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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 

Título  

Ano de escolaridade  

Editora  

Preço  

Autores  

Coordenação  

Colaboração  

Design  

Ilustração  

Revisão científica  

Ano de edição     

1 /2 volume/s  

Ofertas  

Anexos  

Pressupõe aluno 
escreva no manual  
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Anexo 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato   

 
Peso   

 
 Papel 

branco 
colorido  

 
 

 
 

Gramagem 
boa  

(não transparente) 
 

média  
(pouco transparente 

 
má  

(transparente) 
 

 
 
 

Textura 
agradável 

(lisa) 
 

Desagravel 
(rugosa) 

 



ANEXOS 1-7 - GRELHAS DE ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 5 /433 

 

Anexo 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

       ano                                                          
Secções Nº de páginas 

  vol. 
Total  

 
Índice  

 
Organização do manual   

 
Apresentação da disciplina  

 
Apresentação dos temas/blocos  

 
Apresentação dos capítulos/unidades  

Desenvolvimento das unidades  
 

Actividades/exercícios  
 

Resumos  
 

Auto-avaliação  
 

Glossário  
 

Referências bibliográficas  
 

Referências iconográficas  
 

Outras funções: 
Conhecimento não obrigatório 

 
Anexos 
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Anexo 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
LEGIBILIDADE TIPOGRÁFICA 
Texto principal: 

 
Com/sem serifa 
 
legível /não legível 

 
Tipo 

 
Corpo 

 
Alinhamento 

 

Textos secundários: 
 com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 

Dimensão margens  

Espaço entre colunas  

Número de palavras por página 

Nº palavras 

 

Nº páginas 

 

  

 

 

5º ano 

 (220 a 250 palavras)   

  

  

 

6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
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Anexo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICONOGRAFIA 
 
%  aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 
 até 50% 

 Iconografia  
  ano 

 
+ 50% 

 

Numeração  
 

Referência  
 
 
 
 
 

Legenda 
Simples 

 
Com explicação 

 
Com actividades 

 

 
 
 

Qualidade material 
Boa 

(legível) 
 

Má 
(pouco legível) 

 

 
 

 

Complexidade 
 (p/ nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

 
Média 

(compreensível) 
 

Baixa 
(infantil) 

 

Dimensões  

 Iconografia  
diversificada 

 
pouco diversificada 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ICONOGRAFIA/RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 

 
 

IMAGENS 

Nível 1 
(indispensável à 
compreensão 
do conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação 
paralela à 
informação 
principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
 

   fotografia: 
Preto e branco 

 
colorida 

 
 

   

Convencionais: 
Mapas 

 

    

Gráficos  
 

   

Esquemas  
 

   

Simbologia  
 

   

Outra 
 

    

Ilustração: 
Preto e branco 

    

 
 Colorida 

    

Documentos 
históricos: 
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Anexo 7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ICONOGRAFIA/FUNÇÃO PEDAGÓGICA 

 

IMAGENS 

Motivadora 
(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia: 
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

     

Convencionais: 
 

Mapas 
     

 
gráficos 

     

 
esquemas 

 
 

    

 
simbologia 

     

Ilustração: 
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

     

Documentos 
históricos: 
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Anexo 8  
 
 
 

Ano Lectivo de 2007/2008    

     
Manuais adoptados    

     
Ano Disciplina ISBN Manual Editora 

5 Ciências da Natureza 978-972-0-20661-9 Magia da Terra 5 Porto Editora 
5 Ciências da Natureza 978-972-761-421-9 TERRA VIVA 5 SANTILLANA-

Constância 
5 Ciências da Natureza 978-972-0-20671-8 Bioterra 5 Porto Editora 
5 Ciências da Natureza 972-552-612-0 Naturalmente 5 Editorial O Livro 
5 História e Geografia de Portugal 978-972-0-20451-6 História e Geografia de Portugal 5º Porto Editora 
5 História e Geografia de Portugal 978-972-47-2423-2 História e Geografia de Portugal  

5.º ano 
Texto Editores, 
 Lda. 

