestial... É bestial até porque os textos são 
curtos... A única coisa que falta, nesta publicação em particular, é que ele não marca os artigos que já 
formam lidos e.… Sei lá, eu descarreguei esta edição de hoje, já li um artigo, mas não o consigo 
distinguir dos outros, eu gostava de ter uma marcação qualquer, até porque estou habituado a isso 
noutros contextos. Mas... Se fores ler os artigos deste gajo, o domínio dele é marco.org, ele tem um 
blog, a la long sobre isto. Um outro gajo que tem falado... Tem publicado coisas muito interessantes 
sobre ebooks, é o... É um senhor chamado Baldur Bjarnason

Mário Moura: Consegues mandar o link?

Carvalhais: Consigo. O gajo mora em Inglaterra… é de ascendência islandesa… qualquer coisa assim.

Carvalhais: O James Pringle, ultimamente não, mas aqui há um ano atrás escrevia coisas muito 
interessantes e pensava a fundo sobre estas questões.

Mário Moura: Por acaso, eu próprio estive assim meio com vontade de fazer uma mini publicação. 
Mesmo assim, acho que era a única coisa que era capaz de me fazer voltar a pegar na programação 
outra vez.

Carvalhais: Mas o giro é que não precisas de programar. Ou quase não precisas.

Inês Redondo: No fundo, usando essa ferramenta, podes conceber um protótipo.

Carvalhais: Existem outras ferramentas, até o próprio Indesign tem módulo de exportação para iPod 
que funciona razoavelmente bem. Agora, desde que não pretendas reproduzir o layout que está 
paginado. Eu acho que um dos primeiros erros a que as pessoas tendem é essa tentativa de 
reproduzir o layout de papel num meio que não é papel e acima de tudo não quer ser papel, não se 
quer comportar da mesma maneira... E as nossas expetativas em relação ao meio não são as 
mesmas, eu não quero que isto seja...

Inês Redondo: Num suporte diferente, tem que ser tudo diferente.
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 3 Carvalhais: Não. Não tem que ser tudo assim tão diferente quanto isso, agora ele tem é que ser 
suficientemente diferente para ser natural neste meio. Porque senão, temos um PDF e obviamente 
que é possível ler um PDF aqui, mas...

Inês Redondo: Sim, mas o que é que isso acrescenta? Os nossos auxiliares e as nossas apresentações 
para promoção...

Carvalhais: Muito provavelmente só dificulta, porque uma das coisas que o PDF não permite fazer é 
isto. E, lá está, por outro lado, os formatos fluídos também têm alguns inconvenientes, o facto de eu 
não poder recorrer à minha memória visual quando navego num livro, obviamente é um inconveniente.

Inês Redondo: Eu sinto falta disso quando estou a ler em suportes digitais.

Carvalhais: Mas por outro lado, posso fazer um pouco mais do que ler um livro, posso fazer notas, posso 
pesquisá-las, eu tenho que me habituar a resumos com interações diferentes. Porque eu penso nisto 
como um livro, porque uso o mesmo modelo mental, vou à procura dos mesmos regimes de interação 
e eu não posso fazer isso porque são media diferentes. Eu não posso olhar para a televisão como olho 
para o cinema, são media diferentes, eu não posso usar o mesmo modelo mental em relação aos dois, 
porque não posso, quando estou no cinema, mudar de canal. O problema é que nós ainda estamos 
demasiado presos a isto. 

Mário Moura: É o problema do ensino. A coisa arrisca-se a ser um bocadinho moralista. É que tu não 
ensinas, nestes casos e sobretudo em Português, tu não ensinas só, digamos, uma competência 
básica, também ensinas uma série de boas maneiras, o respeito por autores, pelo livro como objeto...

Carvalhais: Lá está, isso depende como definires o livro. Se definires o livro como uma série de 
páginas encadernadas...

Mário Moura: Não, eu até te digo mais, no caso do Português, importa até pensares como tu defines 
a própria disciplina, quer dizer, será que é possível à partida uma pessoa definir a disciplina de 
Português sem passar necessariamente pelo livro? É que se tu voltares às discussões dos anos 60 
da poesia concreta e companhia, tu percebes é que, se tu chamas poesia concreta à poesia concreta, 
à partida, o aspeto e o local onde a poesia aparece é importante para o  significado da própria poesia; 
toda a outra poesia é como se fosse o software, ou seja, não te interessa muito se tens uma edição 
de luxo ou um edição de bolso... e havia um bocado essa ideia de que a literatura era, digamos, um 
conteúdo para o livro, só muito recentemente é que começou a voltar a aparecer essa ideia de o livro 
enquanto objeto ser uma coisa importante, mas aparece sobretudo quando já aparecem outros 
suportes; na altura era, tipo, a possibilidade da televisão, de voltares a ouvir o livro em disco, aparece 
de novo uma oralidade secundária que já não é a oralidade que havia nas aldeias, mas é uma oralidade 
que aparece na televisão, na rádio...e tudo isso compete um bocado com o livro e o livro ganha de 
novo uma ênfase no aspeto físico. Mas agora...

Carvalhais: Mas isso já surgiu no século XIX… eram exemplos muito mais isolados, mas existiam.

Mário Moura: Sim, no caso do Turista de Shandy era uma coisa um bocado distinta, uma coisa que 
agora se perdeu, mas na prática o Turista de Shandy era um livro que aparecia, digamos, à peça, tinha 
que manter o leitor interessado e aparecia num formato relativamente rico, quase todos os autores 
tinham que manter o público interessado duma maneira... Ao longo do livro, não era só simplesmente 
para o fazer à página seguinte para comprarem o livro seguinte...
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Carvalhais: Mas existia enquanto um livro, percebes? Apesar de ser vendido em fascículos... Não 
existia, sei lá, como os outros autores da época que iam publicando os excertos num jornal... Depois 
eram mais tarde compilados em livro.

Mário Moura: O formato era relativamente mais móvel, era... Mas essa coisa sempre aconteceu... Já 
houve coisas muito próximas da poesia concreta sempre, quer dizer, a interrogação de porque é que 
isso aparece por exemplo nos anos 60 tem a ver realmente com essa competição de outros meios. 
Neste momento, dentro de coisas como o ensino do Português, uma pessoa fica realmente a 
pensar...

Carvalhais: Vê-se o livro como software...

Mário Moura: Sim, semeia a mensagem do que tu estás a ensinar exatamente, ou qual é a mensagem 
que tu ensinas, basicamente. Neste momento... Tu vens dos anos 60 com aquela história de 
memorizar é mau, ser criativo é bom. Só que nesta altura, uma das coisas que eu reparei há 5 ou 6 
anos, é que se tu não sabes soletrar exatamente o que estás a escrever, o aluno não consegue fazer 
uma busca no google decente, ou seja, se tu dizes só o nome em voz alta... Tu tens mesmo que 
soletrar a coisa. (...) Qual é o tipo de competências que são necessárias para tu realmente conseguires 
interpretar um texto, estar num browser ou estar na net? As pessoas tendem a demonizar coisas...
Dizem que as pessoas não lêem muito e não escrevem muito, mas neste momento tens uma coisa 
dos SMS, tens a coisa das atualizações do Facebook, tens... Nunca se escreveu tanto como agora.  
Só que literalmente, como é que o Português passa... 

Carvalhais: Quando falas em escrever, falas nos meios clássicos. Ler é ler...

Inês Redondo: Livros.

Carvalhais: E não é ler os livros de cordel ou as revistas...

Mário Moura: Qual é a competência... Quer dizer, estou a centrar-me na questão do Português 
porque estás a fazer um manual de Português... Nos últimos anos...

Carvalhais: Desculpa, nesse sentido, os portugueses, pelo menos desde os anos 50 ou 60, ou até 
antes disso... Mas se pensares no efeito que a evolução da televisão teve, os portugueses se calhar 
passaram a ler mais, passaram a ler legendas...

Mário Moura: Mas não só por isso, quer dizer, agora neste momento, com os telemóveis e as tralhas 
e isso tudo, o que é um facto é que somos outra vez um povo um bocadinho mais letrado. Mas 
aconteceu uma evolução interessante, que teve assim uma discussão bastante grande... Quer dizer, 
eu noto nos alunos porque alguns já apanharam isso, que dentro do Português houve um... Quer 
dizer, eu estou a dizer isto, há assim uma discussão em segunda ou terceira mão, nós na universidade 
não somos assim tão informados do que se passa no secundário como poderia ser... Que era deixar 
de haver interpretação do texto, aquela coisa do...

Inês Redondo: De ler os Cantos dos Lusíadas...

Mário Moura: Exatamente, e passou-se a concentrar num texto mais argumentativo e isso teve uma 
discussão porque depois apareciam pessoas a dizerem que isto aqui, no fundo, era ensinar os alunos 
a preencher formulários ou requerimentos ou... Mas a mim parece-me uma coisa interessante, 
porque realmente torna o Português numa coisa, até certo ponto, mais cívica; por um lado pode cair 
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 3 para a questão mais burocrática, que é simplesmente ensinar as pessoas a escrever formulários, por 
outro lado é ensiná-las a usar Português, não como símbolo de classe, saber os Lusíadas, saber os 
Maias, mas como uma coisa relativamente mais ativa e mais social e isso parece-me uma coisa mais 
interessante. É óbvio que depois aí uma pessoa fica a pensar o que é que separa o Português da 
Filosofia, que também devia ser uma coisa...

Carvalhais: O que é que separa o Português das línguas estrangeiras.

Inês Redondo: Tu já imaginaste como é que é uma paginação de Português e uma de Inglês, já vista a 
disparidade de uma para a outra? A de Inglês tem montes de imagens de sopas de letras, de 
caixinhas, tu concentraste em pequenos blocos de texto. No Português tu tens páginas e páginas de 
texto com uma entrelinha apertada, corpo de letra pequeno... Como é que se muda isto no digital?

Mário Moura: Como é que se muda isto? Numa máquina do tempo como fez Portugal em relação ao 
Catolicismo, é quase como... Aprender tem que ser um castigo, tens que provar que mereces, tem 
que ter essa dose de sacrifício... Não sei se isto é bom ou mau... Sob o ponto de vista comercial, se 
tiveres um manual que é divertido, basicamente, as criancinhas estão a cometer um pecado. 

Inês Redondo: Mas se os meninos gostam de ler aqui, porque é que eu não posso mudar isto?  
Eles gostam mais de ler... Vão no carro a ver...

Carvalhais: Eles gostam de usar o tablet...

Inês Redondo: Pois, mas isso pode ser um estímulo, uma motivação...

Carvalhais: Se colocares a Sibila aqui, com certeza vão achar uma seca na mesma.

Mário Moura: Sim, não sei, acho que basicamente também é uma questão de... Mesmo falando de 
adultos, todos tinham regime brainstorming, o que acontece, vendo aqui do lado de fora, ou seja da net, 
quando eu comecei a escrever para o blog, quando começaram a aparecer os blogs eles tinha tendência 
para valorizar o micro ensaio, até certo ponto, que era para aí coisa de 300 a 400 palavras... Eu lembro-me 
quando comecei a escrever para o blog gostava de escrever textos mais compridos e escrevia textos de 
600... e aparecia pessoas a dizerem-me “eu guardei aquilo para ler depois”, é assim uma coisa um 
bocado estranha. Entretanto, coisas como jornais como o Público foram atrás dos blogs e na última 
remodelação começaram a fazer artigos de jornal de 800 a 600 palavras e toda a gente se queixava 
que era pouco e por isso mais valia ler a net. E agora voltaram outra vez às mil e tal palavras. Neste 
momento, estamos assim numa fase em que, na net, as coisas mais populares que eu tenho visto, pelo 
menos dentro do meu universo assim mais ou menos pessoal, tem sido os ensaios de longa duração, 
ou seja, há sites mesmo dedicados a isso, a coisas entre as 5 mil e as 7 mil palavras que são grandes 
mesmos para uma revista... Mas agora há assim uma coisa... Há sites que até são bastante populares 
entre os blogers, que é ao mesmo tempo uma espécie de sentimento de culpa e ao menos tempo é 
uma coisa um bocadinho mais rara, garante que algum tipo de investimento... É que ao fim de muito 
tempo, o que eu reparo pessoalmente é, depois de tanto tempo na net, agora sinto uma certa falta de 
continuidade e não sei se vai haver uma espécie de bonce back ou de... Estou a dizer uma palavra inglesa 
mas não sei, uma espécie de retranca de tanta interação e de formatos mais light... O que demonstra... 
Quer dizer, a dificuldade disto... Quando uma pessoa está a pensar, digamos, no futuro, uma pessoa 
esquece simplesmente de coisas mais momentâneas, coisas como é raro esqueceres... Por exemplo, 
durante algum tempo havia uma escassez de textos interessantes em formato eletrónico, toda gente 
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pensava que o ideal era fazer o oposto disso, o ideal era estar num twiter ou coisa assim e ao final de um 
tempo as pessoas sentem falta disso e começam a migrar para isso, ou seja, basicamente essa coisa 
do futuro, o futuro está sujeito a males... Era isso que eu estava tentar dizer... Há coisas que são mais ou 
menos fixas, e se tu olhares para uma daquelas tabuletazinhas de argila da Babilónia dizes basicamente 
isto é um tablet, é literalmente um tablet mas a única coisa que é constante é que tens um braço com 
uma mão na ponta e dá jeito segurar aquilo, a ergonomia mantém-se, tudo o resto é mais ou menos 
móvel, inventas uma cadeira para estares sentado a ler, inventas uma mesa para pores o livro em cima, 
mas tudo isso são coisas mais ou menos passageiras por assim dizer, nada disso garante que estejam 
fixas... Nesse aspeto, a coisa que eu dizia, no final deste discurso todo, mais vale criar para um espaço de 
3 ou 4 anos do que criar para o futuro. Convém pensar o que é que o leitor quer ler agora... é uma tarefa 
relativamente importante não se deixar tentar fazer a armadilha para os ratos definitiva, uma pessoa 
deve fazer a armadilha para os ratos que há agora.

Inês Redondo: Porque eu, oh Miguel, até aqui estive a comparar entre três editoras nacionais a evolução 
do layout no manual escolar, nas várias editoras, desde os anos 80 até agora e com os inputs das novas 
tecnologias. E houve muitas mudanças até aos anos 90 em que começou a ser sempre tudo igual. E 
apareceu a marca editorial que faz a destrinça, basicamente, de onde vem aquele livro porque as 
ferramentas estão quase que instituídas, de paginação, são sempre as mesmas e depois depende da 
criatividade do designer, que está sempre dependente de normas e da mediação de terceiros, cuja 
orientação estética às vezes nem é das melhores; é mais prática funcional em termos de custos... São 
mais pragmáticos, pronto. E no fim disto tudo, houve a necessidade de perceber como é que o layout 
que foi migrando e que foi sendo atualizado com as devidas ferramentas e que andou a acompanhar as 
novas tecnologias, chegou ao ebook... E agora, como é que eu vou migrar isto, o que é que vai acontecer 
no digital? Por isso é que eu falei com o Mário e achamos que era prudente... Eu estava com a ideia da 
plataforma, mas se calhar são é só isso o manual escolar... Se calhar eu estou aqui a arranjar...

Mário Moura: Eu já tinha dito isso algumas vezes, se calhar mais vale fazer uma coisa mais especulativa 
dentro do aspeto, ou seja, pesares hipóteses, mais do que tentares apresentar uma solução. Mais 
porque já anda muita gente a trabalhar neste tipo de formatos, se fizesse uma coisa... Também tentar 
perceber o que está a acontecer em vários formatos eletrónicos de livro, revista e pesar os méritos 
relativos disso...

Carvalhais: Sim, se calhar a melhor solução é mesmo fazer uma revisão de literatura compreensiva e 
atual, porque o trabalho que está a ser feito, e há, aqui e não só, aquela literatura científica mais 
convencional de conferências e jornais...  Ainda hoje me passou pela frente um call for papers de uma 
conferência sobre...

Inês Redondo: Educação e tecnologia.

Carvalhais: Não, tablets. O efeito dos tablets nos media.... É um ponto que está na ordem do dia e a 
educação também está na ordem do dia. Eu para te dar exemplos, este ano sei de pelo menos três 
projetos no mestrado multimédia no perfil de educação que estão à volta do mesmo problema.  
À volta de sub-problemas do problema porque nenhum deles se vai resolver, mas é uma preocupação 
para os agentes pedagógicos, é uma preocupação para o mercado, para toda a gente.

Mário Moura: Tu podes fazer uma coisa mais crítica do que propriamente...
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 3 Carvalhais: Posso fazer uma meta-análise.

Inês Redondo: Até porque eu não posso resolver este problema...

Carvalhais: Não tens tempo de resolver o problema...

Mário Moura: Mais vale fazeres uma coisa crítica. E já não é nada mau, digo-te. Por acaso, agora 
também me apareceu uma aluna de mestrado que estava a pensar fazer qualquer coisa sobre 
manuais escolares, até lhe disse para falar contigo.

Carvalhais: Tu não podes propor nenhuma solução sem a ter testado... Com muitos alunos… e em 
diferentes ciclos de ensino, com diferentes perfis, com diferentes educadores... Sem teres testado 
com os educadores, sem.… Isso demora tempo...

Inês Redondo: Mas essa ideia só surgiu depois desta análise, porque no início eram os grafismos, 
depois surgiu esta novidade e o transportar layout e migrá-lo, mas depois... Agora descobri o início, 
tinha que voltar atrás, conceber o protótipo...  Percebes o que é que me aconteceu?

Mário Moura: Mas, honestamente, tu já tens bastante trabalho...  Por um lado tens bastante trabalho a 
perceber os caminhos de sinal onde isso tudo se rege, o que não é pouco....

Inês Redondo: Mas não é difícil. Eu estou lá no meio...

Mário Moura: Tu estás dentro disso. E depois também tens algum conhecimento da história dos 
manuais até agora... Isso não é pouca coisa. Se calhar, até muito honestamente, a questão do 
protótipo ia diminuir...

Inês Redondo: A importância do impresso e da história do impresso, porque no fundo...

Mário Moura: Sim. Nesse aspeto, o que te aconselho, até usando exemplos práticos e mais locais, 
melhor, exemplos específicos, o que te aconselho é uma estrutura mais semelhante ao do Furtado...

Inês Redondo: Eu acompanho de perto há algum tempo.

Mário Moura: Que é uma questão mais de crítica de tendências. Não eras tu que tinhas o livro dele.…?

Inês Redondo: Sim, sou eu... Do papel ao pixel é que me despertou esta ideia da plataforma...

Mário Moura: Sim, mas nota que a tarefa dele, até certo ponto, é uma tarefa mais crítica do que 
propriamente... O que ele faz é mais uma questão importante, que é uma questão argumentativa, por 
assim dizer. Muitas das vezes, as pessoas desenvolvem um protótipo de uma certa maneira, não... Têm 
uma noção intuitiva, ou até científica do que é que o protótipo faz, mas até certo ponto... Para mim o 
sistema operativo de uma sociedade é a linguagem, se tu tens um protótipo de não o consegues de 
alguma maneira argumentar, não adianta... Às vezes nem sequer o consegues argumentar porque não 
há palavras, não há integração possível daquilo.

Inês Redondo: Porque se calhar o que acontece paralelamente à evolução de um layout e da construção 
de um manual escolar, desde o fator económico, a questão das marcas estarem a concentrar-se todas 
em grandes grupos, desde a entrada de normativas técnicas para o manual, porque há a compra do 
equipamento X.… Para mim isto não é novidade, e se calhar é novidade para quem lê...

Inês Redondo: ... por exemplo, quem fala um bocado nisso é o Rui Canaveira, mas é mais em termos 
de artes gráficas, impresso, a evolução do impresso... Mas em termos de... No fundo, estas normas 
estão instituídas, mas isto não é nenhuma lei, são normativas internas...
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Mário Moura: Isso é uma coisa que está mais a nível, se quiseres, das boas maneiras do que 
propriamente das diretivas... Mas isso é uma coisa que é importante na mesma, até tentar perceber...

Inês Redondo: Os indianos da firma Hurix fundiram construíram já manuais ingleses de ciências, com 
essas ferramentas todas. Portanto, isso já nem sequer é novidade.

Carvalhais: E não te podes esquecer dos cursos online, que não só pretendem substituir o manual 
como substituir o próprio docente. A nível do ensino superior, sobretudo.

Mário Moura: Neste momento, até digo isto para sublinhar... Estás numa encruzilhada, mesmo 
política... O ensino está…

Inês Redondo: Está...  Ligou automático, em modo automático.

Mário Moura: É isso mesmo, tu tens legislação que é uma espécie de software externo, onde muitas 
pessoas se movimentam todas dentro disso e muito pouco... Tu tens mesmo uma pressão política 
muito grande sobre o ensino e a questão tecnológica está nitidamente dentro disso, mesmo sob  
o ponto de vista económico... A ideia é arranjar ferramentas que consigam por um professor a fazer o 
trabalho de 20 ou qualquer coisa assim.

Inês Redondo: Eu por acaso pensei, quando eles lançaram o projeto Magalhães, que era o início de 
uma coisa muito mais elaborada... e correu mal. Mas podia ser. E a Porto Editora estava metida nisso, 
era quem produzia os softwares com a ajuda daquela firma que faliu... De uma forma muito básica, 
mas, já era um início.

Mário Moura: Eu acho que era um bocado assim problemático, basicamente era a ideia de por um 
computador à frente de cada criancinha e aquilo ficava... 

Carvalhais: Aliás, foi um projeto bastante ingenuo.

Mário Moura: O grande problema é que até certo ponto é uma coisa que acho que apareceu por 
preconceito. A ideia de fazer computadores para serem facilmente usáveis e que desse uma literacia 
às crianças, isso basicamente já tinha sido feito no passado. Quase todas as ideias da Apple e da Xerox 
e desses grupos... O computador que ensina as pessoas a usá-lo é uma coisa que já vinha desde os 
anos 60. Depois ainda tinha aqueles projetos do computador democrático, que foram projetos que 
funcionaram lá com as ZX-Spectrum dos anos 80... Os atelieres, as ZX Spectrum eram computadores 
que... Digo pessoalmente, no meu caso, tu consegues começar a perceber como é que se programa 
tendo aquilo à frente e tendo algum incentivo para programar e usar. Ou seja, o computador era uma 
maneira bastante poderosa de por as pessoas a terem alguma literacia básica disso, não era uma 
coisa inteiramente nova. Eu penso que o problema do Magalhães... Foi uma espécie de fetichismo, 
basicamente as pessoas pensam “nós temos um computador bonito, uma peça de software à frente 
das pessoas” e a partir daí...

Carvalhais: Eles comprometeram o projeto no dia em que decidiram instalar o Windows. Porque 
fechava o potencial de aprendizagem que o computador tinha. Uma máquina com Windows é uma 
ferramenta dedicada... 

Mário Moura: É uma questão cultural. E acho que é uma coisa que aconteceu especificamente aqui em 
Portugal. Se se tivesse uma ideia menos... As pessoas dizem sempre que em Portugal não se está 
muito virado para o negócio, mas às vezes acho que é um bocado o oposto. Se mesmo cá na escola 
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 3 houvesse mais alguma preocupação com aquelas coisas de open source... Ou melhor, pensar menos 
nos interesses de negócio, pensar mais em interesses de Estado, a coisa tinha funcionado. Nesse 
aspeto, o software, cá em Portugal, por definição, é uma coisa que já está privatizada, já não é preciso 
privatizar muito porque as pessoas nos próprios hábitos já têm aquela coisa de “vou comprar uma coisa 
com Windows ou vou comprar um Mac” ... neste momento acho que pensamos demasiado em 
marcas...

Carvalhais: Tu, provavelmente, já tens mais do que contributos suficientes para concluir a tese. Resta-te 
é deixar... Tentar olhar para além do horizonte, olhar para o futuro e começar a identificar já outros 
caminhos futuros.

Inês Redondo: Pois, porque eu não quero deixar tão em aberto a migração.

Carvalhais: Mas não tens que fazer esse trabalho já. Não tens tempo nem recursos, nem...

Mário Moura: Já tens material que chegue, dentro das coisas que já falaste comigo, das coisas que já me 
mostraste, acho que já vais tendo material que chegue para isso.

Carvalhais: Pode ser que a solução não exista...

Mário Moura: É o que eu estava a dizer, só consegues resolver os problemas agora...

Carvalhais: O formato vai definir-se daqui a uns anos… se alguma vez se chegar a definir, não é? Nós 
nunca vamos ter outra vez um formato...

Mário Moura: Não se lembram daquele filme... É um documentário sobre tipografia em Portugal nos 
anos 80, qualquer coisa assim, via-se assim uma tipografia com o sr a arrumar tudo, a apagar as luzes, 
a dar a entender que aquilo ia fechar... E a seguir aparecia o a dizer “isto vai ser o futuro” com uma 
disquete na mão. Se alguém dissesse...

Carvalhais: Há 5 anos não tinhas iPad.

Mário Moura: É o que eu estava a dizer, em 2003 quando eu terminei... não sei se já havia iPod...

Carvalhais: iPod havia, sim.