5 História e Geografia de Portugal 978-972-0-20465-3 À Descoberta da História e Geografia  
de Portugal 5 

Porto Editora 

5 História e Geografia de Portugal 972-552-609-0 História E Geografia De Portugal 5 Editorial O Livro 
5 Língua Portuguesa 978-972-770-244-2 Novo Português em Linha 5 Plátano Editora,  

Lda. 
5 Língua Portuguesa 978-972-0-20123-2 Passa Palavra 5 Porto Editora 
5 Língua Portuguesa 978-972-0-20111-9 Na Ponta da Língua 5 Porto Editora 
5 Língua Portuguesa 978-972-41-3816-X Português.pt 5º Asa Editores II,  

SA 
5 Matemática 978-972-0-20511-7 Matemática 5 Porto Editora 
5 Matemática 978-972-47-2429-4 MAT5 - Matemática 5.º ano Texto Editores, 

 Lda. 
5 Matemática 978-972-680-558-8 Matemática ConVida 5 Lisboa Editora 
5 Matemática 978-972-0-20535-3 Desafios Matemáticos – Matemática 

 – 5º Ano 
Porto Editora 

   
6 Ciências da Natureza 978-972-0-20662-6 Magia da Vida - Ciências da Natureza 

 – 6.º Ano 
Porto Editora 

6 Ciências da Natureza 978-972-761-488-2 TERRA VIVA 6 SANTILLANA-
Constância 

6 Ciências da Natureza 978-972-0-20672-5 Bioterra - Ciências da Natureza 
 - 6.º Ano 

Porto Editora 

6 Ciências da Natureza 978-972-680-484-0 Eu E A Vida 6 Lisboa Editora 
6 História e Geografia de Portugal 978-972-0-20452-3 História e Geografia de Portugal 

 - 6.º Ano 
Porto Editora 

6 História e Geografia de Portugal 978-972-47-2728-8 História e Geografia de Portugal  
6.º ano 

Texto Editores,  
Lda. 

6 História e Geografia de Portugal 978-972-0-20466-0 À Descoberta da História e Geografia  
de Portugal - 6.º Ano 

Porto Editora 

6 História e Geografia de Portugal 972-552-609-0 História E Geografia De Portugal 5 Editorial O Livro 
6 Língua Portuguesa 978-972-0-20112-6 Na Ponta da Língua 6 - 6.º Ano Porto Editora 
6 Língua Portuguesa 978-972-770-305-0 Novo Português em Linha 6 Plátano Editora,  

Lda. 
6 Língua Portuguesa 978-972-41-4262-3 Voando...Nas Asas da Fantasia 6º Asa Editores II,  

SA 
6 Língua Portuguesa 972-552-698-8 Leituras E Companhia 6 Editorial O Livro 
6 Matemática 978-972-0-20512-4 Matemática - 6.º Ano Porto Editora 
6 Matemática 978-972-47-2734-9 MAT 6 - Matemática 6.º ano Texto Editores,  

Lda. 
6 Matemática 978-972-680-616-5 Matemática conVida - 6.º Ano Lisboa Editora 
6 Matemática 978-972-0-20511-7 Matemática 5 Porto Editora 

   
 Legenda:  
 Top 3 manuais mais  
adoptados + manual menos 
adoptado 
 

 



ANEXO 8 - LISTA DE MANUAIS ESCOLARES ADOPTADOS EM 2007/2008 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

 

 14 /433 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 



 

 15 /433

Anexo 9 
 
 

Análise do Design Comunicacional dos Manuais Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 /433 

 
. 



Passa a Palavra, 5º ano - Porto Editora 

 17 /433 

 
Língua Portuguesa 

Passa a Palavra, 5º ano 
Porto Editora 

 
2º lugar nas preferências professores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

Passa a Palavra 

Ano de 
escolaridade 

 

 5º 

Editora 
 

Porto Editora 

Preço 15,65 E 

Autores 
 

Maria José Costa, Maria Emília Traça 

Revisão  
 

Coordenação 
  

 

Design 
 

Capa Eduardo Aires 

Ilustração 
 

Fátima Afonso, José Feitor, Nuno Neves, Sandra Abafa 

Revisão científica 
 

 

Ano de edição 1ª edição, 5ª reimpressão 
2008 
    

1 /2 volume/s 
 

1 

Ofertas  Livro Contos de Sempre, caderno do aluno 

Anexos Publicidade a materiais da editora (3 páginas) 

Pressupõe aluno 
escreva no manual 

  

sim 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

27,2 x 19,7 cm 

Peso  
 

560g 
 
 
x 

Papel:  
branco 

 
colorido 

 
 
x 

 
x 

 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 

 

 
x 

Textura 
agradável 

  (lisa) 
 

desagradável 
(rugosa 
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Das 240 páginas deste manual escolar, 162 são dedicadas ao desenvolvimento dos 

conteúdos. Cerca de 32,5% (78) das suas páginas destina-se a outro tipo de 

funções, embora algumas dessas funções se apresentem também ao longo do 

desenvolvimento dos conteúdos. Nas percentagens que apresentamos incluímos 

somente as páginas totalmente dedicadas a determinadas funções: 

2,5 % para o índice; 0,8% para e explicação da sua organização; 8,3% para as 

páginas de abertura dos temas; 8% para as páginas de resumos; 8,7% para o 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

 
5º ano 

Secções Nº de páginas 
1º vol. 

Total 240  
 

Índice 
 

6 

Organização do manual 2 

Apresentação da disciplina 
 

 

Separadores das unidades/temas 
 

20 

Desenvolvimento das unidades 162 (67,5 %) 

Actividades/exercícios 
 

Ficha de revisão 

ao longo das páginas de desenvolvimento 
das unidades 
18 (7,5%) 

Resumos 
É indispensável saber… 

19 (8%) 
 

Autoavaliação  

Glossário ao longo  das páginas de desenvolvimento 
das unidades 

Referências iconográficas no índice 
 

Referências bibliográficas no índice 

Outras funções: 
 

Conhecimento não obrigatório 
Quem é quem ? 

Ficha de LEITURA 
VISITA A ESCRITOR OU ILUSTRADOR 

NET 
 

 
Anexos 

Total - 12 (9+3) (8,7%) 
 
 
5 
1 
 
1 
2 
 
3 Publicidade materiais da editora 
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conhecimento não obrigatório (Quem é quem; Ficha de LEITURA; VISITA A 

ESCRITOR OU ILUSTRADOR) 3,7%; anexos 1,2%) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segundo alguns especialistas, o número aconselhável de palavras por página para 

o nível etário a que se destina este manual situa-se entre 220 e 250 palavras. 

Verifica-se que o número de páginas com a quantidade de palavras aconselhável é 

somente de 28. 127 páginas têm um número maior e 73 um número menor. 

As páginas que apresentam entre 250 e 300 palavras são em maior número (47 

 

 

 

 

 

 
4. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

sem serifa  
com serifa 

tipo 
 

corpo 
 

legível   

Textos secundários: 
 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 
x 
 

Margens 
 
 
 
 

1 cm  superior e inferior, 2cm 
laterais; 
   
variações ao longo das páginas 

Espaço entre colunas 
 

 

Número de palavras por página 
Nº palavras 

 
220 a 250 

Nº páginas 
 

28 

 
+ 250 

 
127 

 
 

5º ano 
 (220 a 250 palavras) 

 
- 220 

 
73 
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Tendo por base as recomendações de vário autores, relativamente à quantidade de 

imagens por página que nunca deve ultrapassar os 50% da sua área, este manual 

apresenta os seguintes números: o número de páginas com mais de 50% é de 205; 

23 páginas, embora com percentagens diferentes, não ultrapassam os 50%. As 

páginas que apresentam menos de 25% da sua área com imagens são em maior 

número (81).  