Inês Redondo: Eu queria muito ouvir-te, porque tu és um homem do digital e se puder continuar a 
ouvir-te, de vez em quando, fico grata.

Carvalhais: Perfeitamente. Havendo tempo, com todo o gosto. Procurar perceber quais é que são 
algumas das mais-valias pedagógicas nos novos formatos. Não estamos a falar de ebooks, não 
estamos a falar de web, estamos a falar de novos formatos para manuais e para livros. Mas, lá está, 
ainda não existe um único formato. Existem muitas propostas e algumas delas vão sugerir que... Outras 
eventualmente que não...

Inês Redondo: Obrigada 

DESIGNER
Andrew Howard_10.02.2013
Andrew Howard: O que é importante é a comparação... é muito importante fazer a comparação entre 
o que existia antes e o que existiu depois. Caso contrário, não faz muito sentido. 
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Inês Redondo: Mas eu tenho. Tenho uns que apanhei... Até ia trazer... Trouxe coisas mais recentes..., 
Mas tenho uns antigos, giríssimos, só que, por causa da hérnia, não quis estar a transportar. Eu, 
trouxe-te os últimos, para comparares, até, para se quiseres falar sobre isso... Asa, Porto Editora e 
Areal. E é tudo a mesma coisa. O mesmo programa, o mesmo ano, 2006/2007... Mas o que eu reparei 
em relação a isto, é que tudo isto aqui, que eu introduzi nestes livros... Isto não existia antes... Mas isto...

Inês Redondo: Esse cabeçalho...

Andrew Howard: Continua uma confusão, não continua?

Inês Redondo: O inglês é muito mais confuso do que os outros. 

Andrew Howard: Isto é Areal?

Inês Redondo: Isto é Areal. Tem muita informação.

Andrew Howard: Ainda usam os mesmos tipos de letra que eu introduzi, pelo que parece.

Inês Redondo: A sério? Eu só agora é que estou a analisar mais.

Andrew Howard: Penso que é Myriad.

Inês Redondo: Ah, sim, muito, mantém-se muito a Myriad.

Andrew Howard: Depois de todos estes anos, ainda usam Myriad.

Inês Redondo: Ainda recebe pedidos para executar manuais escolares?

Andrew Howard: Bem, tive um. Mas no final não foi possível fazer... E acho que cometi um erro...  
Um dos problemas com estes livros, é que, para fazer um livro realmente bom... Este tipo de livro... 
Qualquer tipo de livro, realmente bom... é importante o tipo de livros que estou a fazer para AVA...  
É que, de certa forma, o interior tem que ser escrito e considerado para se adequar ao design.  
Ou melhor, têm que ser feitos juntos. E um dos maiores problemas, penso eu, é que, em todos o 
design gráfico é feito tardiamente. São tomadas decisões que os designers não conseguem mudar e 
essas decisões têm um grande impacto em como as coisas se parecem. Os designers deveriam ser 
parte da solução e não se trata simplesmente de fazer as coisas parecerem bonitas, trata-se de 
organizar ideias, como arrumar as coisas. E, muitas das vezes, os designers chegam quando todas 
as decisões já foram tomadas e isso reduz o papel do designer a, como dizer... Decorar... É a pior 
palavra para dizer, mas quase como “ok", tomamos estas decisões, temos estas coisas, agora podes 
torná-las bonitas?”. Se o designer aparecer mais cedo e falem sobre como o design deve funcionar, 
o escritor pode escrever para o formato. Não estou a sugerir que o material, que o conteúdo deva ser 
radicalmente mudado de forma a encaixar no design, mas devem trabalhar em conjunto. Então, por 
exemplo... e como estou a fazer isto com a AVA, agora sabemos que é difícil... Deram-me algum 
material, eu olhei para ele e disse “ok", acho que devemos desenhá-lo desta forma”, mas há uma 
implicação, o escritor, o autor está a pensar em como isso vai ficar organizado. E acho que nestes 
livros, isso não foi pensado. 

Inês Redondo: Nestes livros, eles impunham limitações, logo à cabeça. 

Andrew Howard: Sim, claro.

Inês Redondo: Regras, números de páginas, hierarquia de informação... é essa a ideia que eu tenho.
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 3 Andrew Howard: Sim, é. Quer dizer, eles argumentam que é esta a forma como tem que ser feito, mas, 
na verdade, quando olhas, pode ser feito de várias maneiras diferentes. Quer dizer, eu acho difícil e há 
sempre este estranho processo de avaliação. Durante o meu tempo na Areal, ninguém podia descobrir 
porque é que um livro era melhor do que outro. Por isso... Em matemática... A Areal descobriu que eram 
os melhores vendedores numa disciplina e outra Editora era a melhor vendedora... e analisaram o livro e 
não parecia haver nenhuma lógica porque é que um livro estava a vender melhor do que o outro. Era a 
capa? Não. Era o conteúdo? Não. Quem sabe? Ainda que alguns fossem visivelmente piores em termos 
de design de layout, aparentemente ainda vendiam melhor. E um dos problemas que se torna difícil com 
uma editora que produz livros escolares, é que tudo que se passa nos bastidores, em termos de 
representantes de livros a vender determinados editores dentro das escolas... Adotar certos livros 
porque... E, claro, imagino que o que acontece é que os professores ganham comissões... Mas isso não 
acontece só com estes livros, acontece com todo o tipo de livros. Em alguns livros que eu fiz, tenho 
estado a fazer uma série de livros de ficção, e tenho discussões sobre as capas, as capas eram muito 
fortes, muito importantes... Mas depois havia discussões sobre “ah, esta capa não vende”, “porque é 
que não vende, como sabes que não vende?” ... E depois, o que acontece é que entras neste estranho 
mundo de fantasia de suposição, de gente de... Os donos desta pequena editora a falar com donos de 
lojas e retalhistas e os retalhistas “ah, este livro é predominantemente cor-de-rosa, isso não vai resultar 
porque só apela às mulheres”. Sabes, toda a espécie de clichés e a realidade é: onde estão as provas de 
tudo isto? Onde estão os inquéritos, onde estão os estudos de mercado? Onde estão a provas reais? 
Não existem. Eu não vi nenhuma. Parece ser sobre “eu penso isto e eu penso aquilo” e “eu penso que 
isto não vende” e, no final, a verdade é que, mesmo nesta editora, alguns livros venderam melhor do que 
outros e não tens ideia do porquê.

Inês Redondo: Os autores...

Andrew Howard: Os autores, são uma enorme parte, claro. É a capa? Não sabemos. 

Inês Redondo: Porque as capas são muito iguais, só as imagens são diferentes.

Andrew Howard: Não, depende, podes ter vários tipos de abordagens. Algumas pessoas têm mais 
conhecimento de capas do que outras, é difícil. Eu tenho pena das crianças da escola, de certa forma, 
quando vejo muitos destes livros... Alguns são melhores do que outros, mas é uma coisa estranha 
que acontece... Mas quem toma decisões acerca das crianças são os adultos, não as crianças, e as 
ideias dos adultos sobre o que as crianças gostam, claro... Na Inglaterra, isto é uma coisa muito 
estranha, que felizmente não acontece aqui, no que toca a comida... Vais a um restaurante, têm 
menus para crianças e tu pensas “porquê? Porque é que as crianças têm os seus próprios menus?” 
e muitos desses menus... Os adultos comem comida apropriada e as crianças comem batatas fritas 
e nuggets de frango e hambúrgueres e todas essas coisas... e felizmente, em Portugal, é bom ver que 
as pessoas pensam “não, as crianças comem o que os pais comem”, um pouco menos talvez ou 
com algumas alterações... Muito design para crianças é como os menus para crianças. Não é.… Isto é o 
que desenhamos para adultos, mas para crianças, não, o que vamos fazer é cobri-lo de distrações 
visuais e cores brilhantes e todo o tipo de coisas que acontecem por todo o lado e...

Inês Redondo: E cantores que eles conhecem e gostam...

Andrew Howard: Sim. Há tanto a acontecer nestes livros. Quer dizer, não sei o quanto eles o usam, mas...
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Inês Redondo: Quando lhe pediam para executar um livro, fazia só o layout e meia dúzia de páginas ou 
acabava por paginar o projeto completamente?

Andrew Howard: Na Areal?

Inês Redondo: Sim, por exemplo.

Andrew Howard: Não, eu fazia uma secção.

Inês Redondo: E a capa?

Andrew Howard: Dava ideias para a capa. E é como faço para a AVA, eles mandam-me o material e eu 
faço um capítulo para começar. Porquê? Para que nesse capítulo cubras todo o tipo de situações que 
podem ocorrer. E depois, ou concordam com o designer ou não, fazem modificações e depois, no 
final, pagino o resto do livro. Na Areal, em alguns casos eu acho que paginei o livro todo, este de inglês, 
acho. Em alguns casos, fiz o design geral e depois foi paginado pela Areal, com a minha supervisão.

Inês Redondo: Quanto tempo é que demora, mais ou menos, a construir um layout? Depende do...

Andrew Howard: Para a Areal ou no geral?

Inês Redondo: Foco-me mais no manual escolar. Neste caso na Areal Editores.

Andrew Howard: Bem, demora um bocado fazer o primeiro layout, porque andamos para a frente e 
para trás muitas vezes, mas... leva, pelo menos, um mês de trabalho para fazer esse primeiro layout.  
É por isso... de certa forma, é a parte mais dura, porque é onde tens que resolver os problemas. Feito 
isso, então a paginação segue uma série de regras e modelos que tu estabeleceste, mesmo que 
tenhas que lidar com algumas coisas estranhas que acontecem. A regra para qualquer design, seja 
design de livro ou outra coisa qualquer, é nunca desenhar para as exceções. Desenhas para o todo e 
lidas com as exceções separadamente.

Inês Redondo: E reunia com autores e responsáveis ou...?

Andrew Howard: Frequentemente, não com o autor, estranhamente. E é o mesmo com a AVA, em 
Londres. Eu nunca falo com os autores. Acabei de terminar um livro... Nunca conheci os autores, nunca 
falei com eles, falei com a gerente de publicação. E ela é a ligação entre mim e eles, o que é uma pena, 
se eu estivesse em Londres, talvez isso continuasse a acontecer, talvez nos mantivessem afastados.

Inês Redondo: Porquê?

Andrew Howard: Não sei. Talvez pensem que é mais eficiente. Querem controlar tudo. 

Inês Redondo: Portanto, os autores acabam por acompanhar o processo já filtrado pelo coordenador, 
pelo editor e pelo designer. Costuma dar opinião relativamente às imagens que insere e à ilustração?

Andrew Howard: Absolutamente. Sim, sim. 

Inês Redondo: E escolhe?

Andrew Howard: Sim, sim.

Inês Redondo: Acha que as imagens... a oferta de imagens agora é maior, mas houve uma altura em 
que não era... e acha que as imagens que se apresentavam no manual escolar estavam de acordo 
com a idade dos alunos que liam o manual ou isso era um bocadinho...?



86

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 3 Andrew Howard: Não. Tanto quanto possível... Quer dizer, eu acho que, no final, a edição de imagem é 
muito importante. E acho que, talvez, muitas das vezes, os autores não estão muito cientes disso. 
Pensam em imagens para um pedaço de texto específico, mas não pensam como essas imagens 
vão resultar no conjunto. E isso é mesmo importante, porque, no final, o que está a ser desenhado é 
um livro e um livro só mostra duas páginas ao mesmo tempo, por isso tem que resultar.

Inês Redondo: Às vezes, olhas para as imagens e consegue associar logo os conteúdos sem precisar 
de ler. Tem uma espécie de frames, faz uma espécie de filme e vê mais ou menos que conteúdos é 
que tem. E é uma ideia que acha que se deve manter?

Andrew Howard: Sim, quer dizer, há a ideia de que as crianças não podem ser confrontadas com 
muito texto, têm que ter sempre muitas imagens e gráficos também. E é verdade, depende da faixa 
etária, este limite de quanto os miúdos irão ler... Mas às vezes imagino se não leriam melhor se o texto 
fosse um pouco menos interrompido. Mas, o que nos dizem, aos designers, nos livros da escola, é 
que a informação tem que ser partida em pedaços. É um pouco como cortar a comida no prato... Tem 
que ser partida em pedaços comestíveis, que eles consigam digerir.

Inês Redondo: Mas, às vezes, não é...

Andrew Howard: Bem, imagino o quão científico isto seja, quem toma estas decisões e em que são 
elas baseadas? Pode ser verdade, mas eu não sei se é ou não. Será que as crianças responderiam 
melhor? Eu tive uma ideia para um livro... Na verdade foi para o livro que a Zita (Zita Areal fundadora e 
ex-proprietária da Areal Editores), estava a fazer... Eu só surgi com a ideia depois... era desenhar um 
livro, no qual havia um layout muito simples, em que o texto estava de um lado e as imagens do outro, 
no livro todo. Mas isso implicaria escrever o livro para essa abordagem em particular. 

Inês Redondo: Mas, depois tem outro problema, tem mais páginas e eles depois não querem.

Andrew Howard: Não sei...

Inês Redondo: Isso acabava por implicar...

Andrew Howard: No final, tens que escrever o que tens, mas é estranho que... Acho que há pessoas 
que não gostam de espaços brancos.

Inês Redondo: Ia falar nisso. Eu acho fundamental.

Andrew Howard: Eu lembro-me, quando estava a trabalhar para o SILO, no Norte Shopping, e eles 
queriam que eu fizesse uma placa para o espaço SILO. O que eu fiz era muito simples e eles disseram 
“tem que ter muita cor para atrair a atenção das pessoas” e eu disse “não tem, estão num ambiente 
cheio de cores e formas e texturas a toda a volta, o que precisam para atrair a atenção é espaço e 
silêncio, precisam de criar uma moldura para a qual as pessoas possam olhar. Acho que isso acontece 
muito em livros. Há alguns livros que precisam de olhar... Precisam de ter alguma complexidade para 
refletir o conteúdo. E acho que há outros que precisam apenas de espaço para contemplação. 
Quando consideras tudo o que há na internet, tudo o que está à volta das crianças, especialmente, 
será que os livros delas também precisam de ser como um caleidoscópio de cores e texturas e 
informação e blocos e secções e perguntas e tudo o resto? Se calhar não precisam, se calhar o que 
tens a oportunidade de fazer, é criar um pouco de espaço visual e mental, porque estão relacionados. 
É uma ideia.
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Inês Redondo: O que é que é importante para si na construção de um layout? Como é que pensa esse 
processo, logo de início?

Andrew Howard: Bem, o formato do livro, que é frequentemente atribuído. Em muitos casos, o 
formato é atribuído, noutros casos eu decido o formato. O que eu tenho que decidir... Eu considero 
sobre o que se trata o livro. E o tamanho tem a ver com a tua relação com ele, quanto menor for, mais 
íntimo tende a ser o assunto... e queres isso, queres um livro íntimo, queres que seja denso. Se queres 
um livro maior, que é mais impessoal... O tamanho e o formato do livro importam bastante. Os 
materiais com que é construído, também são muito importantes. O tipo de papel, o tipo de capa que 
podem funcionar... E depois, tem muito a ver com a distribuição da informação. Quer dizer, mesmo 
decisões sobre questões mais técnicas, deixo para depois. Primeiro, penso, fundamentalmente, em 
como este livro deve fazer-se sentir... E quando digo sentir, não quero dizer fisicamente, mas se é 
algo rico, se é algo muito tranquilo... Os livros são objetos silenciosos, mas, mesmo assim, podes criar 
um mundo teu no livro e o que tu queres é isso. Isso é importante. Primeiro tento medir “o sentir” do 
livro, o que deves sentir quando tens este livro. E, depois olho para a fonte de informação que ele tem 
que transportar: que tipos de texto, é um texto principal, são notas, são informações complementares 
do texto principal, ilustrado de que forma... e olhando para todas estas coisas, começo a estudar a 
estrutura, a grelha, basicamente. E para construir grelhas, que sejam o mais complexas possível, que 
permitam o máximo de movimento possível...e no final, claro, o leitor não vê a grelha, ou não a vê da 
forma como eu a vejo, mas existe uma grelha ali e é fundamental. Caso contrário, não consegues 
desenhar. E têm que ser complexas para que consigam ser flexíveis. E, em alguns casos, é 
extremamente complexo e funciona ao milímetro de acordo com a proporção do livro, a grelha 
tipográfica, assim como a arquitetura, mas a questão é que muita da estrutura está lá para suportar 
alguma coisa, não para dificultar alguma coisa. E no final, essa estrutura é removida do olhar do leitor, 
mas está lá como apoio.

Inês Redondo: Se tivesse que pensar num livro para aprender Inglês e num livro para aprender 
português, como é que pensava cada um deles?

Andrew Howard: Queres dizer, se seriam diferentes? Não necessariamente. As duas línguas, se é 
sobre línguas... Para ser sincero, não sei. Obviamente, as referências seriam diferentes. Mas seria 
necessário criar uma estrutura diferente? Não tenho a certeza de que fosse, realmente. 

Inês Redondo: Eu, por exemplo, vejo, ao longo do tempo, nestas últimas três décadas, que os 
manuais de inglês são muito mais cheios e muito mais seccionados e os de português têm muito 
texto, uma entrelinha apertada, um corpo pequeno e só ilustrações pontuais. E isso, eu não consigo 
explicar e passou por várias pessoas, não é? Eu estou a analisar o objeto que existe, mas não consigo 
perceber como é que não se pensa, por exemplo, o português, o francês, o espanhol... Porque é que 
não há uma grelha uniforme, mais complexa ou não, mas com uma base similar. Porque é que eles 
são todos tão distintos?

Andrew Howard: Bem, penso que um dos problemas... É o mais complexo, penso eu, é que, de certa 
forma, é voltar às bases e pensar “para que serve um livro?”, “Qual é o objetivo de ter livros nas escolas?”  
E acho que o que tem acontecido, ao longo dos anos, é que cada professor pensa que a sua disciplina é 
a mais importante, mais do que qualquer outra... E querem por o máximo de coisas que conseguirem 
nos seus livros, mas o que também acontece é que os editores querem fazer estes livros indispensáveis, 
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 3 então, é quase como se eles... Tentassem encontrar uma forma de criar um objeto que, não só seria 
indispensável, como também iria conduzir a aula por ele próprio... Só precisas de ler este livro e segui-lo, 
ele vai fazer tudo por ti! É o novo shampoo de cabelo...(risadas). É o completo branqueador... (risadas), é o 
objeto que faz tudo... Tem exercícios e cada vez mais os editores oferecem mais e mais, “temos o livro 
de exercícios, temos 50 suplementos e isto tem texto...”

Inês Redondo: Gramática...

Andrew Howard: Sim, “temos todos estes suplementos e ajudas e guias e.… Oferecemos tudo numa 
linda caixa de plástico” ... quer dizer, esta coisa de convencer o professor de que isto é uma ferramenta 
de trabalho essencial, quase que elimina qualquer trabalho que eles tenham que fazer, “isto irá fazer 
o trabalho por ti” ... e tu pensas “bem... Isto é realista?” E quando pensas sobre, e odeio dizer isto como 
designer, mas quando pensas na internet e nos filmes, imaginas o que é que o livro é bom a fazer.  
Eu, por exemplo, aprendi mais, acho eu, vendo documentários... Adoro ver documentários, acho que o 
filme, a televisão é um media fantástico... Não estou a falar da internet, estou a falar do filme de 
documentário... E quando olhas para programas de história natural ou programas de ciências ou 
documentários, eles são fascinantes, são uma forma maravilhosa de captar a atenção das pessoas, 
a atenção das crianças... E consegues ter a noção de qualquer coisa de uma forma que, penso eu, não 
consegues ter num livro. Então, pensas “para que serve o livro?”. Eu preferiria que os editores 
tentassem investir em documentários e programas sobre estas coisas e então os livros ficaram 
aliviados de certas obrigações, poderiam ser outra coisa... Por exemplo, poderiam simplesmente ter 
uma série de textos, se estivesses a estudar literatura portuguesa, alguns textos, algumas perguntas, 
alguns exemplos de exames, algo do género... Não sei, só me questiono se os livros não estão a 
tentar fazer demasiadas coisas. Independentemente do que mais possa existir, mesmo que não 
existissem filmes televisivos, não estarão a tentar fazer demasiado? E como é que isto ainda se 
sobrepõe à internet, à televisão e isso tudo?

Inês Redondo: Porque ainda existe uma faixa etária de professores que não sabe lidar com as novas 
tecnologias. Mas, até há pouco tempo atrás, desde que o ebook começou a ser mais divulgado, 
embora seja um PDF, a coisa mudou, porque esses professores tiveram que aprender a aceder à 
internet para descarregar os ficheiros que as editoras disponibilizam online para auxiliar a preparar 
aulas e a minimizar esforços. A internet está recheada de informação que até distrai... Nós não nos 
fixamos em nada... Eu sinto… Então na língua inglesa, para os portugueses aprenderem tem muita 
coisa, muita cor, diferentes tipografias, diferentes ilustrações...

Andrew Howard: É tanto trabalho, quer dizer, eu sei, por experiência, quanto trabalho custa criar estes 
livros. A procura de imagens, descobrir imagens, contratar ilustradores, dar instruções aos ilustradores 
para fazerem coisas... O layout atual é incrível, tenho que dizer que os livros escolares... Eu trabalhei para 
a Areal... São a coisa mais difícil que eu já tive que desenhar! De longe a mais difícil! Quando terminei o 
livro de 640 páginas sobre Nuno Portas, um livro grande, mas foi, de longe, mais fácil, comparado com 
qualquer livro escolar que eu já tenha feito... Apesar de o livro conter, eu mostro-to, carradas de coisas, 
desenhos, fotografias e documentos e tudo... Comparado a um livro escolar, é canja.

Inês Redondo: Normalmente, compara manuais de outros países, diferentes editoras... Faz esse 
“trabalho de casa”?

Andrew Howard: Sim, o máximo possível, mas os livros escolares não são iguais.
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Inês Redondo: Pois não.

Andrew Howard: Em Inglaterra, não há esta indústria enorme.

Inês Redondo: Tem livros escolares ingleses?

Andrew Howard: Não tenho nenhum.

Inês Redondo: Mas, tem uma referência de alguma editora...?

Andrew Howard: Na verdade, não tenho. Tentei encontrar alguma coisa, mas não encontrei grande 
coisa. Penso que não usam tanto. Penso que tenham incidência em Espanha...

Inês Redondo: Sim.

Andrew Howard: E em França, talvez. Sinceramente, não sei. Mas penso que em Inglaterra, não.

Inês Redondo: Como é que faz a sua prospeção editorial, para desenvolver o processo criativo de 
design? Ou seja, como é que analisa ou sinaliza...?

Andrew Howard: Isso depende do livro, há tantos tipos de livros diferentes que eu faço, desde 
literatura, até catálogos de arte, livros históricos... Cada um tem a sua abordagem particular... Mas, 
como eu disse, penso que, para mim, uma das primeiras coisas que faço é tentar imaginar o livro, 
penso em como ele deve fazer-se sentir como livro...  Por outras palavras, como deve ser a experiência 
que o livro te proporciona. Tem a ver com mecânica, tem a ver com o que está em cada página, quanto 
está em cada página e o que acontece enquanto o folheias.

Inês Redondo: Foi a abordagem que fez sempre, quando teve manuais escolares para fazer?

Andrew Howard: Sim, quer dizer, é um bocadinho mais do que isso, porque eu sabia que tinha que 
lidar com certos conteúdos. Mas, se olhares para isto, por exemplo, é muito mais limpo do que isto e 
alguém terá dito, penso que a Zita “ok", pode ser assim, é capaz de ser bom para uma determinada 
faixa etária, mas para crianças mais novas pode não ser” ... eu questiono-me se isso é verdade. Para 
mim, eu penso que isto é mais fácil de ler em algo como isto, do que como isto. Há tanta...

Inês Redondo: Informação, cores...

Andrew Howard: Há tantas coisas a chamar-te a atenção. E a lógica na qual eles trabalham é de que 
tudo tem que ser marcado separadamente. Mas depois isto acaba por ter tantos estilos diferentes, 
para chamar a atenção, que, de facto, esqueces que a tua primeira resposta a um livro não é o detalhe, 
é a impressão geral. Olhas para a página toda e, mesmo quando começas a ler, descobres que pode 
não ser tão complicado como pode parecer... Quando começas a olhar pensas “tanta coisa a 
acontecer aqui, por onde é que eu começo”. 

Inês Redondo: Acha que a imagem gráfica dos manuais escolares… impõe a marca deles no mercado?

Andrew Howard: Até certo ponto, mas o que é verdade é que os editores olham todos para o trabalho 
uns dos outros. E tentam copiar esse trabalho ou têm características em comum... Parece-me que, 
não sei se existe mais uma comunidade entre eles agora, mas ainda existe alguma variedade.

Inês Redondo: Acha que as pessoas associam o layout à marca ou ainda nem sequer...?

Andrew Howard: Não consigo responder a essa pergunta. Só os professores conseguem responder 
a essa pergunta. 
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 3 Inês Redondo: Que partes do layout do manual escolar valoriza mais quando está a construir o objeto, 
em termos gráficos?

Andrew Howard: Não há nenhuma. Acho que não há um ponto que seja mais importante do que 
outro, acho que são igualmente importantes.

Inês Redondo: O índice…

Andrew Howard: O índice, obviamente, é muito importante, porque é a primeira coisa para que as 
pessoas olham, é um guia para a estrutura do livro, mas é tão importante como tudo o resto, não 
estou certo de que seja a coisa mais importante… é difícil distinguir, na verdade… cada coisa tem o seu 
lugar… é uma resposta emocionante, eu sei, mas…

Inês Redondo: Acha que deve haver uma coerência gráfica entre uma coleção ou pode haver 
destrinças?

Andrew Howard: Bem, se há uma coerência na estética, é porque é um reflexo do que as pessoas 
pensam acerca disso…, mas nem sempre é possível fazer isso… em termos de vocabulário visual, 
penso que faria sentido para qualquer editor repetir coisas em vários livros, por exemplo, certo tipo de 
perguntas ou certo tipo de exercícios, o facto de serem similares vai ajudar a identificar, não só o 
editor, mas… se, como criança, aprendes a sinalização num livro, o que aprendeste uma vez, quando 
passares para outro livro do mesmo editor, entenderás a linguagem e o que aquilo significa, por isso 
será uma ajuda. Mas eu sei que, na realidade, isso não acontece para muitas crianças, porque o livro 
de inglês vai ser da Areal, o de geografia vai ser de outra qualquer… não sei se terão a oportunidade de 
beneficiar disso.

Inês Redondo: Considera que o texto… claro que considera que a tipografia é fundamental para uma 
leitura, mas que tipo de tipografia acha que se adequa mais… ou como é que a pensa no objeto livro… 
de acordo com o assunto, ou como é que faz a abordagem… disse que era numa fase posterior ao 
layout, como é que faz a abordagem à utilização da tipografia?

Andrew Howard: Bem, eu não li nada cientifico acerca disso. Cada designer terá as suas preferências, em 
termos de tipos de letra. Obviamente, quero um tipo de letra que seja bem legível, bastante clara de ler…, 
mas, como Emma Grey (editora) disse uma vez, não existem tipos de letra maus, existem é más 
tipografias. Bem, eu entendo o princípio geral que defendem aqui, quer dizer que, considerando a 
quantidade de tipos de letra disponíveis, alguns muito bons, trata-se realmente do layout, das  
especificidades, provavelmente mais do que o tipo de letra em si. E depois, há uma grande discussão 
sobre se as pessoas leem melhor as serif ou sans-serif, etc.;… mas, no final, trata-se das especificações 
tipográficas, o tamanho dos pontos, o leading… e quantas mudanças ocorrem dentro de um pedaço de 
texto… se começas a mudar o tipo de letra e se começas a mudar a grossura e o tamanho e a cor e a 
posição… parece-me que, quanto mais mudanças introduzes, mais difícil se torna, porque, de cada vez 
que vês uma mudança no tipo, recebes uma mensagem que diz que o significado é diferente… e o olho 
humano é absolutamente especialista em notar diferenças. Então, se tens um padrão numa parede, 
que é uma série de pontos largos, e no meio deste pontos, 500 pontos, há um quadrado, o teu olho irá 
para esse quadrado, tu irás notar esse quadrado em vez do pontos… e somos muito bons a notar estas 
diferenças… o que eu quero dizer é que, quando vês algo diferente, o teu olho vai diretamente para isso, 
de certa forma, qualquer movimento natural é interrompido por qualquer diferença. Em relação à 
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tipografia, isso acontece na forma e na cor… quando olhas para uma página como estas, o teu olho 
tende a saltar em volta da página, porque há muitas coisas diferentes para captar a tua atenção.

Inês Redondo: Há algum tipo de grelha ideal para planear o manual escolar, ou alguma base que ache 
que resulte… tipo receita, porque caiu-se um bocado no erro de aplicar receitas… isto já foi falado, até 
em programas ótimos, porque resulta e porque vende e a receita é a mesma, o layout é similar, 
mudam-se coisas pontuais… isto é profundamente errado.

Andrew Howard: Bem, acabas por estar bastante limitada num livro, que vai sempre ser de acordo 
com este tipo de formato… há sempre limites no número de colunas que podes ter, não podes ter 
uma coluna de um lado a outro da página, porque não iriam conseguir lê-lo… tens o embrulho do 
texto e quando chegas ao fim da linha... é como uma máquina de escrever, volta ao início e começas a 
ler a mesma linha outra vez... é por isso que há especificações em termos de tipografia, porque há um 
comprimento de linha ideal, maior que esse torna-se difícil de ler... Que sabemos é que num livro 
destes, podes ter uma coluna, mas ela não pode ir de um lado a outro da página... Sabemos que 
podemos ter duas colunas, às vezes podemos ter três colunas, mas... De forma geral, tens colunas 
estreitas para notas e coisas assim... Mas no corpo principal do texto, tens um formato de duas 
colunas essencialmente.

Inês Redondo: Relativamente à utilização dos espaços brancos num layout, deve ser pensado? Deve 
ser para separar blocos de informação? Como é que se pensa....

Andrew Howard: Sim, sem dúvida. Vai de encontro ao que eu disse anteriormente, sobre como 
trabalhas ao redor da página... Espaço branco não significa vazio. O que as pessoas pensam é “temos 
aqui espaços brancos, vamos preenchê-los com qualquer coisa, senão é um desperdício de papel”. 
Mas não é desperdício, o espaço branco é funcional, existe com uma função. Ajuda-te a focar no que 
é suposto veres, basicamente.

Inês Redondo: A utilização criteriosa de símbolos e imagens ajuda a navegar na página?

Andrew Howard: Sim.

Inês Redondo: Cada vez se usam mais ícones, não acha que isso é ruído visual? Empregaria isso?... 
Estou a ver o seu layout, mas isto é um caso específico, a filosofia tem imagens ilustrativas nos 
assuntos para reflexão... No inglês, por exemplo, há exercícios que são para ouvir, temos um ouvido, 
para escrever que têm um lápis e eles insistem nisto... Até que ponto é que isto...?

Andrew Howard: Acho que isso pode ajudar, se for feito de uma forma simples e agradável... Não vejo 
que haja problema com isso, acho que esse tipo de sinais pode ajudar... A minha questão é quantos 
sinais precisamos? Há uma coisa que digo sempre aos meus alunos, que é a ideia de “tweet aughlogy”, 
que é dizer a mesma coisa duas vezes… por outras palavras, se disseres um círculo redondo, como vai 
ser um círculo se não for redondo?... Um quadrado de quatro lados, um quadrado tem que ter quatro 
lados, é a mesma coisa, não é? Então, queres chamar a atenção para alguma coisa, pões uma parte do 
texto a negrito, mas as pessoas põem a negrito, põem cor e aumentam o texto, são três mudanças, de 
quantas mudanças precisas? 

Inês Redondo: E sublinham.

Andrew Howard: Ah, sim, isso, e ainda põem um símbolo, só para o caso de não teres reparado. Isso é 
um design pobre, é não perceber o que é necessário.
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 3 Inês Redondo: Isso vai de encontro a uma pergunta: o que falta no design de layout dos manuais 
escolares em Portugal? O que é que falta para trabalhar?

Andrew Howard: Bem, são duas coisas. Não é simplesmente o design. É sobre simplicidade, acredito 
bastante na simplicidade, mas simplicidade sem ser simplista. Por outras palavras, não se trata de 
vazio, não se trata de falta de coisas, de fazer as coisas parecerem básicas… as coisas podem parecer 
ricas… não consegues ver enquanto estou a falar, mas, se olhares para estas páginas, não parecem 
vazias, não parecem inumanas, são bastante ricas, são bastante quentes… e está muita coisa a 
acontecer ali, mas não é demasiado que não consigas olhar para isso. Eu acredito que as coisas 
devem ser humanas, devem ter riqueza… mas o problema não é simplesmente o design, o design 
não existe por si só, existe em conjunto com o que está a ser desenhado… e essa é a parceria que tem 
que existir… não vale a pena… se os autores estão a escrever 500 coisas diferentes, não é tudo o 
designer que faz, há algumas coisas que estão para além do designer… não é um problema de 
design, é um problema de conteúdo e não há maneira de fazer um design nítido, forte, memorável 
baseado em ideias confusas… e é por isso que o design é em primeiro lugar um meio de organização 
intelectual e só depois um meio de encontrar expressão visual para isso… e voltamos ao ponto inicial, 
assumindo que o designer é suficientemente maduro para entender o conteúdo, claro, e ser capaz de 
falar com as pessoas acerca disso… às vezes, os designers são os seus piores inimigos, constroem 
uma reputação baseada no que as coisas parecem e isso é um problema terrível, os designers não 
pode ser isso, o designer deve embrenhar-se no conteúdo. Mas, o conteúdo formal é um debate 
interessante, podes argumentar que o design gráfico é a história da forma e não do conteúdo. 

Inês Redondo: E depois isso vai de encontro a outro problema, que é a questão do designer como 
autor. Então, no manual escolar já há um autor, e um autor tão forte, e agora vem o designer… que 
constrói e não pode ter a mesma relevância…

Andrew Howard: Eu penso que é por isso que a colaboração… há anos atrás, costumava ser mais um 
processo de colaboração… o design é um processo de colaboração, é uma equipa de pessoas a 
trabalharem na mesma coisa… cada uma tem as suas competências e conhecimento e habilidade e 
têm que trabalhar juntas nestas coisas… não funciona quando ninguém dita o que acontece, seja o 
designer ou o autor… tem que haver colaboração…

Inês Redondo: Sente que, em Portugal, o designer só entra no processo quando o autor e o editor 
leem o conteúdo e o editam em Word e depois chamam o designer. E agora, têm tempo de ler, de 
falar com eles…? É preciso tempo para desenvolver o processo de design…

Andrew Howard: É mais fácil com a idade, porque… já estou numa idade em que não há muitos 
clientes mais velhos do que eu, sou da mesma idade do que eles ou não muito mais novo ou muito 
mais velho e posso ter uma conversa com eles diferente. Para os designers novos é difícil impor isso, 
mas eu digo sempre aos meus alunos que o designer tem que olhar, não só para o que lhe dão, mas 
também para o que não lhe dão. Tem que se estabelecer confiança entre o designer e o cliente.  
O cliente tem que entender que, se o designer é um bom designer, pode contribuir para o conteúdo.  
E, de facto, o designer é parte do conteúdo. Como designer, não sou só designer, sou leitor, eu olho 
para as coisas, leio coisas, entendo como as coisas funcionam… e é verdade que há certas convenções 
que existem e as pessoas não entendem porque existem… e há uma grande relutância em geral para 
questionar convenções… tens que ser excecional para estar sempre a questionar as convenções… e 
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as convenções existem por certas razões, alguém descobriu uma forma de fazer as coisas… e, ao 
longo do tempo, as pessoas não entendem porque é que as convenções foram criadas, tudo o que 
restou foi a convenção em si… um exemplo, quando entrei na Areal, era a coluna recuada… existia por 
uma razão, existia porque era uma marca visual para dizer que era um parágrafo novo, por isso não 
precisava de existir no início de uma parte do texto, porque é o início e tu sabes que é o inicio, mas eles 
insistiam em colocar um recuado naquele primeiro paragrafo e eu travei uma luta enorme ao dizer 
que o recuado não tinha necessidade de existir… “ah, mas é a forma como fazemos em Portugal”…e 
disse “sim, mas vocês não sabem…”... fazes assim em Portugal, não entendes por que o fazes, 
pensas que é assim que se faz porque toda a gente o faz, mas de facto, é o mesmo em Portugal 
como em qualquer lugar… coisas assim. Bem, depende se tiveres espaço entre os parágrafos. Se 
tiveres espaço entre os parágrafos, claro que não precisas de recuar; se não tiveres espaço, precisas, 
como eu fiz aqui… pus, quando achei que era necessário… se não tiveres espaço entrelinhas, eu penso 
que precisas de marcar onde começa o parágrafo, mesmo que o designer não goste de fazer isso… 
eu gosto de fazê-lo, mas não precisas disso no primeiro parágrafo, debaixo de um título.

Inês Redondo: Que outros aspetos considera relevantes na construção do manual escolar? Quais são 
as ameaças e as oportunidades no mercado do manual escolar? É um bocado complexo fazer esta 
pergunta a um designer, é mais a um editor, mas tem alguma opinião formada…?

Andrew Howard: Bem, adoraria ter a oportunidade de fazer um livro radicalmente diferente. Bem, as 
editoras educacionais estão concentradas em sobreviver, querem sobreviver, manter os empregos e 
fazem o que conseguem e é por isso que eu acho que entraram nesta espiral infindável de competir 
uns com os outros e oferecer mais e mais e mais e mais… os suplementos, os packs, os livros de 
notas, tudo isso se torna uma corrida louca para capturar a atenção do professor… eu percebo isso, é 
difícil, mas de certa forma, tens que te distanciar disso como um negócio e como uma profissão e é 
bem verdade que a educação, mais do que qualquer outra coisa, é um campo de batalha política, 
social… campo de batalha politico sobre a possessão ideológica das gerações políticas, então cada 
nova administração, com diferentes ideologias, tentará implementar programas que reflitam os seus 
valores… é terrível, quer dizer, em Inglaterra, agora, as pessoas falam em voltar aos velhos tempos em 
que as pessoas eram honestas…, mas estão a viver num reino de fantasia, porque isso nunca foi 
assim…, mas a questão é que, idealmente, sim, seria preciso um grupo de pessoas radicais, designers, 
editores, professores que dissessem em conjunto “ok, vamos reexaminar este mercado”… é difícil de 
falar sobre isto não é um tema do design, é um tema social, é a forma como abordamos a educação… 
e a quantidade de coisas que damos aos nossos filhos, o meu filho vai para a escola e quase não 
consegue transportar a mochila, porque tem tantos livros e essas coisas… quantas coisas 
conseguimos dar-lhes? Abordamos situações em que os adolescentes sofrem de stress e 
depressão… é uma loucura, não é? Como designer, e não só como designer, mas como alguém que 
sempre teve consciência politica e motivação social no meu trabalho de designer, não podes separar 
estas coisas, isto não é um problema de design… o design tem um papel a fazer, mas acaba por ser 
muito pequeno, a não ser que tenhas que ser muito persuasivo como designer, que é possível ser, 
mas eu não ponho isso como uma forma de ser de muitos designers porque eles não o vão fazer, 
não têm a influência para isso. Então, a ideia de fazer um manual diferente, tinha que ser parte da 
estratégia geral de olhar para a forma como podemos dar suporte educacional às crianças e de que 
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 3 forma, qual é a melhor maneira de o fazer, como organizamos as nossas aulas? Mas não podes fazer 
isso sem olhar para os planos curriculares…, mas, independentemente disso, acho que é possível, 
seria interessante tentar construir um tipo de manual escolar muito diferente.

Inês Redondo: Estou a tentar mas…

Andrew Howard: Seria preciso um esforço extraordinário e precisas de te juntar a pessoas… teria que 
haver um protótipo de projeto, não um trabalho um trabalho real, um projeto experimental, no qual terias 
que ter pessoas… claro que com alguns desentendimentos, porque são todos muito diferentes… se 
olhares para um livro de educação visual e um livro de matemática, são muito diferentes…, mas tens que 
te juntar a professores que querem pôr de lado o que existe, por de parte a forma como os programas 
curriculares são construídos e repensar e questionar tudo. Por outro lado, precisas de gente com mente 
muito aberta para fazer um projeto destes. Não, mas… pois, isso não me surpreende.

Inês Redondo: Isto vai tudo desembocar na questão fundamental: o que pensa do fim do manual 
impresso, ou da migração do impresso, ao digital?

Andrew Howard: Bem, eu penso que é inevitável… o problema é a mentalidade… a consciência visual 
das pessoas que fazem os manuais foi transferida para outro meio em si, não resolve nada… se 
estiver repleto do mesmo conteúdo e confusão visual, é apenas a transferência do papel para o ecrã… 
pensas que implicaria alguma coisa diferente, mas a maior parte das vezes não implica…claro que 
estar no ecrã dá-te capacidades que não existem, movimento, som, nível de interação, essas coisas 
todas… mas, se olhares para o pequeno design que eu vi, é bastante mau. Os nossos sites, estão 
apenas a transferir gráficos infantis, comida infantil, para o ecrã. Está apenas a mover-se de um lado 
para o outro. Penso que haverá sempre… não acredito no fim do livro, de todo… haverá sempre lugar 
para isso... a questão é pensar em como as duas coisas funcionam em conjunto….  para que serve 
uma coisa física? O que consegue fazer que as outras coisas não consigam? Então vamos usá-lo 
para isso. O que não consegue fazer? Não pode é ser o que… isto parece que era suposto ser algo que 
vês no ecrã, isto parece que era suposto ser multimédia interativo, mas não é, é um livro. Talvez 
devamos esquecer tudo isso e pô-lo nos media onde realmente funciona e salvar os livros para outra 
coisa. E eu penso que pode ser, que podem existir como suplemento, uma parte diferente… umas 
coisas estão nos livros, outras no ecrã, outras em programas de televisão, outras em gráficos… usem 
os media para o que eles são bons a fazer.

Inês Redondo: Para ti é importante adaptar as crianças a esses vários meios de aprendizagem…

Andrew Howard: Eu penso que as crianças já estão adaptadas.

Inês Redondo: Sim, até estão mais ao digital do que propriamente ao impresso. Mas esta questão do 
responsible design, em que eles podem ver em vários tipos de suportes e apreender a informação 
como lhes dá mais jeito. Isso é inspirador, eu acho.

Andrew Howard: Para isso, as pessoas precisam de aprender o que é que os média conseguem fazer, 
em que é que eles são bons. 

Inês Redondo: Os manuais que fizeste para a Areal Editores…

Andrew Howard: Eu fiz Inglês, filosofia, português, matemática…

Inês Redondo: Por acaso, gostava de ver um de matemática.



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

95

ENTREVISTAS

Andrew Howard: A questão é, alguns fiz eu próprio, outros, o estilo e o layout geral é o aplicado a 
outros livros. Por isso são similares, no sentido em que têm esta estrutura…e acho que há algumas 
coisas que usávamos, que ainda são usadas agora… esta construção de caixas que criamos. Estas 
listas com os sombreados, estas coisas. Todo este tipo de coisas foi o que criamos. Portanto, ainda 
existe bastante coisa aqui, mas tende a ser mais limpo, no geral. Há menos estilos.

Inês Redondo: Obrigada.

DESIGNER
António Modesto_13.06.2017

Recebe pedidos para execução de manuais escolares? (Presumo que sim pois trabalha para a Porto 
Editora)? Desde 2013 que já não trabalho com manuais escolares. Com o meu regresso, nesse ano, à 
FBAUP (e a dedicação exclusiva ao ensino), a minha ligação às editoras enquanto designer terminou e 
apenas existe enquanto autor. Contudo, trabalhei em manuais escolares desde os finais dos anos 70.

Apresentam-lhe normas para execução do projeto? Impõem-lhe limitações ao número de 
páginas? Nas últimas décadas, a minha função foi mais de estabelecer eu algumas regras.  
De qualquer modo, existem sempre normas e constrangimentos inerentes a todos os projetos, tais 
como: materiais, formatos, limite de número de páginas, processos de impressão, sistema de cores, 
programas informáticos a usar, tipo de ficheiros, etc.

Pelo que conheço do seu trabalho executa o layout do manual, e concebe a sua respetiva capa.  
Produz também conteúdos? É autor? Fui autor (coautor) de conteúdos para Educação Visual e para 
Expressão Plástica, designer gráfico dos meus próprios livros, dos livros de outros autores e designer 
gráfico de coleções (executei normas para ciclos de estudo).

Quanto tempo demora a criar um layout para um manual? E o projeto na íntegra? Não existe um 
tempo médio que seja muito caracterizador. Posso, em jeito de caricatura, dizer que se me dessem 
um ano ou três meses eu usava-os; se tivesse de fazer o trabalho numa semana, também e chegou 
a acontecer. O tempo do projeto, na integra, não tem uma resposta clara: depende dos elementos 
que o constituem. Por exemplo, a componente iconográfica (ilustração e fotografia) num manual é 
sempre mais demorada do que o design e paginação do texto; se os autores são muito exigentes ou 
determinados com o que pensam e querem que se faça e rejeitam muito trabalho, o tempo dilata-se. 
As editoras têm prazos muito determinados e são elas que melhor podem responder a esta questão. 
Todo o processo está condicionado pelos seus planos editoriais. Existem coordenadores que fazem 
com que todos os tempos se cumpram. 

Que disciplinas lhe pedem mais para executar? ET e EV? Já fez Inglês e Português? Quais? Acho que 
durante os quase de quarenta anos que lidei com design de manuais escolares, trabalhei com todas as 
áreas (incluem-se o Inglês e o Português). Vários (uma longa lista que nem recordo mais os nomes). 

Reúne com a equipa da editora para iniciar o projeto? E durante o projeto? Com que setor(es) 
estabelece contato regularmente durante o processo? Claro, é fundamental e é o que acontece na 
generalidade. Durante o projeto, também. Existem coordenadores nas editoras que acompanham e 
controlam todo o processo. Só no início da década de 70 é que o trabalho se fazia em maior proximidade 
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 3 com os autores (nomeadamente na Porto Editora enquanto a Asa já usava uma metodologia que 
depois se generalizou). Essencialmente a coordenação editorial e a equipa de autores.

Os autores acompanham de perto todo o processo ou têm intermediários opinativos? Os autores 
acompanham sempre o processo, interferem e aprovam as propostas de design. Como referi na 
resposta anterior, existem coordenadores editoriais que, para além de coordenarem todo o processo, 
também usam o seu poder opinativo (individual ou trazido das hierarquias da editora). 

O designer e os paginadores que trabalham na editora, modificam-lhe o projeto, ou respeitam as 
suas diretivas? Geralmente não são os designers nem paginadores das editoras que modificam o 
projeto, são os poderes superiores das editoras. Pelas que conheci esses poderes são: a 
administração, a direção editorial, o departamento de marketing e os coordenadores editoriais. Para 
além destes, os autores, claro.

Quem escolhe as imagens para o manual escolar? E as ilustrações? Dá a sua opinião? Os autores, os 
coordenadores e o designer/ilustrador. Não se pode afirmar que haja um modelo de conduta (depende 
da equipa de autores) mas são os autores quem geralmente tem a última palavra na escolha.

A escolha das imagens é compatível com o ano escolar e disciplina que representam? (Estão de 
acordo com a idade dos alunos que os vão utilizar ou são infantis?) Se a pergunta se refere às 
decisões por mim tomadas: claro, a minha resposta nem poderia ser de outra forma. Se isso se 
verifica na generalidade, não me compete responder.

Quem decide as características técnicas do manual? E os grafismos e iconografias (cor, símbolos)
Pergunta demasiado genérica para se poder responder de forma direta. A maioria dos manuais 
obedece a critérios normativos decididos pela direção editorial e que são transversais a ciclos. 
Também variam muito segundo as editoras. Pode-se afirmar que, genericamente, as questões 
económicas e de marketing estão muito presentes e são determinantes. O grafismo, se não existe 
uma matriz global, é pelo designer gráfico. A iconografia é normalmente proposta pelo designer/
ilustrador (ilustração) e a fotografia pelo coordenador e autores através de bancos de imagens ou 
outros serviços de fotografia.

Quem decide as seções e temáticas nas quais o manual se deve dividir? Os autores.

Quem decide como se cortam determinados blocos de texto no original do manual? Os autores e, 
em alguns casos, o coordenador editorial.

O que é importante para si na construção de um layout? Para mim, o design da página de um manual 
escolar deve promover o seu conteúdo: que faça sentido e chegue o mais claramente possível ao aluno. 
Para isso reconheço que se deve fazer uso da tipografia de forma invisível; se deve estabelecer uma 
hierarquia clara, suficientemente orientadora e não necessariamente expressiva e autoral; e que deve 
existir apelo ou retórica visual suficiente para chegar ao aluno, tudo isto sem desvirtuar o conteúdo. 

Já comparou os manuais escolares entre diferentes editoras nacionais? O que acha? Se a pergunta 
se refere ao seu design (sobre o qual apenas posso responder), há uma grande semelhança entre 
todos embora exista algum destaque em determinadas editoras que apostam também em 
conhecimento de design e não apenas em marketing. A grande diferença situa-se aí.

E internacionais? Por exemplo francesas.
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Qual é a sua opinião? (relativamente ao layout e elementos gráficos presentes: imagens, ilustrações, 
cor, tipografia, ícones, esquemas, tabelas, desenhos navegabilidade) Posso afirmar que Portugal 
tem, desde os anos 80, manuais escolares semelhantes em qualidade gráfica aos dos países 
europeus mais evoluídos, nomeadamente a França. 