 
5. ICONOGRAFIA 
 
%  aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 até 50% 
 

205 5º ano 

+ 50% 
 

23 

Numeração  
 

Referência  
x 

Legenda  
algumas 

simples 
 

x 

com  explicação  
 

com actividades  
x 

Qualidade material 
Boa 

(legível) 

 
x 

Má 
(pouco legível) 

 
  
 
 
 
 
 
x 

Complexidade 
 (p/ nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

 
Média 

(compreensível) 
 

Baixa 
(infantil) 

 

Dimensões diversas 
 
 
 

Iconografia  
diversificada 

 
 

pouco diversificada 
 
x 
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6. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
 

x   fotografia: 
Preto e branco 

 
colorida 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

x   

 
 

 x  

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

    Ilustração: 
Preto e branco 

 
 Colorida 

 
x 

x x x 

Documentos 
históricos 

    

 
7.FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  

 
Preto e branco 

 
 

x    

 
Colorida 

     

Convencionais:  
 

Mapas 
     

 
Gráficos 

     

 
Esquemas 

 
 

  x  

 
Simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

Preto e branco 
     

 
Colorida 

x  x x x 

Documentos 
históricos 
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Relevância pedagógica: 

A iconografia consta essencialmente de ilustração cuja relevância se distribui por 

todos os níveis. Das imagens convencionais, os esquemas apresentam nível 2 e a 

simbologia nível 3. A fotografia, na sua maioria, apresenta nível 2, assim como uma 

minoria de documentos históricos. 

A iconografia realmente relevante, pedagogicamente, é, essencialmente, a 

ilustração colorida.  

 

Função pedagógica: 

Fotografias a preto e branco (vicarial), reduzindo-se às fotos tipo passe, dos 

escritores; 

Os esquemas e a simbologia (explicativa). Os esquemas que organizam e 

explicam a informação encontram-se um pouco por todo o livro, necessitando, por 

vezes, de maior espaço branco. 

A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, é de difícil  

leitura, só sendo possível compreender para que remete cada símbolo, lendo a 

informação escrita que se encontra junto. 

A ilustração colorida (motivadora, redundante, explicativa, recreativa). Em todas as 

secções do manual, denota as diferenças de estilo dos autores referenciados no 

índice de ilustradores. Mais onírica e criativa nas páginas de abertura das unidades 

e a dos textos literários, mais realista e menos criativa nas dedicadas às actividades 

e à gramática. 

Algumas ilustrações do primeiro tipo podem tornar-se complexas para o nível etário 

dos alunos, exigindo um trabalho de análise sem o qual toda a sua riqueza se 

perde. 

 

8. ESTRUTURA DAS PÁGINAS  

As margens das páginas apresentam alguma variação ao longo das páginas.  

A numeração da página encontra-se no canto exterior da margem inferior, aberta 

num filete estreito, colorido da cor da unidade a que a página pertence. 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

verticais e horizontais como consequência dos blocos de texto e de imagens do 

mesmo formato. No entanto, como as páginas são profusamente ilustradas, há 
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algumas em que a composição se torna mais dinâmica como resultado, quer do 

conteúdo das imagens, quer do modo como estão colocadas na página.  

A maior parte da informação escrita é apresentada em superfície branca, a preto, 

reservando-se a cor para os títulos. O texto apresenta-se a preto e colorido. 

Este tipo de composição em que as informações são apresentadas de modo sóbrio, 

com texto preto em superfície branca, proporciona uma boa leitura, em páginas 

visualmente agradáveis. 

O formato e alinhamento regulares contribuem para uma impressão de calma e 

organização que o estudo exige.  

As páginas são decoradas com ilustração de qualidade variada, existindo páginas 

mais bem conseguidas e outras, menos. 

Para a coerência da obra contribui a repetição do formato das várias secções ao 

longo dos vários temas/unidades, facilitando a “navegação” pelo livro. Para esta 

facilidade de “navegação” contribui os filetes coloridos da numeração das páginas 

com as cores das unidades.  

Algumas secções, além do seu texto principal, apresentam quadros, tabelas e 

caixas de texto cujo formato se repete ao longo do livro, impedindo uma grande 

diversidade de textos secundários.  

Dos tipos do texto principal, um com serifa é dedicado aos textos literários enquanto 

o outro sem serifa, é dedicado à exploração pedagógica do texto e à gramática. 

Ambos preferencialmente de corpo 12, embora possam esporadicamente 

apresentar outros corpos. 

Embora sejam utilizadas caixas de texto, tabelas e quadros para diferenciar a 

informação, o formato da letra também é usado com o mesmo fim, adquirindo ele 

próprio, por vezes, significação. 