Orienta o seu trabalho após uma análise do mercado editorial? Como desenvolve o processo de 
criação em design para um manual escolar? Já não trabalho em manuais para outros há mais de  
10 anos. Mas quando trabalhei tinha em atenção o panorama (mais do que o mercado) editorial, claro. 
Os princípios do processo de criação foram sempre os mesmos (e que já respondi anteriormente).  
O meu conhecimento (e experiência) é que foi variando.

Acha que a imagem gráfica dos manuais impõem a sua marca editorial no mercado? As pessoas 
associam layout–marca? Não sei responder mas as editoras pelo menos desejam impor e manifestam 
essa intenção. Sobre os recetores, não tenho nenhum estudo indicador para o poder afirmar.

Em que medida considera o manual escolar um objeto de design? Não considero o manual escolar 
um objeto de design pela simples razão de que o design não é o fim mas o processo. Considero o 
manual escolar um recurso didático/pedagógico.

O que falta no design do manual escolar em Portugal? E no manual da disciplina de Português? E no 
de Inglês? Não sei responder. Faltam-me muitos dados para dar um resposta afirmativa.

Que partes do manual escolar valoriza mais? Porquê? Considero que não se pode generalizar. 
Pergunta com muitas saídas para se sintetizar numa só resposta.

Considera que o manual tem barreiras comunicacionais em termos de design? Enumere-as? 
Considero mais uma vez que não se pode generalizar o objeto “o manual”. Qual manual? E de que 
barreiras se fala?  

Que marca editorial lhe agrada mais graficamente? Porquê? Não tenho resposta. Graficamente não 
se pode generalizar nem eu tenho um estudo assente num conhecimento global para emitir um 
juízo, ainda que de agrado.

Acha o índice dos manuais fácil de consultar? Depende. Há de tudo. Não se pode generalizar.

É fácil navegar no manual escolar? Depende, não se pode generalizar.

Considera que deve haver coerência gráfica entre o manual escolar, respetiva coleção e materiais 
auxiliares? Considero. Coerência significa que se usa a lógica para que tudo contribua para o mesmo 
objetivo. Nesse sentido, o design gráfico também presta um auxílio precioso. 

Considera corpo da letra e o seu tipo de fácil leitura atualmente nos manuais escolares? A pergunta 
carece de rigor. Não se pode generalizar: não há um tipo nem um corpo de letra “atualmente nos 
manuais escolares”, há múltiplos tipos e corpos. A “fácil leitura” também é um conceito pouco rigoroso.

Considera que deve haver equilíbrio visual nas páginas do manual escolar? E na capa? Considero. 
Equilíbrio é a lei de composição que, embora não racional ou matemática, promove maior harmonia, 
estabilidade e solidez à informação e, por conseguinte, segurança no leitor. Na capa igualmente, 
embora como “peça” isolada e de “montra”, obedeça a requisitos de maior persuasão que não 
apenas informativos.
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 3 Há algum tipo de grelha ideal para planear o layout de um manual escolar? Depende, não se pode 
generalizar. Contudo posso referir que grelhas regulares ou modulares (de duas ou mais colunas) 
são ideais para que a estrutura seja mantida mais sólida e coerente ao longo do manual. Ainda assim, 
em determinados manuais (línguas, EV, outros), grelhas hierárquicas, não modulares, produzem 
também bons resultados. Por isso não considero que haja um tipo ideal. 

A utilização dos espaços brancos num layout deve ser pensada? (por exemplo para separar blocos 
de informação e dar espaço à reflexão do leitor) O espaço em branco é um elemento essencial em 
composição. Com tal, também na composição gráfica (design) de um manual, deve ser bem utilizado. 

A utilização criteriosa de símbolos e imagens ajuda a navegação na página? O que provoca ruído 
visual? Sim, concordo. Ao referir-se “criteriosa” já se respondeu. Ruído é tudo o que impede a clareza 
da comunicação. Tudo o que está a mais, que se considera ruído, deve desaparecer (imagem ou 
símbolo redundante, cor desnecessária, hierarquia exagerada, demasiados tipos, estilos, pesos, etc.).

O que pensa do fim do manual impresso em prol do digital? Porquê? Já produziu algum? Não tenho 
uma opinião avalizada e fundamentada. Apenas observo que o caminho está a ser esse, não sei se o 
do fim mas o de uma maior afirmação. Apenas produzi alguns conteúdos digitais que facilitam o 
entendimento dos conteúdos e uma versão (chamada e-manual) que facilita o uso colectivo do 
manual em sala de aula e em outros dispositivos. Contudo, a matriz conceptual foi sempre a partir do 
manual físico.

GESTORA DA PLATAFORMA DE ENSINO DIGITAL  
DA UNIVERSIDADE DO PORTO: MOODLE

Isabel Martins_09.11.2012

Isabel Martins: A plataforma Moodle que é adotada na Universidade do Porto, é uma plataforma open 
source, portanto, nós não temos equipa de desenvolvimento local, programadores que podem fazer 
módulos específicos para a plataforma, mas é possível ter... Portanto, se a equipa de trabalho tiver... 
Normalmente são engenheiros... Da área de programação, podem quase colocar a plataforma à 
medida das necessidades... Há sempre essa hipótese de contribuir para melhorar, porque é código 
aberto e, portanto, é muito fácil, para quem perceber da arte, ler um módulo... Estou a lembrar-me, 
por exemplo, a bibliografia... Acrescentar. Portanto, desenvolve, de raiz, o módulo da bibliografia, 
depois acopula à plataforma que já existe. E depois, pode, até eventualmente, disponibilizar à 
comunidade Moodle, digamos assim, e a outras Universidades, outras escolas podem pegar no 
módulo desenvolvido pela Universidade do Porto ou pela Areal, pela Porto Editora e utilizar. Nós 
temos aqui na Universidade e como é que usamos o Moodle? Usamos essencialmente como um 
apoio ao presencial. Portanto, os professores continuam as dar as aulas presencialmente e depois 
colocam no Moodle textos, exercícios, entregas de trabalhos, por exemplo, de apoio ao presencial... 
Portanto, usamos maioritariamente numa lógica de blinded learning, componente de apoio ao 
presencial. E de facto, o Moodle tem muitas ferramentas que..., pricipalmente de atividades, que me 
parece que se calhar é o mais interessante, porque passar o texto em papel para texto digital, em 
formato digital não é dificil, portanto é uma espécie de new book, portanto, ou livro digital.
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Inês Redondo: Neste caso, é mais do que isso, porque há interatividade, há acesso aos sites... Quer 
dizer, é o que eu idealizei, pode não ser viável... para já não passa de um protótipo, mas pode ser o 
ensino, aprendizagem no futuro.

Isabel Martins: Exatamente. E o que também permite, e não sei, não conheço plataformas 
eventualmente até de código aberto que sejam mais adaptáveis a essa realidade que se pretende, de 
passar do papel para o digital, mas o Moodle permite por exemplo ter um texto de leitura, de apoio, e 
depois sobre esse texto realizar vários tipos de atividades: ou entrar em chat com um tutor ou com os 
outros colegas da turma, participar num fórum de discussão para discutir qualquer ponto do texto, 
realizar trabalhos online ou offline e depois fazer upload para a plataforma para depois o professor 
poder corrigir, avaliar, etc., fazer exercícios de diagnóstico, de auto-avaliação, de avaliação final... Tem 
vários tipos de atividades de exercício: escolha múltipla, preenchimento de espaços, quase tudo o que 
nós vemos no papel é possível passar... e até já há muita coisa feita de software oppen source, estou a 
lembrar-me, por exemplo, de um que é o hot potatoes, que é um software livre também, que tem 
integração com o Moodle precisamente, mas que também pode ser utilizado isoladamente, e que é 
um conjunto de atividades que se podem preparar para exploração de texto

Inês Redondo: E é frequente usarem essa plataforma na Universidade do Porto? 

Isabel Martins: Tendo em conta a dimensão da Universidade, não podemos dizer que temos uma 
utilização massiva. Não temos, a utilização, digamos que estaria nos 20% talvez. Não é uma utilização 
em massa da plataforma, é muito pouco para o que temos. Agora, há professores que utilizam muito 
bem, que exploram bastante bem e que tiram proveito das ferramentas da plataforma, isso há.

Inês Redondo: Em que áreas mais precisamente?

Isabel Martins: Não temos uma área definida, há várias, medicina, economia... Medicina dentária, 
engenharia... A nossa realidade na Universidade não é muito representativa elementos de engenharia 
porque neste momento ainda temos a plataforma centralizada, uma instalação central que é a que 
está aqui na Reitoria, que é gerida pela Unidade de Novas Tecnologias da qual eu faço parte... Mas 
depois há instalações locais, há um Moodle na Faculdade de Engenharia e há um gabinete de apoio 
ao e-learning lá e, portanto, os professores têm mais tendência a utilizar o da sua própria casa... 
Portanto, há outro na medicina e outro na faculdade de ciências... Neste momento, há quatro espaços. 
Nós temos um projeto de integração que em princípio ficará concluído no próximo ano, em 2013/2014 
já teremos um Moodle único na Universidade e aí acredito que, pelo menos o número de utilizadores, 
vá crescer porque essa dispersão vai acabar, vamos ter que centralizar, mas temos boas práticas de 
utilização em áreas de conhecimento diversas... Não há assim uma área que se destaque...

Inês Redondo: Dos vários utilizadores o professor deve poder aceder também a uma área mais 
restrita para fazer as suas correções e falar mais amiúde, digamos assim...

Isabel Martins: Sim, sim.

Inês Redondo: ..particularmente com determinados alunos...

Isabel Martins: Exatamente. 

Inês Redondo: ...e depois outro em que ele partilhe com a turma.

Isabel Martins: Pode....o professor, ao publicar atividades e conteúdos, pode fazê-lo para a turma toda 
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 3 ou, para pequenos grupos ou só para um estudante. A plataforma permite esse grau de condicionamento 
de acesso aos materiais ou às atividades que são disponibilizadas. Isso, o Moodle permite.

Inês Redondo: E como é que nasceu este projeto de criar um Moodle?

Isabel Martins: O Moodle não foi criado por nós, não é? Portanto, nós fomos buscar uma plataforma 
que já existe, não temos nenhuma plataforma proprietária, ou seja, que tenha sido desenvolvida de 
raíz pela Universidade, como tem por exemplo... Em comparação, ainda que não seja muito idêntico... 
A Escola Virtual, por exemplo, da Porto Editora, foi um projeto desenvolvido por eles, de raíz, não foram 
buscar e adaptar. Nós, no fundo, pegamos numa plataforma que já existe no mercado livre, fomos 
integrando... Isso fizemos, alguns desenvolvimentos de integração com o sistema de informação da 
Universidade, onde está, digamos, a parte administrativa da faculdade, a inscrição dos estudantes, os 
planos de estudos, distribuição de serviço docente... Temos alguns módulos que estão integrados 
com os nossos sistemas de informação, por exemplo para, ao criar um espaço Moodle, vir associado 
a esse espaço, aquele docente e aquela turma de estudantes… Temos essa possibilidade...

Inês Redondo: E para nós acedermos ao Moodle, como estaudantes, é através do SIGARRA?

Isabel Martins: Exatamente.

Inês Redondo: E se não for um estudante, não acede?

Isabel Martins: Pode aceder por duas vias. Primeiro, cada docente tem a possibilidade de colocar o seu 
espaço aberto a visitantes, com ou sem chave. Isso fica ao critério do professor, naquela unidade 
curricular, permitir o acesso externo, dando uma password ao espaço, ou então ficando livre. E depois, 
temos alguns cursos de educação contínua, que também fazem parte do plano de formação de 
recursos humanos da Universidade, também têm alguma componente online e outros são totalmente 
online, e aí têm acesso ao exterior.

Inês Redondo: Tenho que o visitar... Portanto, se entrar no SIGARRA...

Isabel Martins: Entrando no SIGARRA, se calhar, não consegue visualizar... Eu posso mandar-lhe 
alguns links de cursos nossos que estejam abertos, só para ver o aspeto... E algumas unidades 
curriculares de professores que têm o acesso aberto e pode ser...

Inês Redondo: Para fazer a manutenção da plataforma, como é que normalmente isso acontece?

Isabel Martins: Ora bem, nós temos uma espécie de... Uma parceria interna... Nós somos um 
departamento aqui na Universidade, que é o Departamento para a Universidade Digital, e dentro deste 
departamento temos várias unidades... Temos uma unidade de novas tecnologias, temos uma de 
administração de sistemas, redes, apoio ao utilizador, etc. ...e é em parceria, digamos, com essa 
unidade de administração de sistemas que fazemos manutenção e os upgrades, à plataforma... 
Portanto, nós não  temos, digamos, uma intervenção muito direta porque, no fundo o nosso gabinete 
é muito de apoio ao utilizador, apoio ao professor... e portanto, essa parte de backoffice, de manutenção 
da plataforma, administração dos servidores, faz a unidade responsável por essa área, que administra 
todos os servidores da Universidade, no fundo...

Inês Redondo: Portanto, é mais um serviço até permanente.

Isabel Martins: Permanente, sim. Não são todos, mas este... Neste caso o Moodle da Universidade, é 
um dos serviços que está categorizado como prioritário e, portanto, tem aquilo que nós chamamos a 
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manutenção de 24 horas, 7 dias por semana, se houver algum alerta há sempre alguém que intervém 
no sistema.

Inês Redondo: Eu ia falar em patrocínios, mas se calhar isto num órgão do Estado não faz sentido.

Isabel Martins: Não faz sentido, exatamente. Portanto, é um serviço gratuito, para a comunidade 
académica da Universidade. Portanto, qualquer professor com vínculo à Universidade do Porto, com 
distribuição de serviço em qualquer uma das unidades orgânicas da Universidade pode aceder e 
utilizar o Moodle sem qualquer custo inerente.

Inês Redondo: É a Dra. Isabel que coordena esta plataforma?

Isabel Martins: Eu coordeno a Unidade. Depois, dentro da Unidade, há uma pessoa responsável pela 
administração da plataforma, a gestão de utilizador, digamos...

Inês Redondo: De conteúdos?

Isabel Martins: De frontoffice... Os conteúdos são da responsabilidade dos professores. Nós formamos 
os professores, temos várias ações de formação... Ou integradas no catálogo de formação, ou 
formações à medida, um professor que tenha dificuldade em utilizar uma determinada ferramenta, 
nós fazemos uma formação, uma reunião, digamos, para ensinar e apoiar a utilização dessa ferramenta 
específica; ou então temos ações programadas de formação na plataforma, portanto, os docentes 
vêm cá, normalmente, porque temos aqui na Reitoria salas para formação, e...

Inês Redondo: E não fazem formação via Skype, se houver assim uma dúvida de repente? 

Isabel Martins: Por acaso não usamos muito o Skype, mas é uma possibilidade. Usamos mais o 
telefone, temos uma aplicação de partilha de ecrã e, portanto, estamos a ver o que eles veem, as 
dificuldades que estão a ter...

Inês Redondo: Ah, isso é interessante.

Isabel Martins: .. temos um apoio também muito por telefone ou por email.

Inês Redondo: O que é que pensa desta possível migração dos suportes impressos para o digital?

Isabel Martins: É uma possibilidade. Eu, como leitora... Eu não devia dizer isto, mas pronto, é a minha 
opinião pessoal... Eu não dispenso o livro em papel... Não para ensino, porque também tenho uma 
filha pequena e vejo que a aptidão para a tecnologia é óbvia, é muito fácil... E eu consigo pô-la… ela usa 
os livros... Ela está no ensino básico e usa os livros do Alfa, da Porto Editora, e tem os CDs... E eu 
ponho-a muito facilmente a utilizar e a fazer os exercícios que tem no CD e não tão facilmente os 
exercícios que tem no papel...

Inês Redondo: Motiva-a mais...

Isabel Martins: Motiva muito mais do que fazer em papel. Eu vejo que, a apostar, é mesmo nesta 
geração do ensino... Primeiro, segundo ciclo se calhar, com um bocadinho mais de maturidade... Mas 
acho que sim, que caminhamos por aí.

Inês Redondo: Por aí. Até em termos sustentáveis...

Isabel Martins: De sustentabilidade, sim.

Inês Redondo: Neste caso, eu ainda não visualisei a plataforma... portanto, se calhar não se pode 
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 3 considerar a plataforma um projeto de design, porque, em termos gráficos, se calhar nunca foi 
trabalhada, nunca pensaram no assunto...

Isabel Martins: Já foi.... Está a ser ultimado, mas já está em produção, precisamente por uma equipa 
de trabalho da Faculdade de Belas Artes...

Inês Redondo: Coordenada por…, se não é indiscrição?

Isabel Martins: Miguel Carvalhais…

Inês Redondo: Ah, muito bem, conheço.

Isabel Martins: ..que também está a trabalhar em todos os outros sites da Universidade e, 
inclusivamente, o Portal da Universidade também vai ser lançado muito brevemente. De facto, o 
Moodle era uma plataforma cinzenta...

Inês Redondo: Portanto, há preocupações gráficas...

Isabel Martins: Preocupações de estética e de layout... O contacto visual é o primeiro e tem que ser 
agradável e não uma barreira. E portanto, com uma equipa de três estudantes da Faculdade de Belas 
Artes, dessa área de design, eles propuseram e desenvolveram um layout específico para o Moodle 
da Universidade do Porto. Portanto, e o layout está... É uma das nossas preocupações e foi trabalhado 
em tese de mestrado por dois colegas de Belas Artes. 

Inês Redondo: Tem mais alguma coisa a acrescentar que me tenha falhado?

Isabel Martins: Tive alguma preocupação também com a acessibilidade, porque temos notado que, 
principalmente no acesso à Universidade, nós temos cada vez mais um número de estudantes com 
necessidades educativas especiais a aumentar de ano para ano e, portanto, também há alguma 
preocupação nesse sentido, tornar os sites da Universidade acessíveis, entre eles o Moodle uma pessoa 
que tem um bocadinho mais de experiência nessa área e vai colmatando algumas falhas e corrigindo 
algumas falhas que vá encontrando na própria plataforma... Às vezes coisas muito simples, mas que, de 
facto, são barreiras grandes... E é uma área que também nos preocupa... E, no fundo, é muito simples de 
utilizar, nós não temos... Mais depressa os professores a dizer que não conseguem utilizar do que os 
estudantes, os estudantes utilizam com uma facilidade grande, não...  Rapidamente entram uma vez no 
sistema e conseguem perceber como ele funciona, acaba por ser userfriendly, intuitivo...

Inês Redondo: Se calhar, há maior disciplina por parte de determinadas áreas dos professores, ou se 
calhar a facilidade de utilizar o computador para incutir nos alunos essa via...

Isabel Martins: ...destreza... E o facto é que os alunos cada vez... Da nossa experiência de Universidade, 
os alunos chegam muito tecnológicos à Universidade, começam desde muito cedo e quando 
chegam à Universidade também exigem... E exigem que os professores acompanhem... E os 
professores têm mesmo que acompanhar porque senão há um desinteresse grande e tornam-se 
obsoletos, porque se não acompanham a tecnologia... Não estou a dizer que seja tecnologia de ponta 
porque é muito difícil acompanhar, porque as coisas evoluem com uma rapidez muito grande 
também... Mas têm que trabalhar para o público que têm, uma aula que tinham preparado há 10 anos 
atrás, não podem fazê-la exatamente da mesma forma.

Inês Redondo: Nem podem falhar nos exercícios, nem podem ser estáticos.
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Isabel Martins: Cada vez mais se vê exigência da parte do professor para corresponder a essas expetativas...

Inês Redondo: Já não basta o vídeo...

Isabel Martins: Não, de todo. As aulas que nós... Lembro-me perfeitamente da Universidade de Aveiro, 
que foi a primeira a enveredar por essa via... Não chega.

Inês Redondo: Eu tinha aqui uma pergunta, mas já me respondeu, que o Moodle é articulado por outras 
instituições... Mas em termos internacionais não...

Isabel Martins: Também. Nós temos exemplos e nós participamos em eventos organizados, às vezes 
por Universidades, outras vezes mesmo pelo próprio moodle.org, que é assim a entidade de 
referência... e há muita gente a utilizar o software livre, sim, inclusive o Moodle e depois… Uns mais em 
bruto, outros mais adaptados, há Moodles, muito desenvolvidos, há equipas de programadores locais 
que investem mesmo no trabalhar da plataforma, e posso lhe mandar alguns exemplos, se tiver 
interesse em ver...

Inês Redondo: Tenho muito interesse. 

Isabel Martins: ... de outras Universidades internacionais.

Inês Redondo: Quem é que está à frente desta área, qual é o país que...?

Isabel Martins: Um bocadinho difícil, mas, se calhar, o Reino Unido. Assim de repente, acho que sim, que 
são eles que estão mais à frente na utilização…, pelo menos na massificação da utilização, porque nós 
aqui temos alguma dificuldade, quando temos uma ferramenta nova, de adesão... Porque acho que 
levamos tudo assim um bocadinho pelo voluntariado, usa se quiser, usa para experimentar… e acho 
que lá não, está aqui e é para usar, e as pessoas têm que usar... e esse bocadinho de imposição depois 
ajuda a que as coisas funcionem... e importante... E tudo muito liberal, às vezes não me parece que seja 
a estratégia...

Inês Redondo: Eu, por acaso, dou o exemplo, se me permite, que eu estou no lado do livro, portanto 
faço o livro e os processos de produção de livro têm evoluído que é uma coisa doida, e agora faz-se um 
livro assim do dia para a noite... e são tudo automatismos, e se nós não tivermos formação, ou se não 
nos forem impostos, “agora tens este computador, este programa, tens que paginar um livro igual 
àquele para amanhã”.

Isabel Martins: Sim, sim. Essa experiência sim, isso é inteiramente verdade, mas o que me custa um 
bocadinho mais é que há docentes novos, gente muito nova que acaba por não sair da Universidade, 
porque faz a licenciatura, mestrado, doutoramento, fica agregada a um centro de investigação e depois 
vai dar aulas, e continua com essa mentalidade da aula magistral que recebeu e, portanto, não faz o 
processamento da informação e não utiliza a tecnologia de forma tão... Ainda é, não lhe chamaria uma 
elite, mas ainda é um grupo muito restrito, numa Universidade com tantos docentes.

Inês Redondo: Mas o contraditório é que eles chegam à reforma e vão todos aprender coisas na 
internet e não largam o portátil.

Isabel Martins: O problema é que esse passo é dado depois como lazer e não integrado na vida ativa.

Inês Redondo: Talvez o receio de não dominar a ferramenta... Mas este tipo de ferramentas nunca têm 
um domínio a 100% porque estão sempre em reciclagem.
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 3 Isabel Martins: É verdade. E depois, o que também temos e tivemos alguma resistência, nós já 
mudamos de plataforma três vezes, que eu me lembre,desde que eu estou cá... Portanto, nós 
tínhamos uma plataforma há 10 anos atrás, uma plataforma comercial, que era o Webct, que foi 
descontinuada entretanto e deu origem ao Black Board, que é outra ferramenta também bastante 
boa de e-learning, só que é comercial, é paga, as licenças são muito caras e a Universidade viu-se 
confrontada com isso e teve que optar pelo open source... E, na altura, os professores resistiram 
bastante a utilizá-la... E agora... Aprenderam a utilizar, desmistificaram um bocadinho a mudança, 
porque já sabiam que aquele link estava do lado esquerdo e agora ele na outra passa para o lado 
direito... E, portanto, só o ter que virar os olhos da esquerda para a direita, foi difícil mas tiveram que 
perceber que a tecnologia é muito volátil e que é... E, portanto, ou entra nesse esquema, digamos 
assim, ou então mais vale não entrar nunca, porque... Até tivemos outra vez uma mudança, fizemos 
um upgrade porque o Moodle, e todas as plataformas, têm upgrades constantes, nós não atualizamos 
todos, mas pelo menos uma vez por ano temos que fazer um upgrade... Mesmo para corrigir bugs 
que entretanto aparecem... É necessário, e mudamos agora no início deste ano letivo e também já 
houve uma resistência à mudança, mas...

Inês Redondo: A aprendizagem está numa mutação sui generis, porque as pessoas já não...  
Dão-lhes aquela formula... Aprendes por aqui... E toda a gente aprende de formas diferentes, mas a 
base de trabalho era a mesma e agora, como há tantas ferramentas, há sempre alguém com uma 
ideia nova, isso destabiliza os cânones do docente porque ele depois vai ter que investigar se aquilo é 
viável, não domina... Eu também imagino...

Isabel Martins: Sim. Realmente o perfil do professor, hoje em dia, é completamente diferente de há  
10 anos atrás; ele tem essa abertura para deixar chegar às aulas as várias contribuições, mesmo 
aquelas que ele nem sequer antecipou, ou então é complicado, sim, não digo que é um papel fácil, 
não é; é muito exigente e cada vez mais difícil.

Inês Redondo: Eu como estudante da UP posso entrar nesta plataforma?

Isabel Martins: Se o professor tiver a unidade curricular que está a frequentar aberta no Moodle da UP, 
pode... Eu posso enviar-lhe alguns links de um curso que nós temos aberto para docentes, até porque, 
quando fizemos esta mudança, ficou aberto a visitantes, e posso pegar em dois ou três que sei que estão 
abertos de docentes de várias faculdades só para poder ver o ambiente...e os links das universidades 
estrangeiras que sei que usam o Moodle e têm pelo menos o layout para poder ver e estabelecer algum 
paralelismo. Algumas pelo menos com quem estabelecemos protocolos de projetos.

Inês Redondo: Obrigada, gostei muito...

Isabel Martins: Obrigada eu, continuação de bom trabalho numa área desse género, de facto... Mas 
também deve ser aliciante.

Inês Redondo: É, bastante. Mas as coisas estão a mudar muito e a conjuntura é diferente, portanto 
ainda é um bocado... É uma ideia que está um bocado a planar, em termos de viabilidade é possível, 
pode ser um projeto aliciante... Mas se eu conceber o protótipo... Também, no fundo, quero alertar a 
comunidade porque as coisas mudaram mesmo, não adianta estar a inovar o layout fixo do livro, 
porque os meninos gostam mais é de ir ao CD..e entretêm-se e jogam e a jogar aprendem, têm outra 
forma de aprender... Não vale a pena estar a obrigá-los a ficarem circunscritos aquela área do papel.
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Isabel Martins: E eles desde muito novos começam a jogar jogos e depois aprendem  pela parte 
lúdica, pelo jogo, acaba por ser tudo, para eles, muito mais...
Inês Redondo: Para encararem também o estudo de uma forma melhor, menos fechada na escola...
Porque agora não podem escrever nos livros, porque só são aprovados de seis em seis anos e as 
regras estão sempre a mudar... e ali podem interagir de outra forma e estar em casa, relaxados, a 
beber um refresco e a aprender, do que estarem sempre naqueles ambientes frios porque tem que 
se poupar no ar condicionado ou não sei quê e... É mais difícil circunscrever...
Isabel Martins: E no fundo as escolas já começam a ter... Já começam a estar equipadas com uma 
sala de computadores, onde o acesso também é...
Inês Redondo: Sim, mas são tantos miúdos e... É aí que eu falo de viabilizar as questões económicas...
Para implementar este tipo de sistema, é precoce... Nos próximos 10 anos pode pensar-se... Mas 
pode haver algum domínio por parte da editora...
Isabel Martins: Principalmente, no apoio também... Eles têm, no Básico, uma atividade que é as TIC... 
Pode ser uma porta pequenina de entrada para esse universo que depois... Depende de como daqui a 
10 anos estaremos a nível de sustentabilidade económica.
Inês Redondo: Não sei. Mas se calhar o papel já tem os dias contados nessa altura. E as coisas estão 
a mudar, de facto. Toda a gente anda com portátil, os miúdos têm Magalhães, não faz sentido...
Isabel Martins: E os tablets também...
Inês Redondo: Muito, cada vez mais, e até através do telemóvel se pode ler...Por isso eu acho que é 
por aí, achei que era importante desenvolver este trabalho.

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MULTIMÉDIA DA PORTO EDITORA
Rui Pacheco_30.11.2012
Inês Redondo: Que tipo de conteúdos se partilham mais na internet em contexto escolar?

Rui Pacheco: Nesta altura, essencialmente, os formatos com os quais os professores estão mais 
familiarizados Powerpoints, ficheiros word, pdfs é aquilo que se partilha mais... Isso tende a mudar 
ligeiramente porque, atualmente, as pessoas estão a ficar mais exigentes em relação àquilo que 
pertendem usar nas suas aulas e também porque tem havido um esforço da indústria da educação 
de proporcionar outro tipo de coisas mas no essencial são os formatos que as pessoas partilham.

Inês Redondo: Mais estáticos.

Rui Pacheco: Forçosamente mais estáticos, também são as ferramentas que as pessoas têm ao seu 
dispor, é aquilo que as pessoas são capazes de editar, de criar, por isso...

Inês Redondo: Portanto, pensam sempre numa perspetiva facilitadora...

Rui Pacheco: Sim, na maior parte do casos, e isso agora é uma interpretação pessoal e um bocadinho 
casuística, na maior parte dos casos as pessoas fazem aquilo que está ao alcance das suas 
capacidades, por isso não faz parte de um processo pensado de produzir recursos educativos digitais 
de uma forma sistemática, aquilo é a junção de coisas que vão apanhando "aqui e aculi" e aquilo que 
conseguem conceber, eles próprios, porque na maior parte dos casos são recriações no digital de 
coisas que as pessoas já têm acesso, através de meios impressos nomeadamente.
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 3 Inês Redondo: Como é planeado o mapa anual de edição de conteúdos escolares para as plataformas 
digitais? 

Rui Pacheco: Nós temos duas formas de fazer isso. Obviamente que nós temos coisas que são 
desenvolvidas em paralelo com os próprios manuais e os manuais, o programa de edição dos manuais 
depende, essencialmente, do advento de novos programas curriculares, de modificações que o 
estado entenda fazer, neste caso o Ministério de Educação, entenda fazer nos currículos, como foi o 
caso agora da questão das metas que obriga a alterações nos manuais, e obviamente, em paralelo, 
são desenvolvidos recursos educativos digitais que complementem esse projetos. Nós temos uma 
outra via, que é a via que não está diretamente dependente dos manuais escolares, da qual é imagem 
escola virtual onde nós desenvolvemos recursos que pertendem per si ,serem suporte para a 
aprendizagem ou para o ensino... e essa definição tem muito mais a ver (eu diria) com as circunstâncias 
produtivas do que propriamente com o calendário das adoções ou com o calendário do novos 
programas.

Inês Redondo: Portanto em termos de regularidade de informação, há alguma frequência habitual ou 
é consoante as necessidades ou as alterações que vêm do ministério? 

Rui Pacheco: Sim, na maior parte do casos tem a ver com as alterações no Ministério da Educação, 
noutros casos tem a ver com necessidades que nós identificamos no mercado. Um exemplo 
concreto, o plano tecnológico da educação, ditou condições infraestruturais para que as escolas 
usufruissem de outro tipo de recursos, e aí nós tentámos adequar a oferta ou criar novas ofertas que 
tirassem partido dessas condições infraestruturais. Ou seja, nós vimos uma oportunidade de negócio, 
de fazer as coisas ligeiramente diferente, de proporcionar uma coisa que, à partida, as pessoas 
poderiam usufruir e aproveitamos a oportunidade, obviamente com as contingências produtivas que 
temos, que não temos recursos que cresçam na exata proporção das oportunidades, mas, na 
prática, é isso que nós fazemos. São coisas decorrentes de imperativos legais ou são coisas 
decorrentes... e aí acontece em qualquer indústria e qualquer negócio, que é alguma oportunidade de 
negócio que se identifica.

Inês Redondo: Quem são os intervenientes neste processo, normalmente?

Rui Pacheco: No processo de decisão? 

Inês Redondo: Sim

Rui Pacheco: Em regra geral... a um nível mais capilar, são as pessoas da área editorial que identificam 
áreas do saber ou formatos ou têm feedback dos nossos colegas que estão no terreno e interagem 
com os professores, ou eles próprios fazem isso em reuniões com os professores... Às vezes são 
coisas que nos chegam através de colaboradores que, por sua vez, são, na maior parte dos casos, 
membros da comunidade docente e por isso... Depois às vezes estas coisas não têm uma só origem 
a razão de ser, nós criarmos um projeto novo ou uma oferta nova no mercado numa determinada 
área às vezes tem a ver com a confluência de solicitações e isto é um processo muito orgânico. 
Obviamente depois tem um processo de aprovação cá dentro que vai desde os quadros editoriais de 
cada departamento da área editorial, que nós temos vários, passando pelas respetivas chefias, 
passando depois pela direção editorial.

Inês Redondo: Os autores também têm uma voz ativa...
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Rui Pacheco: É assim, alguns autores propõem-nos projetos em concreto e aí o processo é mais 
linear, nós vemos até que ponto aquilo encaixa na nossa estratégia editorial, se encaixar, até que 
ponto há ou não há mercado para mais aquela proposta ou para a especificidade daquela proposta e 
depois é uma decisão de negócio puramente e uma decisão também da parte da produção, que às 
vezes há a oportunidades curiosas, oportunidades de negócio interessantes mas as quais, ou não 
conseguimos desenvolvê-las, ou perdem o seu sentido fora daquele enquadramento temporal. E, há 
momentos em que nós temos tantas obras em curso seja no papel seja no resto, mesmo que nos 
apareça um bom projeto nós não temos capacidade de dar forma e muitas vezes temos que recusar 
projetos porque pura e simplesmente não temos disponibilidade.

Inês Redondo: Os conteúdos dos sites (Educare, Escola Virtual, etc.) estão sistematicamente 
sincronizados entre si? Ou seja, a informação está permanentemente em atualização entre eles ou…

Rui Pacheco: É assim, entre eles não porque no caso do Educare, a proposta do Educare ou do Sitio 
dos Miúdos ou da Escola Virtual, cada um desses sites, ou melhor dizendo serviços, cumpre funções 
completamente diversas, por isso... O Educare é essencialmente um orgão de informação e tem 
jornalistas avençados por nós que desenvolvem informação em permanência, tem uma agenda 
estabelecida pela pessoa que coordena o projeto, ou seja, que noticias devem ser exploradas, onde é 
que podemos ir fazer uma reportagem, a que eventos etc.

Inês Redondo: Em termos de legislação, já reparei...

Rui Pacheco: Em termos de legislação também vamos mantendo algum enfoque na divulgação de 
coisas novas ou coisas que afetem uma quantidade razoavelmente grande de pessoas na comunidade 
educativa; o Sítio dos Miúdos tem uma vertente mais lúdica, está muito voltado para pequenas 
atividades que os miúdos façam, para jogar, brincar e aprender alguma coisa de permeio; a Escola 
Virtual é um serviço com uma lógica completamente diversa daqueles, a começar pelo facto de ser um 
serviço pago, em que a generalidade das coisas a que as pessoas acedem pressupõem pagamento, 
em que o que está em causa é um processo de aprendizagem mais institucionalizado, mais 
estruturado, ou seja, uma aprendizagem formal e por isso o tipo de atualização que se faz de cada um 
deles e o número de pessoas envolvidas e os montantes envolvidos no trabalho são completamente 
distintos, por isso não tem uma relação sequer de proximidade entre este tipo de coisas.

Inês Redondo: Qual é a disciplina que mais solicita a edição de conteúdos interativos nas platafomas 
educativas, neste caso na Escola Virtual?

Rui Pacheco: Nesta altura, quem solicita mais são aqueles para os quais ainda nem sequer temos 
resposta, o que não são necessariamente aqueles que sentem mais necessidades. Por isso, nós por 
exemplo, temos muito poucas coisas ainda na área da música, na área da filosofia, na área das artes, 
também há algumas disciplinas e algumas áreas que não se prestam tanto ao ensino à distância ou à 
produção de recursos, porque tem muito a ver, por exemplo, com o exercício de uma determinada 
atividade, ou porque são coisas mais ou menos intangíveis e que o multimédia não acrescenta nada, 
como é o caso da filosofia, nós até podemos ter mapas de conceitos, podemos ter alguns textos 
explorados, podemos ter um conjunto de tutoriais, mas é completamente diferente de física e de 
química em que, de facto, ter uma animação é a diferença entre o aluno perceber como é que aquele 
fenómeno se dá ou não se dá. O multimédia e a educação à distância e a produção de recursos, de 



108

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 3 uma forma sistemática e exaustiva em função dos currículos nacionais, têm impacto diferente, 
consoante as disciplinas, mas do ponto de vista prático, obviamente que aquilo que as pessoas mais 
procuram são nas áreas de português e matemática, que são as áreas mais... Mas para essas nós...

Inês Redondo: E o Inglês?

Rui Pacheco: O Inglês também, mas mesmo para o Inglês nós já temos uma oferta muito vasta, 
desde o 1.º ao 12.º anos, aliás no caso do Inglês até temos cursos profissionais, cursos específicos de 
Inglês de negócios e outras coisas desse género, por isso nessas áreas onde nós já sabemos 
antecipadamente que existe mais apelo e onde há mais público, nós já temos oferta, por isso aí não 
há tanta demanda, ou antes não há tanta reclamação por existirem coisas porque elas já existem 
objetivamente.

Inês Redondo: Há uma procura crescente de conteúdos interativos auxiliares ao manual escolar?

Rui Pacheco: Há, porque, à medida que as pessoas vão usando e à medida que as pessoas vão vendo 
coisas que vão acontecendo noutros contextos, não necessariamente até na educação, vão percebendo 
que a tecnologia pode fazer algo mais pelo processo de ensino e pelo processo de aprendizagem e, 
nessa medida, vão obviamente solicitando mais coisas ou buscando mais coisas... Depois existe 
também o fascínio genérico da tecnologia em que as pessoas embarcam de uma maneira, às vezes 
um bocado ingénua, outras vezes um bocadinho mais cética, na lógica de que a tecnologia per si muda 
muitas coisas, o que não é obviamente verdade, mas existe uma apetência grande nesta altura e 
crescente, eu diria nesta como noutras áreas das atividades das pessoas, basta ver a forma como nós 
usamos os telemóveis, tablets e tudo o resto por isso... Há vinte anos atrás ninguém usava o telemóvel 
não é? Por isso, nesta altura, é raro a pessoa que a gente encontra sem telemóvel, e aparentemente 
aquilo é indispensável, mas é tão indispensável quanto o era há vinte anos atrás...

Inês Redondo: Apareceram tantas ferramentas que as pessoas...

Rui Pacheco: Fora a questão…. Exatamente e a forma como as pessoas usam os telemóveis também 
vai mudando, por isso na educação acaba por ser a mesma coisa, as pessoas que começam por usar 
os novos meios de uma forma convencional... Vou dar um exemplo, as pessoas utilizam os quadros 
interativos do mesmo modo que usavam a retroprojeção para projetar coisas estáticas, depois 
começam a perceber ou começam a sentir-se mais familiarizadas e mais à vontade e começam a 
usar conteúdos, por exemplo, que já não estão nos locais, estão numa plataforma ou estão na Cloud; 
começam a usar conteúdos interativos ou começam a partilhar, e isso é outra dimensão, a sair da 
sala de aula e a partilhar as coisas com os alunos ou os alunos, a intervir... Isso é um caminho de 
aprendizagem de conforto, que passa pelo domínio da tecnologia mas que também passa muito 
pelo tempo disponível, por investimento pessoal, passa por muitas coisas que hoje em dia são 
complicadas de conjugar, mas que, no geral, acabam por ser, digamos, uma tendência mais ou 
menos global no que diz respeito especificamente à educação.

Inês Redondo: Costuma analisar os conteúdos de sites e plataformas digitais ligadas à Educação e 
ao Ensino Escolares estrangeiros? Quais?

Rui Pacheco: Claro, nós visitamos muitas feiras, fazemos um trabalho de… plataformas propriamente 
ditas, são tantas que algumas delas nem sei dizer o nome, porque repare, o que nós fazemos, e 
fazemos desde há muito tempo, e fazíamos antes sequer de existirem plataformas... Ou antes, 
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qualquer pessoa numa área profissional e à escala... Por exemplo, as coisas que são feitas... A Porto 
Editora não vive dentro do seu micro cosmos, a empresa investe muito em que nós vamos ás feiras, 
em que nos confrontemos com outras realidades por isso... Nós todos os anos, por exemplo, vamos 
a uma feira que é a maior feira de educação que se faz em todo o mundo e em particular na Europa, é 
provavelmente mesmo uma coisa incontornável, provavelmente fora da Europa haverá feiras que em 
termos globais não são tão importantes mas provavelmente têm mais interesse para o ensino 
superior ou para isto ou para aquilo, portanto neste caso é o “British Tecnology Educational Show” que 
se realiza em janeiro em Londres todos os anos e nós já vamos aquilo para aí ha dez anos, nós vamos 
com frequência à feira de Frankfurt, onde existe sempre uma dimensão para o digital... Por exemplo, 
ainda há pouco tempo, e nós temos gente que vai lá todos os anos, vamos à “Book Expo America”, 
que vai sendo em vários sítios dos EUA, portanto eu estive na edição que foi em Nova Iorque... Nós 
pertencemos a grupos internacionais de editores que se reúnem todos os anos em vários países e 
partilhamos muitas experiências...

Inês Redondo: Pode-me citar um, por exemplo, que eu possa consultar?

Rui Pacheco: Por exemplo, uma das empresas com que nós interagimos mais é uma empresa 
chamada “Young Digital Planet”, que é uma empresa polaca com a qual, aliás, temos alguns contratos 
de licenciamento, chama-se “WDP” e é uma empresa multinacional, apesar de ser de origem polaca, e 
é um parceiro que nós conhecemos há doze anos, temos algumas coisas deles que licenciamos, 
trabalhamos com eles já há muito tempo, mas ao longo do tempo fomos trabalhando com a “Downing 
King” que entretanto foi comparada pela “Penguin”, que por sua vez pertence ao maior grupo de 
educação do mundo que é o “Pearson”; depois há muitas empresas que são alvo destes fenómenos 
de concentração e que são compradas e são vendidas, como foi o caso da “Andava” em Espanha... Nós 
temos relações com essas todas e partilhamos muita informação, a nossa e a deles, mas isso é 
normal em qualquer setor de atividade, as pessoas nunca podem estar sentadas nas suas cadeiras.
Por mais específica que seja a nossa realidade, nós temos muitas referências estrangeiras. Mas 
nenhuma delas... Repare, a questão aqui é, em nenhum caso nós pegamos num conceito e 
importamos para cá, já não é o primeiro caso em que alguém nos propõe, por exemplo, um banco de 
recursos X para vendermos como tal, para colocarmos em Portugal numa joint venture e para nós 
isso não faz muito sentido, nós temos uma visão do que deve ser a nossa oferta de serviços 
educativos, têmo-la já integrada, por isso nós estamos a preencher espaços de uma oferta, 
podermos mudá-la em função daquilo que vemos em países terceiros, em plataformas terceiras... 
nós não inventamos a roda, por isso não vale a pena inventar a roda por isso agora nós temos uma 
estratégia definida e as coisas têm que encaixar na nossa estratégia, não é por vermos uma coisa 
fantástica no sítio x ou y que pode simplesmente não funcionar cá por isso...

Inês Redondo: Têm que pensar sempre em função do público-alvo, não é? Como é que perspetiva o 
manual escolar como um objeto de design?

Rui Pacheco: É assim, nós nesta altura temos, essencialmente, duas vias no que diz respeito ao manual 
escolar, embora isso, diria, aplica-se a qualquer livro em termos mais latos, que é a via do enhancement 
puro, isto é, de termos uma paginação absolutamente comum e termos um layer de recursos adicional, 
recursos ou funcionalidades ou links, pura e simplesmente. E temos a via da desestruturação da 
informação, paginada tal qual existe no livro, e, por exemplo existe uma empresa americana que faz isso 
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 3 com manuais do ensino superior, que se chama inklink, em que na prática eles passam ao lado da 
paginação no papel e o texto passa a ser um flow sem paginação em que as imagens tem âncoras em 
determinados pontos do texto, mas que na pratica não existe uma paginação. Algo que tem vantagens 
e desvantagens. Do ponto de vista prático, mais até do que a questão da relação das pessoas com...  
Ou seja, da questão da interface e da legibilidade, o que se põe aqui é um misto de praticabilidade, isto é, 
para qualquer editora, e por isso é que a maior parte das edições em enhancement nesta altura não 
passa pela desestruturação do papel, qualquer editor sabe que ao longo dos próximos anos, seja no 
escolar, seja noutras áreas, vai haver um overlap de edições muito grande, isto é, o papel e o digital puro 
vão conviver ainda durante um conjunto de anos muito razoável, obviamente que isto vai variar 
consoante a área de negócio, por exemplo, na referência isso praticamente já... A edição impressa das 
enciclopédias, isso praticamente já cessou, na imprensa alguns títulos estão a cessar, mas isso até mais 
por questões da própria circulação se reduzir do que propriamente pela migração de suportes, por isso 
não estamos a falar de uma substituição, mas sim dos modelos de negócio colapsarem... No caso da 
edição, digamos, de livros nós vamos ter ainda um overlap muito grande entre aquilo que é a edição 
impressa e aquilo que é a edição digital, o que significa que os editores vão sentir sempre esta 
necessidade, pelo menos enquanto o impresso tiver uma representatividade muito grande, de não 
abandonar a paginação do impresso... Porque se é verdade que num livro de ficção em que, na 
generalidade dos casos, aquilo é texto corrido, não há grande necessidade, as pessoas não se sentem 
particularmente vinculadas á paginação X ou Y ou Z e de facto é muito bom poder mudar a fonte, alterar 
o fundo, etc. e tal… Por exemplo num manual escolar em que a posição relativa dos elementos...  
A relação entre os próprios elementos e a hierarquia dos tamanhos das coisas, a hierarquia das cores... 
Tudo isso tem um papel vincado na forma como o aluno é suposto percecionar aqueles temas... Tudo 
isso se perde a partir do momento em que seja pura informação manipulável em função do utilizador; e 
aqui estamos a falar em utilizadores que, numa parte significativa dos casos, não têm a capacidade 
crítica para fazer essas escolhas, aliás, por isso é que o livro existe tal qual existe porque alguém, de 
alguma forma, prescreveu que assim fosse... por isso o que vai acontecer ao longo do tempo, e que nós 
acreditamos, é que de facto nós vamos ter menos paginações convencionais à medida que o papel 
deixe de ser formato dominante; enquanto o papel for o formato dominante, tiver um significado 
particularmente grande, até por uma comodidade dos próprios utilizadores, os editores vão manter 
uma relação muito grande, ou seja, aquilo que é o formato em papel... 

Inês Redondo: Os conteúdos ficam circunscritos...

Rui Pacheco: ...que é a paginação em papel vai se manter, o que vai existir é sempre um layer de 
funcionalidade por cima. No futuro, eu acredito, e esse futuro pode demorar cinco, pode demorar dez, 
depende muito da forma como o número de dispositivos se alargar, depende de muitos factores que 
nós não controlamos... Eu acredito que o papel sobreviva em relativamente poucos casos e que aí exista 
mais tendência para que as pessoas percam um bocado a noção... A fronteira entre aquilo, por exemplo, 
que é um pequeno livro ou aquilo que é um site... Depois estas coisas todas... Deixando de existir um 
objeto e deixando de existir uma paginação pré-definida... É muito difícil definir qual é a fronteira.

Inês Redondo: Investem em equipas para se movimentarem no terreno, em mercados nacionais e 
internacionais, para produzirem conteúdos gráficos e não só. O que falta no design dos layouts e 
interfaces educacionais em Portugal?
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Rui Pacheco: O que falta? Falta muita coisa. Em Portugal, para começar, falta escala para saber 
algumas coisas. O nosso caso até é um mau exemplo, mas falta, sobretudo, escala para se conseguir 
fazer projetos que verdadeiramente cumpram todas as premissas do jogo, isto é impossível 
desenvolver algum tipo de projetos com uma ambição tão lata quanto aquilo que o digital permite, 
quando o mercado da língua portuguesa é do tamanho que é. E as pessoas, em muitos casos, têm a 
ilusão da questão do Brasil ou da questão da...

Inês Redondo: Dos PALOPs...

Rui Pacheco: África ainda é uma promessa, estamos a falar de países que têm outro tipo de 
necessidades e prioridades... O Brasil é outro campeonato, por isso... Repare, nós já produzimos 
aplicações, pequenos livros infantis em quatro línguas, melhor dizendo em três, com a variante 
português do Brasil e de Portugal, e em Inglês e Espanhol. Mas produzir não conta nada, porque, 
depois, é preciso ter um branding que chegue aos outros mercados, investir muito em markting, 
investir muito em promoção dos títulos... R em muitos casos o que falta é escala... E há coisas que não 
se fazem sem escala... É diferente ter um orçamento de um milhão de dólares para fazer uma 
aplicação de ter 100 mil euros... São coisas profundamente diferentes. E essa é a realidade do 
mercado nacional, nós temos pouca gente, ainda por cima é um país em crise.

Inês Redondo: Exatamente. Considera que o manual escolar tem barreiras comunicacionais que 
podem ser colmatadas com conteúdos multimédia?

Rui Pacheco: Não diria que fossem barreiras comunicacionais, eu acho que são potencialidades e 
limitações inerentes ao suporte... E inerentes também às perceções ambientais dos utilizadores, 
porque, em muitos casos, e isso está a começar a ser estudado com um bocadinho mais de atenção, 
em muitos casos, o multimédia não acrescenta... o multimédia, ou interatividade ou digital, aquilo que 
nós quisermos incidir, não acrescenta nada de particularmente benéfico ao processo de, por exemplo, 
memorização de coisas, ao processo de reflexão… Existem alguns estudos que começam a apontar 
para alguns fenómenos que são nocivos à própria capacidade de reflexão que nós temos...  
E nalguns casos não tem nada a ver com o suporte, tem a ver com a  convivência de coisas... Repare, 
num dispositivo como o iPad ou qualquer outro tablet, as pessoas regra geral têm o email... E isso já 
acontece no computador, nós estamos a ler uma determinada coisa e aparece-nos uma janelinha a 
dizer que chegou um email e depois aparece-nos um aviso qualquer com qualquer coisa do Facebook... 
Tudo isso faz com que exista uma dispersão... Não tem intrinsecamente a ver com o livro digital, tem a 
ver com o facto de ele conviver no mesmo suporte com um conjunto de outras coisas, enquanto que, 
por exemplo, num livro impresso, a pessoa está voltada para aquilo, quando muito há alguém que 
chama e há um ruído de fundo ou outra coisa qualquer em muito a ver com a nossa capacidade de 
concentração, de foco... Mas mesmo isso eu acho que vai mudar ao longo do tempo... Agora o que se 
perde e o que se ganha, a questão é que estas coisas acontecem a um ritmo, eu diria quase acefalamente, 
e nós somos empurrados para as coisas... Fruto das circunstâncias... Quando provavelmente a gente 
souber conhecer as consequências delas no longo prazo. Mas quem diz isso, diz o efeito dos aditivos na 
alimentação, da radiação, o efeito de uma data de coisas...  Aqui estamos a falar de coisas mais 
complicadas ainda de medir, mas eu acredito piamente que haja alguma coisa de bom nisto, senão 
também não me sentia confortável a trabalhar numa empresa destas, mas acredito que obviamente 
isto é um trade-off, aquilo que a gente ganha e aquilo que a gente perde… Há sempre um bocadinho de 
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 3 cada lado... e por isso, acredito que as pessoas, como alguns estudos indicam, percam a capacidade de 
ler durante períodos longos de tempo e de refletir sobre coisas muito extensas, mas acredito, em 
contrapartida, que as pessoas passem a ser mais capazes de relacionar a informação porque não 
precisarão de memorizar tantas coisas, passem a estar mais capazes de estar abertos porque não 
ficam tão circunscritos a um conjunto de propostas que leram extensivamente... Mas isto não tem a ver 
intrinsecamente com a educação nem tem a ver só com a questão da migração da informação ou do 
fluir da informação, tem a ver com a nossa própria mobilidade enquanto seres humanos... Repare, o 
facto de hoje em dia qualquer adolescente poder viajar numa low cost para qualquer ponto da Europa 
por um preço que é um centésimo daquilo que há 20 anos se pagaria para fazer alguma coisa, isso dita 
mudanças do arco da velha, isso altera a forma como as pessoas veem o mundo... Tudo isso altera as 
perceções da realidade...
Inês Redondo: Considera o design dos sites e ferramentas escolares interativas apelativas e eficazes?

Rui Pacheco: Depende, há de tudo. Há coisas que são muito más, que denota-se que as pessoas não 
têm sequer os rudimentos de habilidade, aqueles que não é preciso sequer tirar nenhum curso, basta 
ler a informação que existe disponível na net... E há casos em que existe um cuidado extremo de 
respeitar todas as normas de acessibilidade, de ir para lá daquilo que é obrigatório... Temos de tudo...
Eu acho que se tem melhorado alguma coisa, mas acho que ainda se cometem demasiados erros, 
um bocado porque se a tecnologia permite a gente faz, quando em muitos casos aquilo não 
acrescenta nada. Nota-se, por exemplo, quando o Flash se impôs como ferramenta, nós tivemos 
sites que em termos de... Eu diria artísticos, de perceção, eram fantásticos, tínhamos coisas a sair de 
todos os lados e muito criativas do ponto de vista da exploração, mas que, por outro lado, quando se 
pensava do ponto de vista de usabilidade é, “qual é a finalidade disto?” “O que é que nós pretendemos 
que as pessoas façam?”. Bastava fazer isso e testar com um conjunto de cinco ou seis pessoas... Ora 
deixa-me pôr a coisa ao contrário, eu acho que há um conjunto de sites e aplicações que nunca forma 
sujeitas sequer a um teste de um colega do lado que não esteve envolvido naquilo. Mas isso são erros 
que se fazem com uma assiduidade brutal, nem sequer é preciso ter grandes estudos sobre 
usabilidade, é uma coisa em que nós investimos bastante, é uma coisa em que eu, pessoalmente, 
tenho investido bastante ao longo dos últimos anos... Mas a maior parte das coisas graves ao nível da 
usabilidade, ao nível do design funcional, chamemos-lhe assim, despista-se colocando aquilo ao 
parceiro do lado, alguém que não tenha olhado para aquilo, só explicar à pessoa qual é a finalidade 
disto e se a pessoa não conseguir resolver aquilo, quer dizer que alguma coisa de errado está ali... 
Acho que as pessoas ainda não perceberam que... Que quando se faz um site ou uma aplicação, nós 
estamos a fazer aquilo para cumprir uma função qualquer e não para ser um objeto em si... É diferente 
fazer arte ou fazer alguma coisa com uma função, não é que a arte não tenha função, mas... Vou dar 
um exemplo concreto, quando eu escrevo uma coisa qualquer, ou qualquer cidadão escreve uma 
coisa qualquer que é para consumo próprio ou que entendo que é a minha visão do que deve ser um 
poema ou outra coisa qualquer, eu faço-o independentemente de quem quer que consome, se há 
mais alguém que leia aquilo para além de mim; quando eu escrevo uma carta em que quero, por 
exemplo, candidatar-me a um emprego, eu tenho que escrever pensando qual é a perceção do lado 
de lá, que palavra devo usar, qual é a estrutura da informação que, à partida, as pessoas estão à 
espera de encontrar... Por isso, quando nós temos em vista cumprir uma função, não podemos 
centrar as coisas em nós e eu acho que muito design de muitos sites ainda é muito centrado naquilo 



LAYOUT DO MANUAL ESCOLAR EM PORTUGAL

113

ENTREVISTAS

que a gente perceciona que o outro quer… Ou então, às vezes, nem sequer o que o outro quer, é aquilo 
que a gente acha que deve ser e aí sai muita asneira.

Inês Redondo: Num contexto de interação sujeito máquina, qual lhe parece ser o grau de eficácia, no 
processamento do conhecimento para o aluno num tipo de ensino via web?

Rui Pacheco: Nós temos investido agora muito em dois conceitos diferentes. O primeiro... Ou antes, 
tudo aquilo que fazemos nesta altura é essencialmente via web.... Agora existem coisas que poderiam 
funcionar localmente e que não fazem diferença nenhuma serem na web ou não serem, é só uma 
questão de razoabilidade, de atualizar ou não atualizar... e existem coisas que só podem existir na  
web por serem web services, ou seja, por serem sobretudo funcionalidades e coisas que conjugam 
funcionalidades. Aquilo em que nós estamos a investir é, sobretudo, nisso... Nós acreditamos muito 
na capacidade de relacionamento de conteúdos e funcionalidades... Ou melhor dizendo, nós não 
acreditamos que no longo prazo sejam só os conteúdos a fazer diferença, por isso... Isto é um chavão 
que se costuma usar no mundo dos negócios, mas a realidade é mesmo essa, nós não estamos ali 
para vender uma coisa em concreto, nós estamos ali para vender um serviço... As pessoas precisam 
de aprender e nós não temos provavelmente um conteúdo que serve essa finalidade, nós temos 
aquele conteúdo, temos a forma como ele se relaciona com o modo de o avaliar, temos a forma 
como ele se pode relacionar com o ensino institucionalizado na escola... e tudo isto tem que bater 
certo, por isso, nós vendemos uma experiência, um serviço global e quando pensamos nas coisas, 
pensamos nesses termos, isto é, os conteúdos são uma parte do processo, não são o processo.  
E, nessa medida, acreditamos muito que o uso da internet e o uso da web e dos serviços e o combinar 
de coisas online e offline, e até mesmo em papel numa fase transitória, faz muita diferença na forma 
como as pessoas aprendem.

Inês Redondo: A internet vai colmatar... a informação, num manual impresso, fica estática, só numa 
reedição é que se atualiza... e eu vejo um bocado essa ajuda da internet para...

Rui Pacheco: Essa possibilidade de as pessoas irem buscar mais coisas existiu sempre. Porque 
muitas vezes nós aliamos a existência das coisas à perceção das pessoas, isto é, não é por eu ter 
acesso a mais canais, que eu vejo mais televisão porque, para todos os efeitos, o meu tempo de uso 
é limitado. Aqui coloca-se a mesma coisa, as pessoas muitas vezes acreditam que o simples facto de 
nós termos três ou quatro layers de interatividade ou seis ou sete níveis de hipertextualidade sobre 
um livro, um limite, vai fazer com que as pessoas percecionem todos eles; não, provavelmente não 
vão percecionar nenhum deles, basta que não cliquem, basta que não vejam, basta que não queiram 
ver, que não queiram dedicar tempo... por isso, aqui a questão, mais uma vez, é a questão da 
pertinência, não é a quantidade, não é o potencial, é a pertinência, porque, na realidade, o manual 
nunca quis ser mais do que aquilo que é, que é um ponto de partida. Por exemplo, um curso é um 
ponto de partida para as pessoas aprenderem a estudar. E aqui a questão que se põe é exatamente 
a mesma coisa, que é: o manual, sendo um ponto de partida, é obvio que ganha com os layers, porque 
estamos a falar de uma exploração orientada, mas na realidade, o que define ou não se as pessoas 
vão percecionar mais do que o manual é a predisposição delas para ir mais além. E essa é a mesma 
predisposição que no passado, sem internet, lhes permitia comprar um livro, ir à biblioteca, fazer 
experiências, falar com pessoas que percebiam do assunto... é óbvio que envolvia tudo muito mais... 
se uma pessoa queria um livro tinha que se meter ao caminho, tinha que gastar mais dinheiro do que 
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 3 gasta hoje, tinha que ir à biblioteca, isso envolvia uma logística mais complexa do que hoje... Mas 
quem queria procurar achava, quem não quer tudo lhe chega.

Inês Redondo: Existem, neste momento, dados concretos que permitam aferir o grau de recetividade 
dos ultilizadores/estudantes, relativamente ao que lhe é oferecido em termos de conteúdos 
pedagógicos e lúdicos?

Rui Pacheco: Há uma medida, obviamente, que é a medida mais linear de todas, que é o número de 
pessoas que temos, que tem crescido todos os anos, nesta altura vamos quase nos 200 mil 
utilizadores na Escola Virtual, 200 mil utilizadores num universo de milhão e meio de alunos é muita 
coisa... Nós gostaríamos de estar mais além, de servir pelo menos metade dessa população, mas 
esse número, e o facto de ter vindo a crescer desde que lançamos o serviço, é a maior prova de que as 
coisas funcionam, porque não estamos a falar só de utilizadores, estamos a falar, na maioria 
esmagadora dos casos, utilizadores pagantes, o que significa que é um grau de comprometimento 
completamente diferente com as opções que as pessoas fazem. Eu não sei se isso mede o sucesso... 
Não há uma relação linear que possamos estabelecer nesta altura entre o desempenho escolar dos 
alunos, até porque não temos acesso em muitos casos por questões de privacidade àquilo que eles 
fazem fora do contexto da plataforma, mas... Que há uma adesão maior, que as pessoas sentem que 
aquilo contribui, e por isso é que reinvestem... Nós temos clientes que, fruto de nós termos começado 
em 2005, que subscreveram aquilo quando os filhos eram crianças de sete anos e que fizeram o 
percurso todo connosco e provavelmente só deixarão de ser nossos clientes quando chegarem ao 
12.º ano... Por isso, não há maior prova de sucesso do que a fidelização do cliente.

Inês Redondo: Que outros aspetos considera relevantes, que não tenham sido aqui elencados?

Rui Pacheco: O relevo principal para mim é... Deve ser dado a duas situações... A primeira prende-se 
com o próprio lugar dos recursos desenvolvidos pelas pessoas e pelas empresas, ou entidades 
profissionais, chamemos-lhe assim, e o equilíbrio que tem que haver entre estas duas coisas, porque 
muitas vezes cai-se no pressuposto de que “não, só as instituições é que podem criar coisas”, ou 
então exatamente no oposto, que é aquele onde em termos académicos se anda mais, em que as 
coisas surgem de geração espontânea e o problema é que não surgem de geração espontânea, já se 
gastou muito dinheiro nessa área. É preciso haver um equilíbrio maior na forma como se usa, como 
se seleciona... Eventualmente até faria sentido existir uma forma de certificação daquilo que são 
recursos educativos digitais... Isso para mim é um aspeto primordial. A partir daí, outro aspeto é a 
capacitação dos agentes e objetivamente a formação dos professores... eu acho que aí ficou muito 
por fazer no plano tecnológico da educação; aliás, ficou quase tudo por fazer, o plano tecnológico da 
educação tinha três pilares e o terceiro, que tinha a ver exatamente com a formação e com os 
recursos, ficou por se fazer.

Inês Redondo: E no estrangeiro, tem ideia de que haja já algum tipo de certificação...?

Rui Pacheco: Varia muito, por exemplo, no Reino Unido chegou a existir uma agência... Em França creio 
que também há alguma forma de certificação, em Portugal temos certificação dos manuais 
escolares... não é muito difícil desenvolver um sistema que possa fazer a mesma coisa... Mas, eu 
conheço em particular a experiência do Reino Unido e era tão linear quanto isso, como havia 
financiamentos públicos para as escolas, as escolas só podiam gastar aqueles dinheiros que lhes 
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eram fornecidos em conteúdos certificados, caso contrário não poderiam comprá-los. Eu acho que 
isto é o modelo certo, o Estado não seleciona as coisas, mas por outro lado diz o que é que está de 
acordo com as suas diretivas ou que é credível e aí as entidades que querem vender coisas têm que 
se submeter a um processo... Parece-me uma coisa mais ou menos linear e sobretudo que ia 
permitir separar muito o trigo do joio, porque no digital as pessoas, muitas vezes, não têm muita 
perceção de onde acaba e começa o mínimo de credibilidade ou qual é a diferença entre uma 
estrutura que se esforça, como nós, por manter as coisas de acordo com o programa ou alguém, por 
exemplo, que criou conteúdos há cinco anos atrás que continuam a ser usados... Acho que, por 
exemplo, já não estão de acordo com as metas ou com alguma coisa que entretanto mudou... Mas as 
pessoas não percecionam isto do lado do público e isso, obviamente, tem consequências.

Inês Redondo: Quais são as ameaças e as oportunidades para o mercado do manual escolar em 
Portugal nos próximos anos?

Rui Pacheco: Eu acho que a maior ameaça de todas é a questão da pirataria e do uso... Nem é a 
pirataria entendida com um sentido mais lato..., mas o desrespeito pela propriedade intelectual alheia 
é o maior problema.

Inês Redondo: E a apropriação de conteúdos...

Rui Pacheco: Esse é o maior desafio que nós temos, porque, de resto, são mais as oportunidades do 
que as ameaças... Obviamente a migração de suportes altera muito a forma como a empresa vai ter 
que funcionar, mas é um processo muito longo, mais longo do que as pessoas imaginam, eu costumo 
comparar isto, numa escala diferente, ao processo dos CD-Roms, eu lembro-me quando nós 
começamos a publicar CD-Roms, em 1995, para aí passado quatro ou cinco anos as pessoas, cá em 
Portugal, também fruto do advento da internet, diziam:”o CD-Rom está morto”... a realidade é que do 
ponto de vista estritamente comercial, as nossas melhores vendas são claramente posteriores a 
2000... Obviamente não é uma coisa que está morta... Atingir o pico não faz muito sentido... É obvio que 
pode ser uma tendência, e neste caso sabemos, como qualquer cidadão minimamente informado 
sabe, que há determinados segmentos de mercado em que o digital se vai impor ao livro impresso... Se 
vai impor por questões de comodidade, do mesmo modo que já aconteceu com as publicações de 
referência, do mesmo modo que mais tarde ou mais cedo acontecerá com as publicações de âmbito 
noticioso... No caso do escolar, há a questão da igualdade, que é um preceito constitucional e que tem 
que ser cumprido, por isso, das duas uma, ou o Estado providencia, quer recursos para aquisição dos 
manuais escolares, quer os próprios dispositivos para as pessoas mais carenciadas, ou então não há 
forma de impor um esquema em que o digital seja o denominador comum. Porque temos que ter 
igualdade no ensino, uma das condições básicas do Estado português é que as pessoas têm que ter 
direito à Educação, e para terem direito à Educação precisam de ter o mínimo em comum e o manual 
escolar neste caso em muitas casas, continua a ser o único livro que existe.

Inês Redondo: Essa questão que referiu dos CD-Roms, se calhar, também tem a ver com a 
atualização de equipamentos, havia muitas escolas que ainda tinham a disquete em 2000... 

Rui Pacheco: Mas o nosso mercado nem estava tanto nas escolas, estava muito em casa das pessoas. 
Acho que a perceção mediática das coisas é sempre muito precoce em relação à concretização do 
mercado de uma forma global. Basta pensar, por exemplo... Já existem dispositivos para leitura de 
ebooks, pelo menos que eu tenha tido acesso a eles, desde o final do século passado e no entanto eles 
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 3 não se impuseram; claro que não custavam duas ou três centenas de euros como custam hoje... 
Custavam 1000 dólares e eram pesadíssimos... Agora, 12 anos depois, isto está a começar a acontecer... 
Não quer dizer que não aconteça, não estou a negar a evidência, mas a questão que se põe é que estes 
processos demoram muito mais tempo porque não têm só a ver com a disponibilidade da tecnologia, 
nem dos conteúdo, tem muito a ver com o mind set das pessoas, com a disponibilidade que as pessoas 
têm para fazer uma aprendizagem... Vou-lhe dar um exemplo concreto, eu tenho pessoas na minha 
família, que apesar de terem subscrições do Expresso, continuam a preferir ler em papel porque o 
Expresso tem uma paginação específica para os tablets à qual a pessoas não se habituam...  
Em compensação, o Público usa a paginação do papel nos tablets e as pessoas têm que ampliar e 
reduzir, mas as pessoas sentem-se mais comodas...(...) Às vezes não tem a ver com os defeitos da 
nova solução, tem a ver com o sítio de onde a gente vem...Tem a ver com os hábitos (...) agora, as 
pessoas vão sendo empurradas, conheço muita gente que renegou os telemóveis no início e depois 
rendeu-se à evidência.

Inês Redondo: E principalmente em determinadas profissões... Não se pode passar a vida a fazer 
maquetes, por exemplo no design...

Rui Pacheco: Eu acho que é isso, quando a questão do negócio se impõe, aí as coisas andam muito 
mais rápido. Quando está em causa subsistência ou questões de negócio, as coisas acontecem 
muito mais rápido.

Inês Redondo: O que pensa do fim do manual impresso, em proveito do digital? Parte já respondeu.

Rui Pacheco: Eu diria... Primeiro, o fim do manual impresso ainda não consigo antecipar assim um 
momento concreto... Por isso é que nós falamos... Cinco anos, dez anos, 15 anos, isso depende de 
fatores que a gente não domina... a questão de ser em proveito de... Para nós que vivemos nas duas 
realidade, nem sequer é uma coisa em proveito de, nós acreditamos é que as coisas vão ter 
importâncias diferentes ao longo do tempo e vai haver um shift na importância...

Inês Redondo: E, se calhar, o impresso vai perder até em termos de sustentabilidade, não?

Rui Pacheco: Sim, vai haver livros que vão deixar... Quanto mais não seja porque um livro, para ser 
editado, precisa de uma determinada tiragem, caso contrário não se justifica que se imprima, porque 
é um negócio de escala, mas o digital também, porque as pessoas, às vezes, esquecem-se que o 
meio de propagação é mais barato, mas não deixam de existir custos e sobretudo... Um exemplo 
concreto, para desenvolver uma disciplina na Escola Virtual, custa tanto desenvolver uma para um 
milhão de pessoas como para uma pessoa, por isso a questão que se põe é que não é por ser em 
papel ou deixar de ser em papel que se altera a estrutura de custos. As pessoas têm muito a noção 
de que “ah, mas assim não há logística e não há impressão e por isso tem que ser radicalmente mais 
barato”; não é forçoso, grande parte dos custos de edição genericamente vão, quer para a produção, 
quer para a divulgação, a divulgação é colocar as coisas perante os olhos das pessoas, às vezes não 
tem a ver com o lado pernicioso daquilo que em termos antigos se chamava propaganda... Tem a ver 
com tornar alguma coisa visível aos olhos das pessoas... Porque num contexto em que há tanta 
auto-publicação, em que há tantas coisas a surgir, a única forma de fazer a nossa coisa emergir, 
neste caso como editora, é pô-la à frente dos olhos das pessoas e isso custa dinheiro, custa pessoas, 
meios, contactos, atividade... Nós temos gente cuja única atividade é manutenção à nossa página do 
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Facebook... E isso custa dinheiro... A ideia de que as coisas têm que ser mais baratas só porque são 
digitais, é profundamente desastrada e desastrosa, porque as pessoas encontram aí uma legitimação 
para a pirataria...

Rui Pacheco: Falou da questão da desestruturação da informação... Nós vamos ter obrigatoriedade, 
ainda durante uma parte significativa dos próximos anos, de usar a paginação fixa do papel e não 
nenhum tipo de abordagem tipo responsive design ou mesmo paginações autorizadas para 
suportes específicos. Pura e simplesmente porque... Vou dar um exemplo, numa escola onde dado 
professor que vai querer que os alunos consultem a página x, ele vai ter miúdos com livro impresso e 
miúdos com suporte X e a página X não pode ser coisas diferentes nestes suportes todos, sob pena 
de gerar algum caos.

Inês Redondo: E necessariamente tem que ser...

Rui Pacheco: Necessariamente tem que ser, neste caso concreto; noutros casos poderá ter a ver com 
o exemplo que lhe dei de pessoas que não se habituam à ideia das coisas não estarem nos mesmos 
sítios. Em teoria... Aquilo não é um bom exemplo de responsive design, aquilo não é um esqueleto em 
XML adaptado para um conjunto de soluções diferentes...(...) Mas aquilo não serve a generalidade das 
expetativas do público, o que significa que o facto de aquilo, em termos de usabilidade, ser um salto, 
não resulta, forçosamente, em sucesso, que é uma coisa um bocadinho contraditória, mas...(...) Isto 
prende-se tudo com aquela relação que falei, do tempo das pessoas, porque não é o facto de se 
poder fazer melhor ou diferente que vai fazer necessariamente com que as pessoas adiram, é 
preciso uma predisposição para as pessoas atribuírem valor àquilo.

Inês Redondo: Ou criá-lo de uma forma artificial, porque as coisas são tão didáticas já, são tão 
intuitivas que...

Rui Pacheco: Mas o intuitivo varia muito, consoante o público que a gente está a falar... Uma pessoa 
que não atribua valor, por exemplo, a um esquema de navegação por GPS, aquilo pode ser o sistema 
mais avançado, a pessoa não vai usar aquilo... Vai sacar um mapa que tem ao lado, com um GPS no 
carro... Aquilo obrigava-os a uma curva de aprendizagem (...) e o grande desafio, eu diria, que se vai 
colocar ao longo dos próximos anos, é que, não é a oferta do tal melhor ou a oferta de algo que 
acrescenta, mas é que nós todos, qualquer pessoa que produza o que quer que seja, um artefacto ou 
um programa ou uma emissão de rádio... Nós vamos estar a disputar o tempo das pessoas, a 
atenção das pessoas e não, provavelmente, a dar-lhes mais do que os outros dão... E o tempo das 
pessoas é limitado, independentemente de quanta informação exista na internet ou quantos livros a 
gente faça... Nós sabemos que uma pessoa que trabalhe, por exemplo, não tem mais do que 1h, 2h 
para ler, o que significa que mesmo que a pessoa leia sistematicamente todos os dias, nunca vai ler 
mais do que um número limitado de livros. E por isso... Não é por editarmos mais ou melhor, ou 
fazermos objetos melhores que a pessoa vai consumir mais, e obviamente isso depois tem um 
reflexo na relação do investimento.

Inês Redondo: O tempo é aquele bem precioso.

Rui Pacheco: O tempo é aquele bem que não se alarga. E aqui é mais ou menos a mesma coisa... Por 
isso, o carro pode ter 500 mil funções, mas o intervalo de tempo que eu tenho é desde que eu venho 
de casa até ao emprego, depois não saio de carro, por isso o carro... E eu não tenho tempo para ver 
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 3 aquilo... Até pode haver coisas que eu estou a passar ao lado, mas eu não... é a mesma coisa quando 
vamos para uma cidade qualquer do outro lado do mundo, a gente sabe que não pode ver tudo, tem 
que fazer escolhas... Não é pelo facto de existir uma oferta muito grande que nós vamos consumir 
mais, consumimos o que o tempo nos permite consumir.

Inês Redondo: Dentro do que nós gostamos...

Rui Pacheco: Dentro do que gostamos ou fruto de circunstâncias até muito mais prosaicas do que 
aquilo que a gente gosta, é o sítio que alguém nos falou ou é o sítio onde o avião aterra e é o sítio mais 
próximo ou aquilo que a gente sente mais seguro... Há tantos fatores que não têm nada de racional no 
meio disto tudo e nos levam a tomar decisões que não têm nada a ver com... Ou antes, são decisões 
que seguem padrões comportamentais, mas que, para todos os efeitos, não têm nada a ver com 
aquilo que nós achamos que é um comportamento lógico ou racional... A racionalidade é uma coisa 
muito sobrevalorizada.

Inês Redondo: Obrigada

DIRETOR EDITORIAL DA AREAL EDITORES
Diogo Santos_25.01.2014

Quando aposta num autor em que critérios de seleção se apoia? O sucesso de um projeto escolar 
começa na seleção de autores: conseguir encontrar a “melhor” equipa de autores é a chave 
necessária para abrir uma primeira porta que possa conduzir ao sucesso. Não há propriamente uma 
lista de critérios para seleção de autores. O que existe é a perceção de que determinada equipa de 
autores poderá reunir o máximo de valências para o sucesso: conhecimento científico, estratégia 
pedagógica, conhecimento do mercado, capacidade produtiva, capacidade de comunicação, 
capacidade de antecipar informação e tendências, motivação, ambição, etc. Ponderadas que forem 
todas estas variáveis, tomamos a decisão. Na maior parte dos casos esta procura de autores é 
estimulada por nós. Também podem ocorrer casos, não muitos, em que determinado Autor (ou 
equipa de Autores) chega até nós com uma proposta já esquematizada ou elaborada. Esta proposta, 
após análise e avaliação do perfil dos autores e depois de enquadrada na nossa estratégia editorial, 
pode ser entendida como positiva, iniciando-se um novo processo produtivo.

Qual é o Manual Escolar que dá mais lucro anualmente? (ano escolar e disciplina) A resposta a esta 
questão depende da forma como a abordamos. Potencialmente, os manuais escolares que podem 
dar mais lucro são aqueles que se destinam ao 3.º ciclo do ensino básico. Mas nos últimos anos, 
sobretudo pelas questões demográficas, que têm vindo a provocar uma diminuição sucessiva do 
número de alunos dos diferentes níveis de ensino, e também pelos constrangimentos decorrentes 
dos processos de reutilização, o mercado em que nos movimentamos tem-se tornado cada vez 
menos atrativo e mais difícil, com significativas perdas de rentabilidade. O mercado editorial escolar 
está, como se depreende, cada vez mais difícil.

Que condições são necessárias reunir para que um projeto vingue, em termos de mercado?  
A qualidade global do projeto e a sua adequação à realidade genericamente instituída são fatores 
essenciais para o sucesso, assumindo-se como condições necessárias mas não suficientes. Depois, há 
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todo um processo de desenvolvimento, de comunicação e de divulgação que complementam aquelas 
características e que aumentam a probabilidade de sucesso. Em suma, sem uma constante procura da 
qualidade e da inovação não se conseguem atingir, ou manter, patamares relevantes de sucesso.

Como planeia o mapa anual da edição de manuais escolares? Com que regularidade faz o ponto da 
situação? Quem são os principais intervenientes no processo? Esta questão aborda diferentes 
situações. Se estivermos a falar da definição do Plano Editorial, poderemos dizer que ocorre cerca de 2 a 3 
anos antes da entrada em vigor dos manuais escolares a que reportam, mas sempre dependente de um 
cronograma que é definido pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), de acordo com as políticas 
definidas: é o MEC quem define os anos e as disciplinas que estão em adoção para cada ano letivo. Após 
a elaboração do Plano Editorial, a Direção Editorial, após análise individual e partilhada, define a 
estratégia da empresa para enfrentar um novo ciclo de adoções, definindo objetivos, estratégias, 
formas de atuação, procura de novas equipas de autores, etc. para além da Direção Editorial, há 
outros intervenientes relevantes que participam para a tomada de decisão: Editores, Coordenadores 
Editoriais, Consultores, empresas de estudos de mercado, designers, entre outros. Depois do plano 
editorial estar em desenvolvimento, há um acompanhamento regular, com periodicidade semanal ou 
quinzenal. Esta acompanhamento visa avaliar o cumprimento das estratégias, incrementar 
ajustamentos que se entendam necessários e tomar decisões que possam contribuir para os 
objetivos definidos.

Costuma analisar o mercado e o objeto manual escolar em países estrangeiros? Porquê? Sim. Mas já 
foi mais importante no passado. Nos últimos anos, a evolução do mercado da edição escolar nacional 
coloca-nos ao nível do que melhor se faz nos outros países, quer da UE quer de outros continentes.

Em que medida considera o manual escolar um objeto de design? O manual escolar, tal como outro 
qualquer produto da imaginação e conhecimento humanos, é um objeto que incorpora e evidencia 
design. A capa, que é a “porta de entrada”, que nos ajuda, mais ou menos impulsivamente, a abrir o 
livro, é talvez a componente de perceção mais imediata. Mas um manual escolar, em termos de 
design, poderá quase ser definido como um produto de design com fins pedagógico, uma vez que 
tem de garantir uma eficiente transposição dos conteúdos didáticos, sempre adequada ao público a 
que se destina. Por isso é tão importante o cuidado com a estrutura interna, com dimensão da 
mancha de texto, com o tipo e corpo da letra, com a utilização da cor e da imagem, com a hierarquização 
da informação, etc.

Investe em equipas de investigação que se movimentem em terreno nacional e/ou internacional para 
analisar a evolução do mercado do objeto manual escolar? Em terreno nacional há equipas 
permanentes de acompanhamento junto dos habituais utilizadores, para além de estudos de mercado 
realizados por empresas especializadas, para aferir determinados aspetos que, em cada momento, 
possamos elencar como prioritários. As equipas de acompanhamento à utilização são fundamentais 
para aferirmos a forma como os utilizadores estão a reagir às nossas propostas, evidenciando 
oportunidades de melhoria para projetos futuros.  Em termos internacionais privilegiamos a ida a 
algumas feiras, para além de uma ativa atenção sobre abordagens identificadas como inovadoras.

O que falta no design do manual escolar em Portugal? Objetivamente não sei responder. Pensamos 
que, tal como noutros setores, há uma necessidade permanente de renovação, de enquadramento 
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 3 com as novas tecnologias, na busca de soluções que aproximem professores e alunos para a sua 
utilização. Mas, tal como atrás afirmamos, o manual escolar português está ao nível dos melhores.

Considera que o manual escolar tem barreiras comunicacionais em termos de design? Enúmere 
algumas? (por exemplo: em termos de navegabilidade, legibilidade, coerência gráfica relativamente 
a uma coleção ou a materiais auxiliares associados ao projeto) As barreiras que possam existir 
decorrem do facto de estarmos a falar de um objeto estático. Mas estático no sentido de que não é 
atualizável permanentemente. Um bom manual escolar, o tal que cumpre o critério da adequação 
que acima falamos, tem obrigatoriamente de ter legibilidade, coerência gráfica, estrutura facilmente 
percetível e, claro está, privilegiar a sua função pedagógica.

Que outros aspetos considera relevantes no manual escolar, que não estejam aqui elencados? 
Rigor, mas com funcionalidade e atratividade.

Quais são as ameaças e as oportunidades para o mercado do manual escolar em Portugal nos 
próximos anos? Principais ameaças: contração demográfica, sistemas de empréstimo, crise 
económica, políticas educativas e suportes digitais. Principais oportunidades: políticas educativas 
mais consistentes, conteúdos digitais, aumento do nível educacional da população, desenvolvimento 
de novos conceitos de manual escolar.

Porque é que no logotipo da marca Areal Editores a predominância foi a cor vermelha? É a nossa cor. 
Tem a ver com emoção, com a paixão que pomos em tudo aquilo que fazemos. Só podia ser vermelho.

O que pensa acerca da migração do manual escolar impresso para o digital? Não sei se haverá 
propriamente uma migração. No nosso entendimento são dois suportes que se complementam e que 
podem ambos sofrer evoluções positivas se aproveitarem e potenciarem esta complementaridade.

PROFESSOR E FUNDADOR DO PROJETO: BANCO DO MANUAL ESCOLAR
Henrique Trigueiros_25.06.2012
Após uma breve contextualização da temática em investigação.

Henrique Trigueiros: Acho mesmo que tenho uma perspetiva muito particular sobre a gráfica, que é o 
teu trabalho, dos livros escolares porque eu olho para os livros e em 90% dos casos eu já reconheço 
pelo tipo de imagem se o livro é recente ou não. E tenho informado, tenho ensinado, digamos, a 
reconhecer alguns sinais, aos outros colaboradores, como é que olham para um livro e veem logo, 
pelas cores...portanto, isto tem a ver com modas... mesmo o próprio design..., mas não é só design, 
tem a ver com papel, tem a ver com o tipo de elementos que estão na capa que também mudou... se 
calhar antigamente era muito mais informativo e agora... também haveria mais a tradição de forrar os 
manuais e agora os próprios manuais têm que ter uma imagem apelativa... e protanto, se calhar é por 
isso... eu tenho vindo a reparar e a passar a palavra porque nos ajuda imenso porque nós vemos livros 
com 30 anos e livros com 3 meses. Ajuda-nos imenso olhar para o livro e saber logo se vai para a 
estante ou, se virar ao contrário ainda está em escudos, o primeiro critério é saber se o preço está em 
escudos ou em euros. Daí a pertinência do teu trabalho e acho que é mesmo fácil identificar um livro... 
a idade de um livro pelo seu aspeto. De facto, é a minha convicção. 

Inês Redondo: Como surgiu a ideia de fazer o Banco do Manual Escolar?
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Henrique Trigueiros: Eu sou explicador e frequentemente tenho um aluno do 11.º ano à frente de um 
aluno do 10.º, o aluno do 11.º ano deixou em casa os livros do ano anterior e aparece o aluno mais novo 
com os livros novos. Porque eu trabalho, essencialmente, com o ensino secundário, também onde os 
livros são mais dispersos... Quer dizer, é menos fácil reutilizar os livros, trocar os livros e também, ao 
mesmo tempo, são mais caros... Trabalho diretamente com disciplinas práticas, matemática e 
geometria descritiva, onde são fundamentais os livros de exercícios e os livros de preparação de 
exames, são caros, mas também não interessa muito se é o adotado ou se é o ao lado ou se já tem 
cinco anos, porque são livros de prática. Pronto, essa razão foi a que me levou a convidar os meus 
alunos a deixarem cá no meu escritório os livros, quando entravam para a faculdade, e, no fundo, criei 
uma biblioteca que está à disposição dos alunos que estão a entrar.

Inês Redondo: No fundo, o objetivo é reciclar...

Henrique Trigueiros: Reutilizar. É muito mal tratada a palavra reciclagem, ou é muito confundida com 
reutilização e é muito importante distinguir, porque a reciclagem implica um dispêndio de energia na 
transformação. A reutilização é aproveitar aquilo que existe, nas condições que existe e manter em 
vida ativa, digamos. Uma coisa é mandar o carro para a sucata e transformá-lo em ferro, outra é 
vender o carro e permitir que outra pessoa o use... a reutilização é muito diferente da reciclagem.

Inês Redondo: Quanto tempo demorou a concretizar o projeto?

Henrique Trigueiros: Eu acho que foi instantâneo, porque tudo aquilo que se conquistou, que se 
construiu, foi passo a passo e foi sendo como reflexo da adesão das pessoas, do que as pessoas 
procuravam. Quer dizer, primeiro comecei por fazer assim sozinho, depois, fruto de uma publicação 
no Facebook, comecei a fazê-lo para uns milhares de pessoas, depois começaram outras pessoas a 
querer fazer o mesmo associado a mim e então nasce o movimento...

Inês Redondo: O movimento como é que se chama, é também banco...

Henrique Trigueiros: É o Movimento pela Reutilização dos Livros Escolares, ou seja, o movimento tem 
como objetivo tornar a reutilização universal, ou seja, para toda a gente, para todos os alunos, ao 
contrário do que tudo indica, mais uma vez, o Governo pretende fazer. Esse é o objetivo do movimento. 
O modo de ação do movimento é promover a existência dos bancos espalhados pelo país.  
O movimento é composto neste momento por 100 bancos. O objetivo de cada banco é, localmente, 
promover a troca dos livros, sempre com o objetivo da reutilização universal. O objetivo do movimento 
é promover os bancos.

Inês Redondo: O grau de expansão disso, neste momento, é qual?

Henrique Trigueiros: Total.

Inês Redondo: Já se estendeu às Ilhas?

Henrique Trigueiros: Temos nos Açores, na Madeira e do Norte a Sul de Portugal. Quando atingimos o 
banco número 100, entendemos que atingimos a maioridade, ou seja, entendemos que somos nós,  
o movimento, somos portadores de uma mensagem ou de uma opinião ou de um ponto de vista a ter 
em conta, relativamente à questão dos manuais escolares. Quer dizer, nós não ambicionamos a 
dimensão, não ambicionamos agora ter 200 bancos, entendemos que nesta primeira fase fomos 
promovidos com aquela ideia do bom cidadão, do escuteiro... bom, com esta fase que está a arrancar 
agora, a proposta de comemoração do banco n.º 100, nós entendemos que temos que ser consequentes 
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 3 e, portanto, temos que assumir para nós mesmos esse direito/dever de sermos os interlocutores 
privilegiados no assunto manuais escolares. E, portanto, é o assunto que está na ordem do dia, estamos 
a chegar a Setembro, é de lembrar que em 2010 o Governo da altura resolveu escrever qualquer coisa, 
discutir qualquer coisa na Assembleia da República sobre a criação das tais bolsas de manuais... Em 
2010 foi no dia 15 de setembro, em 2011 foi no dia 22 de setembro... O Governo atual acusou o Governo 
anterior de, com essa discussão no dia 15 de setembro, querer fazer nada, portanto, por as coisas de tal 
maneira que não se fizesse nada e, tal como nós comentamos no dia 22 ou no dia 23 de setembro, 
aquilo que este Governo quis fazer foi precisamente coisa nenhuma, porque a ideia, que era... As tais 
bolsas de manuais eram criadas com os manuais que o Estado entrega, ou entregava, gratuitamente, 
aos mais carenciados; depois aquilo que mudou é que nós agora somos pobres, portanto, o Estado que 
dava, agora dá coisas velhas e usadas e rotas. Ora, no meu ponto de vista, já dito nessa altura, 
provavelmente até é inconstitucional criar uma discriminação negativa de quem tem menos 
possibilidades; se o ensino é obrigatório, fere o direito de igualdade de oportunidades de todos os 
cidadãos, ou seja, qualquer medida, como foram essas duas faladas anteriormente, que não fale de 
reutilização universal está vetada ao fracasso, porque ninguém quer ser pobre e, mesmo que o seja, 
ninguém quer ser tratado como tal; e portanto, ou se estuda o problema como nós temos estudado e 
vivido na prática e se percebe que os portugueses querem todos, independentemente do seu nível 
social ou do seu nível económico, reutilizar os manuais escolares, ou essa diferenciação negativa de 
dizer que agora os pobrezinhos vão passar a ter livros velhos, digo nunca vai funcionar. Como nós 
vaticinamos em Setembro do ano passado, a prova está que mais um ano passou e nada aconteceu. 
Bom, em resposta a uma notícia recente do nosso movimento, o ministro timidamente foi adiantando 
que “já no próximo ano vão recolher-se os livros de todos e depois distribuir discricionariamente, 
primeiro para os mais pobrezinhos e depois para os restantes”. Ora bom, é mais uma medida romântica 
e solidária. Só que eu, enquanto pai de dois alunos do ensino secundário não estou disposto a entregar 
os livros dos meus filhos, que depois revertem a favor dos mais pobres, para em Setembro ter que 
comprar outros. Portanto, essa medida bonita e solidária, mais não é do que um imposto encapotado. 
Portanto, as famílias, a classe média, obviamente que não vai aderir a mais uma taxação, mais um 
imposto que, seguramente, que reverteria numa grande poupança para o Estado, mas a poupança para 
o Estado não pode ser mais um imposto.

Inês Redondo: Portanto, que tipo de dificuldade é que tens encontrado?

Henrique Trigueiros: Nenhuma. É tudo muito fácil.

Inês Redondo: E em termos de recetividade?

Henrique Trigueiros: Total. É um tema que toda a gente quer falar, a ver por aí a adesão massiva dos 
meios de comunicação, mesmo antes de se falar do regresso às aulas... a campanha começou em 
meados de julho... é retrato disso o banco do Porto, onde diariamente recebemos pelo menos ou 
nunca menos de 100 pessoas... 100 pessoas que entregam...

Inês Redondo: Quantos livros mais ou menos?

Henrique Trigueiros: Eu diria que, se cada um levar três livros, conseguimos fazer chegar aos novos 
proprietários cerca de 300 livros por dia. Ora, com uma taxa de reutilização de 10%, quer dizer que 
diariamente chegam mais de 3 mil livros ao nosso banco. Estamos a entregar 1500 kgs ao banco 
alimentar, de livros, por semana.
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Inês Redondo: Dos manuais que recebe no BME, que disciplinas te aparecem mais e de que anos 
escolares? É um pouco de tudo ou o que é que vês mais?

Henrique Trigueiros: Nós temos muita dificuldade em encontrar os livros do ensino secundário, o que 
tem uma razão evidente: os miúdos entram para a faculdade, porque não precisam de novos livros, 
não estão sensibilizados para os devolver e durante o seu percurso no ensino secundário também 
não os entregam porque precisam deles para estudar... No 10.º, 11.º ano conservam-nos para estudar 
para o ano do exame, que será o 12.º ano. Portanto, eles terminando o ensino secundário, entram para 
a universidade e deixam de estar sensibilizados para o tema e os livros ficam esquecidos em casa e 
não há, nesta altura, em que há uma enorme procura de livros, não há também uma enorme adesão 
dos alunos que estão na universidade. De resto, nota-se, claramente, e porque já temos essa 
experiência de um ano de atividade, ao longo de todo o ano, e agora chegando aos meses de Outubro 
e Novembro, esses livros começam a chegar; porque, de facto, e por via da notoriedade do projeto, e 
da generosidade das pessoas, porque a generosidade não está em crise em Portugal, e as pessoas 
fazem kms para vir confiar-nos os seus livros...

Inês Redondo: Ainda há bocado ouvi um senhor de Famalicão que fez gosto em dizer...

Henrique Trigueiros: As pessoas gastam a sua gasolina, o seu tempo, porque querem ajudar, porque 
acreditam no nosso projeto, acreditam que com esse investimento de tempo e de dinheiro na forma 
de gasolina ou da chatice, se calhar, de estar na fila, estão a contribuir para uma causa em que 
acreditam; e é dessas causas em que as pessoas acreditam, que se faz a solução para os problemas 
de Portugal; é desta causa, nós não somos a solução para o problema dos livros escolares, mas a 
solução seguramente que passa por nós; e as pessoas, quando acreditam, dão de si, dão do seu 
tempo ou dão dos seus recursos e disso é prova termos 100 bancos abertos em todo o país.

Inês Redondo: Já foste autor de algum manual?

Henrique Trigueiros: Eu sou explicador. Nunca exerci a profissão de professor e, portanto, não me 
intitulo de professor. Nunca produzi. Tenho opinião, como na perspetiva de utilizador ou na perspetiva 
de explicador e muitas vezes consulto conteúdos e... mas não como produtor...

Inês Redondo: Normalmente, tu ensinas os teus alunos a utilizar o manual?

Henrique Trigueiros: Bom, a minha profissão é complementar com a atividade da escola, não é? Mas 
em alguns casos, eu recebo alunos auto-propostos a exame, que não têm acompanhamento de um 
professor. Como apoio complementar, obviamente eu faço os meus próprios conteúdos, a minha 
profissão é precisamente permitir uma nova abordagem de um determinado tema, porque o aluno 
teve dificuldade em apreender esse tema pela perspetiva do professor ou pela perspetiva do livro. 
Portanto, se eu remetesse o aluno de novo para o livro, não estava cá a fazer nada. Bom, na perspetiva 
desses alunos auto-propostos, eu produzo igualmente os meus próprios conteúdos, mas, porque 
eles têm que contribuir ou têm que trabalhar bastante mais do que os restantes porque têm, no 
fundo, que fazer aquilo que fariam numa aula normal, numa aula na escola... e aí sim, eu uso 
determinados livros... No caso da matemática e da geometria descritiva, determinados livros muito 
mais na perspetiva prática, porque eu privilegio os conteúdos teóricos serem apresentados por mim, 
de tal forma direcionada para o aluno e depois encaminho para os livros, obviamente.

Inês Redondo: Portanto, como as disciplinas que abordas normalmente têm poucas imagens, se 
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 3 calhar esta pergunta: “Consideras a escolha das imagens nos manuais escolares em geral, compatível 
com o ano escolar e a disciplina que representam?”... Se calhar aqui não faz muito sentido.

Henrique Trigueiros: Faz sentido na geometria descritiva, porque é uma disciplina que... O estudo da 
geometria descritiva implica ou desenvolve a capacidade de abstração geométrica do aluno.  
A matemática também, mas é uma abstração diferente. Sim, a imagem, se bem percebi a pergunta, 
deve ser claramente adequada ao nível de ensino, à disciplina, naturalmente, e à idade.

Inês Redondo: Mas do que tens visto, achas que isso é coerente ou que há algumas falhas ainda 
nesse tipo de abordagem?

Henrique Trigueiros: Nunca me apercebi que a imagem fosse um problema. Quer dizer, que a 
imagem que os livros já têm, a imagem, se bem entendo, na forma de tradução dos conteúdos, 
nunca me apercebi que o problema fosse a imagem. É como digo, em disciplinas que têm maior 
exigência em termos de capacidade de abstração, a imagem é um facilitador e nunca me apercebi 
que o problema fosse a imagem, é sim a dificuldade inerente à disciplina.

Inês Redondo: O que consideras importante que exista no manual escolar, em termos de construção 
gráfica, capa, índice e conteúdos das páginas? 

Henrique Trigueiros: Acho que aí varia também... Ou é relativo ao nível de ensino. Acho que um dos 
valores importantes no livro, ou no ensino, é... O livro deve ser atraente para as crianças. Estou a falar 
nos primeiros níveis de ensino. Aí sim, o rosto, a capa... O aluno deve ter tanto gosto de andar com 
aquele livro como de andar com um livro de histórias ou com uma mochila gira e eu vejo... É o caso, 
precisamente, dos livros da Texto Editora, da Elza Durão, salvo erro, que tem uma capa muito atraente, 
moderna, vê-se claramente que há um investimento... De facto eu acredito que os miúdos gostem de 
usar aquele livro e isto é totalmente independente do que lá está dentro. Nesse sentido, é importante. 
Relativamente à constituição do manual, estou a falar das qualidades físicas do manual, eu tenho que 
meter a minha colherada... Quer dizer, se a Lei prevê, e está no espírito da Lei que um livro seja usado 
seis vezes, evidentemente que o livro deve ser robusto, ter uma boa encadernação, folhas de grande 
gramagem, que permita o uso pelos tais seis anos. Ora, maioritariamente, e já escrevi sobre isto 
também, os livros são robustos, são duráveis, têm qualidade de impressão extraordinária, enfim... 
Nunca comparável a nenhum romance ou... De facto, esta qualidade os livros devem ter e têm. 
Lamento, e aí acho que quem de direito, e refiro-me obviamente ao Governo, deveria intervir... 
Lamento que ainda seja possível escrever nos livros, lamento que ainda haja livros com picotados 
para destacar folhas, enfim, todas as soluções criativas que levam a que um manual possa ter apenas 
uma utilização. Se a Lei diz que o manual deve ser usado seis vezes, deveria ser, na minha opinião, 
ilegal que o livro contenha qualquer forma que permita ou que leve o aluno a inutilizá-lo. 

Inês Redondo: Em virtude do que te chega ao BME, com certeza já comparaste os manuais entre 
diferentes editoras nacionais. O que achas?

Henrique Trigueiros: Bom, relativamente ao meu trabalho no Banco... Lá está, eu só posso falar sobre 
o peso dos livros, sobre a imagem dos livros e sobre o número de blocos que compõe cada livro.  
Eu acho que todas... Não comparando livros de diferentes épocas... E, como já disse, neste momento, 
eu consigo olhar para um livro e dizer se esse livro é recente ou se tem 20 anos, independentemente 
de estar rigorosamente novo, e chegam-me muitos livros de professor rigorosamente novos, mas 
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que eu olho para a capa e vejo a forma e vejo imediatamente se há... Portanto, comparando livros 
recentes, eu acho que há tão pouca concorrência, digamos, na sua imagem e no seu valor... Como há 
comercialmente. De facto, é minha opinião que não há efetivamente concorrência em Portugal... Eu 
como normalmente comparo...

Inês Redondo: Comparas internacionalmente, também?

Henrique Trigueiros: Não. Comparo o mercado dos livros com o mercado das gasolinas. Basicamente, 
todos vendem o mesmo e todos investem em dividir o livro em muitas partes... Não sei se isso vai 
reduzir efetivamente o peso das mochilas das crianças... se calhar, eu investiria em deixar os livros 
nas escolas, fazer com que os livros fossem residentes na escola, com que fossem os professores a 
produzir conteúdos para trabalho em casa ou ter um livro destacável, um livro de exercícios que o 
miúdo possa levar para casa, ou produzir conteúdos online, portanto, conteúdos eletrónicos que os 
miúdos possam trabalhar em casa, uma vez que os computadores também são quase universais e o 
livro, no meu ver, deveria ser um livro único... Mas também aí não há diferença, acho que todos têm 
feito o mesmo caminho, a mesma abordagem...

Inês Redondo: Achas que a imagem gráfica dos manuais impõe a sua marca editorial no mercado? 
As pessoas fazem a associação do layout à marca?

Henrique Trigueiros: Claro. É o caso especial da Santillana... Não há dúvida nenhuma quando eu olho 
para um livro, que é da Santillana, portanto, mais até do que os outros... Acho que esta nova linha da 
Texto, que se vê nos livros de matemática do 5.º e do 6.º ano também é muito marcante, muito 
atraente... Bom, os livros da Lisboa Editora e da Areal são identificáveis porque têm logo-marcas 
amarelas, no caso da Lisboa Editora, e vermelhas da Areal e portanto reconhecem-se com muita 
facilidade, mas claramente, se tivesse que distinguir, mais facilmente, eu acho que Satillana é a que 
tem uma forma transversal, do básico ao Secundário, uma imagem mais constante e que permite 
reconhecer à distância.

Inês Redondo: Em que medida consideras o manual escolar um objeto de design?

Henrique Trigueiros: Atualmente, é, de facto, um objeto de design. Como eu já disse, e referi esses 
livros da Texto, porque me são especialmente atraentes a mim, os livros da Santillana que investe 
bastante nos brancos, que faz ligar claramente à Apple, tem uma imagem moderna, muito sóbria... 
Acho que são duas marcas que se conseguem identificar claramente pela sua imagem e, por ser uma 
imagem com valor e atraente, é um objeto de design, naturalmente.

Inês Redondo: Que partes do manual escolar valorizas mais e porquê?

Henrique Trigueiros: Em que perspetiva?

Inês Redondo: Na perspetiva de, por exemplo, abrires e consultares primeiro o índice, de teres a 
noção dos conteúdos do livro, ou qual é a parte que...

Henrique Trigueiros: Quando consulto um livro, normalmente eu sei, antes de abri-lo, já sei o que lá 
está dentro, porque eu procuro os livros das minhas disciplinas, cujos currículos eu sei, obviamente, 
de trás para a frente e a ordem pela qual eles aparecem. É evidente, o índice é importante, sem dúvida 
nenhuma. E já vi que pode ser muito complicado. Já vi que... Porque há algum exercício de criatividade, 
já vi que um índice pode ser uma coisa complicada de usar. Valorizo muito a separação... A forma 
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 3 como são apresentados os exercícios. Eu trabalho em disciplinas práticas e... Como eu digo, tem que 
ver com a minha profissão e com a forma como eu trabalho... Não uso tanto os conteúdos teóricos, 
ou os conteúdos, propriamente, uso sim, e valorizo bastante, a forma como os exercícios estão 
destacados, estão ordenados, valorizo se há cuidado, num conjunto de problemas, ter problemas de 
diferentes graus e níveis de dificuldade... Entendo que é importante a sequência pela qual os 
problemas aparecem terem uma ordem cronológica, vamos dizer assim, ao longo da matéria, mas 
também de um progressivo aumento de dificuldade... No fundo, para que um aluno que não tem um 
professor, que não tem um explicador, possa ele próprio, seguindo essa ordem, ir fazendo, o próprio, 
a auto-avaliação; consegue fazer o primeiro, consegue fazer o segundo, no terceiro já tem que 
consultar e fica automaticamente a saber: “o último eu nunca consigo fazer”, portanto já sei que 
estou num nível que só consigo fazer até ao último... se eu não consigo passar do primeiro, quer dizer 
que é melhor eu ir estudar a matéria... Isso poderia ser uma valorização, digamos...

Inês Redondo: Consideras que o manual escolar tem barreiras comunicacionais? Exemplifica-me.

Henrique Trigueiros: Eu já vi manuais muito maus. E normalmente eu prevejo que o manual é muito 
mau quando os professores não os usam, quando o alunos dizem: “mas o professor não usa o 
manual”...pois, já estou a perceber...

Inês Redondo: E isso é frequente, não usarem o manual? Tens essa...

Henrique Trigueiros: Em alguns casos é recorrente o mesmo manual ser desvalorizado, digamos, ser 
preterido relativamente aos conteúdos do próprio professor. Eu acho que... Não consigo responder se 
há uma barreira porque eu entendo que... É evidente que quando se produz uma ferramenta de 
trabalho, essa ferramenta deve auxiliar... Mas eu, enquanto professor, e como pai, enquanto educador, 
eu entendo que não há professores perfeitos, não há pais perfeitos e também não há livros perfeitos 
e, portanto, a vida é feita de dificuldades e um aluno deve saber olhar para o livro e retirar... Deve saber 
usar o livro com aquilo que o livro tem de positivo, assim como deve olhar para o professor e tentar 
trabalhar com o professor que tem em vez de olhar... Eu não digo que haja dificuldades ou que o livro 
possa ser uma barreira, eu acho é que o professor que o adotou deve ser ele o facilitador, dar o apoio 
para a melhor utilização daquele recurso, porque senão não o teria adotado.

Inês Redondo: É fácil navegar no manual escolar, atualmente?

Henrique Trigueiros: Eu acho que um elemento que facilita bastante navegar no manual é o extremo 
das folhas ter uma identificação, ou uma cor... Não precisa de ser a lombada toda... Mas aqui 
claramente há uma cor, se eu folhear, eu consigo ver as cores e isto é fácil, é visual e acho que toda a 
gente utiliza. Enfim, quando me obriga a ir ao índice ver a página, depois ir para trás, depois já me 
esqueci da página, volto outra vez ao índice... De facto, muitas vezes utilizam isso, no índice tem uma 
cor e depois nós viramos as folhas e vemos a cor e descobrimos o sítio.

Inês Redondo: Consideras que o tamanho das letras e o tipo das letras é legível, é fácil de ler?

Henrique Trigueiros: Sim. O que eu acho muitas vezes é que estamos a percorrer o tal caminho de 
excesso de facilidade, na apresentação dos conteúdos, nas imagens... e vai contra aquilo que eu 
estava a dizer há pouco... É evidente que quando se produz um livro, o livro deve ser uma ferramenta. 
Mas aquilo que o professor faz, a profissão do professor, de ensinar, de desenvolver as crianças e 
jovens... A ferramenta que é o livro... Não é só um facilitador, deve desenvolver competências e uma 
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das competências é ultrapassar dificuldades... Acho que caminhamos num excesso de facilitismo em 
termos dos conteúdos. As crianças, os jovens, os estudantes devem, eles próprios, como digo em 
determinados níveis, sentir o desafio que aquele conteúdo representa; não pode ter sempre a 
solução ou o atalho que desenvolve a preguiça. Formar não é só ensinar a matéria, é ensinar a estudar 
e, nesse sentido, acho que por vezes caminhamos nesse excesso de facilitismo. O tamanho da letra, 
acho que não é, de todo, um obstáculo.

Inês Redondo: A utilização de símbolos e imagens ajuda a navegação na página? Cria ruído visual?

Henrique Trigueiros: Eu acho que para navegar num livro há alguns recursos importantes. Por 
exemplo, estou a pensar num livro de matemática, sempre que há um resumo, uma síntese da 
matéria, ela vem dentro de uma caixa colorida em tons pastel, mais clarinhos, mas de uma cor que já 
se sabe que é... Quando há um exercício é para pensar melhor vem noutra cor, se calhar um bocadinho 
mais garrida, que leva o aluno para um nível de dificuldade... A título de desafio. Portanto, acho que há 
esses elementos, que não são tanto imagens, mas são gráficos e que ajudam a navegar... O aluno já 
sabe, em cada capítulo, que quando encontrar aquela caixa, verde água, vamos supor, é um resumo e 
quando encontrar a caixa vermelha é um desafio para levar para casa para por ao pai à noite.

Inês Redondo: Sentes que é necessário introduzir elementos no manual escolar para facilitar o 
desempenho docente?

Henrique Trigueiros: Não. Não estou a ver porquê. Eu percebo que haja, embora não use porque não 
sou professor, nunca usei os livros dos professores, mas compreendo que possam ser pedagógicos, 
possam ser uma boa ajuda para professores, eventualmente com menos experiência ou que não 
conheçam o manual ou em novos programas, que seja uma sugestão da forma de abordagem, da 
forma de apresentação, quais são os objetivos de determinados conteúdos que existem no livro do 
aluno e faz sentido existir num livro do professor. Mas não me parece que... o livro não é feito para o 
professor, o livro é feito para o aluno.

Inês Redondo: Por isso é que há um livro para o professor e um para o aluno, normalmente. O do 
professor é que normalmente traz a banda do professor...

Henrique Trigueiros: Mas eu digo... Não me referia ao livro do professor, a esse livro que tem a tal 
banda. Eu referia-me a alguns casos em que existe mesmo o livro do professor ou apoio ao 
professor, em que dá um suporte em termos pedagógicos de como apresentar determinado tema, 
qual a razão de ser de determinada abordagem ou conteúdo que existe... Uma tradução daquilo que 
existe no livro do aluno e que objetivos é que tem.

Inês Redondo: Outros aspetos considera relevantes no manual escolar, não elencados?

Henrique Trigueiros: Volto a por a minha colherada. O manual escolar deve ser intemporal. Nunca 
pode sugerir uma forma... Lá está, porque permite ser escrito, porque permite destacar não sei o 
quê... Ele próprio conter uma forma de se auto-eliminar. O manual escolar deve, como digo, num país 
em que existe uma Lei sobre a reutilização, sobre a adoção de manuais, nunca um manual pode ser 
produzido sem que possa ou deva durar aquilo que está previsto na Lei. O manual escolar pode ser... 
já que agora se usa tanto dividir em capítulos e em fascículos... Pode ser destacado ou fracionado por 
temas, de maneira que este ano sai um determinado tema, deixa de ser ensinado e passa a ser 
ensinado outro, pois então acrescenta-se um bloco a um manual que tem seis, sete, oito, dez anos, 



128

DESIGN EDITORIAL
AN

EX
O

 3 mas que continua a ser válido, pois se estamos a falar de matemática... Não quer dizer que a 
matemática não se vá reinventando, mas não aos níveis que são ensinados no ensino secundário... 
Nós estamos a falar de matemática avançada... Sai um capítulo, entra outro capítulo, pois então 
faz-se um acrescento. O manual deve ser intemporal, deve ser pouco sujeito a modas... Tudo aquilo 
que lhe confere a tal marca de dizer este manual é recente ou este está ultrapassado só à vista, pois 
claramente vai contra o espírito de... o manual deve ser sóbrio, deve ser vitalício...

Inês Redondo: O que é que pensas do fim do manual impresso em prol do digital? Porque esse 
digital, se tiver conteúdos que são permanentemente atualizados, torna-se intemporal.

Henrique Trigueiros: Eu não sou tão ingenuo que ache que a solução está no manual digital.  
É evidente, e eu vejo sempre o problema na minha qualidade de promotor de um banco de livros e de 
pai, que eu agora consigo, porque tenho este livro na mão, dar este livro a outra criança, quando o livro 
for uma licença válida por um ano e que se extingue ao fim de um ano e que eu não tenho possibilidade 
de recuperar o meu dinheiro, perdi aquilo que comprei. E portanto, eu próprio, quando tenho que ler, 
imprimo. Se tenho que ler um email, leio o email, se tenho que ler uma história ou romance, imprimo 
porque gosto... Estou a trabalhar, estou a fazer exercícios, não vou ao computador ver o que lá está. 
Se eu entendo que podem os conteúdos digitais ajudar? Podem sim senhora, neste momento quase 
todas as escolas têm quadros eletrónicos e computadores... Isso interessa aos alunos? Bom, se os 
caixotes de CDs que eu tenho lá no banco, que ninguém quer, servirem de resposta à pergunta: 
“estão os alunos interessados em usar CDs ou conteúdos digitais?”, a resposta é não, simplesmente 
não estão. Não sei se é porque os professores simplesmente não os incentivaram. O que eu entendo 
é que, se, e porque muitas vezes é associada a imagem ou ideia de que os... Se há um problema 
ecológico das árvores que são abatidas na China ou onde eles mandam fazer os livros... Agora, se 
fossem conteúdos digitais poupava-se as árvores. Pois, só que é uma solução habilidosa para 
faturar, aumentar a despesa. Conteúdos digitais sim, entregues às escolas, entregues aos 
professores, intemporais, sem nunca haver licenças anuais... e para os alunos deve haver um livro que 
os miúdos veem, mexem, respiram...

Inês Redondo: És a favor do objeto impresso.

Henrique Trigueiros: O objeto tem que existir, porque, não haja ilusões, se eu tenho quatro filhos, 
todos estão a estudar, não estão todos no computador a estudar ao mesmo tempo e também não 
me acredito que na idade que estamos a falar, ensino básico ou secundário, funcione ou resulte as 
crianças estudarem no computador; as crianças fazem consulta, trabalhos com pesquisa, etc., mas é 
fundamental o momento de concentração, de estar eu, o livro, a folha e a caneta e trabalhar... e o 
computador é um transporte para muitas outras coisas, que eu acho que não facilita a concentração, 
o estudo. Um livro é fundamental.

Inês Redondo: Então se eles são mudados de seis em seis anos, como é que tu farias essa atualização? 
Num manual em que agora as coisas são de uma forma e as coisas estão sempre a mudar...

Henrique Trigueiros: O manual, ao fim de seis anos, degradou-se. O papel estragou-se, foi usado 
seis vezes, não ficou seis anos na gaveta, provavelmente dez meses em cada ano, por um menino 
que leva aquilo na mochila e à chuva e ao sol. Por mais robusto que seja o manual, acaba por ter lá 
umas coisas sublinhadas e se romper e gastar e estragar. E, portanto, substitui-se ao fim de seis 
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anos. É o tempo suficiente para fazer atualizações curriculares e, porque não, para permitir os 
criativos, no sentido dos autores, desenvolverem o seu trabalho, permitirem com a sua capacidade... 
porque são autores, para novos pontos de vista, novas abordagens... isto em contraponto ao livro da 
ditadura, nós durante 40 anos trabalhamos todos como mesmo livro e esta conquista da democracia 
de haver cinco abordagens diferentes do mesmo tema é uma grande conquista e eu não sou contra 
ela e sou contra o livro único. Sim senhora, de seis em seis anos é tempo de renovação, é tempo de 
que os autores pensem, trabalhem, criem e melhorem. Agora, não pode haver uma Lei, um objetivo 
pela perspetiva da tutela, haver um desejo na perspetiva do cliente, do pai, do encarregado de 
educação, de quem gasta o dinheiro, e depois haver aqui um grande embrulho no meio que impede 
que uma coisa bata com a outra. É falso, parcial e um caminho errado na minha opinião dizer que os 
conteúdos digitais são a solução para os manuais. Na minha opinião não são.
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 3 INQUÉRITO FEITO A UMA PROFESSORA/AUTORA DE INGLÊS
COLÉGIO DO ROSÁRIO - PORTO

Teresa Gomes_22.04.2014

1. Qual é a disciplina leciona? E o ano que leciona? Leciono Inglês aos 6.º, 8.º, 9.º, 10.º e 12.º anos.

2.  Como tem conhecimento dos manuais que pode ter à disposição anualmente? Tenho 
conhecimento dos manuais através de catálogos enviados pelas editoras, apresentações de 
manuais em workshops ou em apresentações no Colégio, pesquisa na Internet, diálogo com o 
dono de uma livraria especializada em livros ingleses e conversas informais com colegas.  

3.  Foi(é) autor de algum manual escolar? Qual? O que recorda da experiência? Não sou autora de 
manuais, apenas de auxiliares de estudo da editora Areal: Vou para o 4.º Ano – Inglês; Vou para o 5.º 
Ano – Inglês; Get Ready! Key for Schools - Inglês 9.º Ano, Nível A2; Preparar o PET-Preliminary 
English Test 9 - Inglês - Level BI - 9.º Ano – sempre em parceria com a colega Susana de Almeida. 
A experiência foi extremamente rica e motivadora, tendo sido momentos de crescimento 
profissional e pessoal, ainda que sinta que existem sempre algumas condicionantes de tempo e ao 
nível do que é esperado para o mercado, que nos obrigam a fazer escolhas desafiantes.

4.  Apresentou o original completo? Quanto tempo necessitou para concretizar o projeto? 
Apresentamos uma proposta e depois os originais. Os trabalhos tiveram tempos de concretização 
diferentes, que variaram entre dois a quatro meses sensivelmente.

5.  Trabalhou em equipa com editor, coordenador e designer? Teve reuniões para fazer o ponto de 
situação? Com que regularidade? Houve sempre uma primeira reunião com o diretor, tendo sido 
definidas as linhas orientadoras do projeto e, posteriormente, uma reunião com a coordenadora. 
Todos os outros contatos, sempre que necessário para correção de provas, foram feitos por via 
email.

6.  Que conteúdos devem ser incluídos e em que local do manual de forma a auxiliar os professores 
a lecionar? Atualmente, tendo em conta as metas curriculares e a parceria com Cambridge, deve 
ter-se em conta os exames que os alunos irão realizar e incluir, ao longo do manual, exercícios e 
dicas de trabalho para obter sucesso nos mesmos.

7.  Costuma analisar manuais escolares estrageiros? Quais as editoras que prefere? Porquê? 
Costumamos analisar manuais estrangeiros, pois no Colégio trabalhamos com exames de 
Cambridge à 12 anos e as editoras estrangeiras tem sido adequadas ao nível e método de ensino 
de Inglês com que trabalhamos, nomeadamente Cambridge University Press, Express Publishing, 
Macmillan e Oxford. 

8.  Ensina os seus alunos a utilizarem o manual? As primeiras aulas são sempre pensadas para 
ambientar os alunos não só à disciplina e ao seu funcionamento, mas também aos manuais, pois 
os alunos devem desenvolver alguma autonomia no seu estudo e podem utilizar os manuais para 
trabalharem independentemente. 

9.  Em termos de design, tem preferência por alguma editora? Qual? Os manuais de Cambridge 
costumam ser um aspeto muito “clean” e são atraentes, pois possuem informação variada mas 
não tem um aspeto pesado.
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10.  O que é importante para si melhorar no manual escolar, em termos de construção gráfica? Uma 
capa apelativa? Uma apresentação dos conteúdos nas páginas equilibrada e percetível? Uma 
apresentação equilibrada e percetível será ideal, tendo em conta que os alunos devem sentir-se 
atraídos por algo que não lhes cause estranheza nem desconforto por ter demasiada informação ou 
informação apresentada de forma confusa. 

11.  Em que medida considera o manual escolar um objeto de design? Uma grande parte do tempo dos 
alunos é ocupada com manuais, em aula ou em casa. Estes devem ser objetos agradáveis e 
interessantes para que os alunos se sintam motivados a usá-los e não seja algo penoso. Assim, o 
manual é um objeto de design, pois toda a sua conceção tem de obedecer a padrões estéticos 
elevados, para que seja atrativo. 

12. Costuma comparar manuais escolares nacionais de diferentes editoras? Sim, por vezes. 

13.  Considera que a imagem gráfica dos manuais impõem a sua marca editorial no mercado? É 
importante as pessoas fazerem a associação design–marca? A imagem gráfica é importante, mas 
se o conteúdo não acompanhar o design, a marca não terá um lugar importante no mercado.

14.  O que falta no design do manual escolar em Portugal? Não possuo conhecimento suficiente dos 
manuais para responder.

15.  Considera que o manual que utiliza atualmente tem barreiras comunicacionais? Enumere-as? Os 
manuais que utilizo são estrangeiros. As maiores barreiras prendem-se com a qualidade do 
software que oferecem.

16. Considera o índice dos manuais fácil de consultar? Sim.

17. Considera a navegabilidade no manual escolar é mais fluída? Sim.

18.  Acha que deve haver coerência gráfica entre o manual escolar, respetiva coleção e materiais 
auxiliares? Sim. É mais fácil organizar o estudo das diversas disciplinas se visualmente houver 
coerência dentro de uma área. 

19.  Considera que a utilização de mais espaços brancos na página promove a organização da 
informação e facilita a leitura? Sim. Os alunos sentem mais facilidade em se organizarem e fazerem 
os seus registos.

20. Atualmente o tamanho da letra e o seu tipo são de fácil leitura nos manuais escolares? Sim.

21.  A utilização criteriosa de símbolos e imagens ajuda a navegação na página? O que provoca ruído 
visual? Os símbolos e as cores ajudam a orientação na página. O uso excessivo de imagens e cores 
muito fortes provocam ruído visual. 

22.  Que outros aspetos considera relevantes no manual escolar, que não estejam aqui elencados? Um 
conjunto de exercícios variados e apelativos, conteúdos interessantes e intemporais e software 
interativo que auxilie na motivação dos alunos.

23.  Fará algum sentido propor a articulação disciplinar no manual escolar para motivar a aprendizagem? 
E sugerir atividades alternativas? Faz todo o sentido. As páginas com aspetos de outras áreas, 
aspetos culturais ou atividades opcionais (projetos) podem funcionar como motivação para os alunos.

24.  O que pensa do fim do manual impresso em proveito do digital? Porquê? Penso que devem 
coexistir, pois apenas usar um em detrimento de outro implica perder experiências e formas de lidar 
com o mundo, tornando-o mais limitado.
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1. Qual é a disciplina leciona? E o ano que leciona? Leciono Português ao 8.º e 9.º anos.

2.  Como tem conhecimento dos manuais que pode ter à disposição anualmente? Através das 
editoras que enviam informações via email ou exemplares para o Colégio.

3. Foi(é) autor de algum manual escolar? Qual? O que recorda da experiência? Não.

4. Apresentou o original completo? Quanto tempo necessitou para concretizar o projeto? Não. 

5.  Trabalhou em equipa com editor, coordenador e designer? Teve reuniões para fazer o ponto  
de situação? Com que regularidade? Não. 

6.  Que conteúdos devem ser incluídos e em que local do manual de forma a auxiliar os professores 
a lecionar? Devem ser incluídos propostas de respostas de todos os exercícios, planificações dos 
conteúdos por ano e por período, transcrições dos materiais aúdio, propostas de fichas de 
avaliação. Devem estar disponíveis no manual ou no livro do professor. 

7. Costuma analisar manuais escolares estrangeiros? Quais as editoras que prefere? Porquê? Não. 

8. Ensina os seus alunos a utilizarem o manual? Sim.

9.  Em termos de design, tem preferência por alguma editora? Qual? Porto Editora e Texto Editora.

10.  O que é importante para si melhorar no manual escolar, em termos de construção gráfica? Uma 
capa apelativa? Uma apresentação dos conteúdos nas páginas equilibrada e percetível? Para 
mim o importante é a apresentação dos conteúdos que deve ser clara e objetiva. As páginas não 
devem estar sobrelotadas com exercícios/ informações.

11.  Em que medida considera o manual escolar um objeto de design? Não considero um objeto  
de design.

12.  Costuma comparar manuais escolares nacionais de diferentes editoras? Sim, quando temos de 
adotar novos manuais ou quando consulto outros manuais em busca de material.

13.  Considera que a imagem gráfica dos manuais impõem a sua marca editorial no mercado?  
É importante as pessoas fazerem a associação design–marca? Sim.

14.  O que falta no design do manual escolar em Portugal? Falta em determinadas editoras/ manuais 
adequar o design ao nível dos alunos, pois por vezes algumas imagens são, a meu ver, demasiado 
infantis.

15.  Considera que o manual que utiliza atualmente tem barreiras comunicacionais? Enumere-as? 
Não.

16.  Considera o índice dos manuais fácil de consultar? Alguns índices são fáceis de consultar, outros 
não apresentam os conteúdos de forma claramente percetível.

17.  Considera a navegabilidade no manual escolar é mais fluída? Considero que a navegabilidade de 
qualquer manual escolar deve ser mais fluída.
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18.  Acha que deve haver coerência gráfica entre o manual escolar, respetiva coleção e materiais 
auxiliares? Sim.

19.  Considera que a utilização de mais espaços brancos na página promove a organização da 
informação e facilita a leitura? Sim.

20. Atualmente o tamanho da letra e o seu tipo são de fácil leitura nos manuais escolares? Sim.

21.  A utilização criteriosa de símbolos e imagens ajuda a navegação na página? O que provoca ruído 
visual? Sim. O que provoca ruído visual são as imagens desnecessárias.

22.  Que outros aspetos considera relevantes no manual escolar, que não estejam aqui elencados? 
Nenhum. 

23.  Fará algum sentido propor a articulação disciplinar no manual escolar para motivar a 
aprendizagem? Sim.

24.  O que pensa do fim do manual impresso em proveito do digital? Porquê? Julgo que o fim do 
manual impresso desvirtua completamente o valor do livro e a relação dos alunos com o mesmo. 
Considero o contacto físico imprescindível para apreender os textos, pois permite uma melhor 
visualização e facilita a aprendizagem já que possibilita a tomada de notas, o sublinhado, a 
elaboração de esquemas-síntese.
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