 

9. CAPA  

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas segundo Paleta PANTONE 

Capa branca 

Faixa verde 382 C 

Letras do titulo da disciplina e ano de escolaridade: brancas; letras do título do 

manual: pretas 
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9.1 Leitura denotativa e conotativa  

A capa branca apresenta no seu terço superior uma barra verde onde estão 

alinhados à esquerda, o nome da disciplina e o ano de escolaridade a branco e o 

logótipo do apoio na Internet da editora. Alinhado à direita repete-se o número do 

ano de escolaridade num corpo maior. 

Correspondente à superfície da margem inferior, uma estreita barra em Reflex Blue 

5455 C, contém alinhada à esquerda, informação a preto sobre os recursos do 

professor, alinhada à direita informação sobre as ofertas ao aluno com o mesmo 

tipo e também a preto. 

No terço superior da capa, em cima, alinhados à esquerda, os nomes das autoras a 

preto em tipo da caixa alta, de corpo 10. Na mesma linha mas alinhado à direita, o 

logótipo da editora. 

O título do manual, em caixa alta de grande formato, a preto, alinhado à esquerda 

com a restante informação escrita, encontra-se a 0,5 cm da barra verde. 

Diagonalmente, do ângulo inferior esquerdo para o ângulo superior direito do 

rectângulo formado pelas duas barras ou faixas coloridas, desenvolve-se uma 

composição muito colorida, composta por personagens pertencentes à ilustração 

dos vários textos contidos no manual, que parecem sair e entrar dum livro de 

histórias. 

O olhar é primeiramente atraído pela cor e dimensão do título do livro sublinhado 

pela barra verde, procura seguidamente ler as diferentes personagens, cujo 

percurso o conduz até à barra verde. Aí, as linhas estruturais de algumas 

personagens levam-no até à informação a branco, nome da disciplina e ano de 

escolaridade. Só depois lê a restante informação escrita. 

O conteúdo colorido e divertido da ilustração pretende significar o que o aluno vai 

encontrar nos textos do manual. 

 

10. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA  

Toda a informação icónica que não é da autoria dos ilustradores, está legendada e 

referenciada.  

A grande maioria das imagens é ilustração, colocada nas páginas de abertura das 

unidades, ao longo dos textos literários e nas páginas da gramática. Muitos dos 

exercícios e actividades baseiam-se na exploração de imagens. 
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Há essencialmente dois tipos de ilustração: a dos textos literários de maior 

qualidade estética e expressiva e a da secção da gramática, de cores lisas e formas 

simplificadas, mais concreta, humorística e muito ao estilo de banda desenhada.   

  

10.1 Fotos  

As fotografias reduzem-se às fotos tipo passe, a preto e branco, dos escritores. De 

nível 2, classificam-se relativamente à sua função pedagógica como vicariais. 

  

10.2 Imagens convencionais 

Os esquemas que organizam e explicam a informação encontram-se um pouco por 

todo o livro, necessitando, por vezes, de maior espaço branco. 

A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, não é de leitura 

imediata. Enquanto o símbolo do caderno do aluno é simples e claro, a restante não 

é acessível ao aluno sem a ajuda do professor, quer porque o código que permite a 

sua descodificação não é apresentado no início do livro, quer pelo tamanho 

reduzido dos símbolos que dificulta a sua leitura. Aliás, só é possível compreender 

para que remete cada símbolo, lendo a informação escrita que se encontra junto. 

(p.47).  

 

10.3 Ilustrações 

Em todas as secções dos manuais. 

Estes manuais são ilustrados a cores, embora algumas páginas resultem melhor 

que outras. A ilustração denota as diferenças de estilo dos autores referenciados no 

índice de ilustradores. Mais onírica e criativa a das páginas de abertura das 

unidades e a dos textos literários, mais realista e menos criativa a das páginas 

dedicadas às actividades e à gramática. 

Algumas ilustrações do primeiro tipo podem tornar-se complexas para o nível etário 

dos alunos, exigindo um trabalho de análise sem o qual toda a sua riqueza se 

perde. 

A ilustração apresenta-se normalmente ao longo de uma das colunas menores, 

podendo prolongar-se no interior da coluna maior. 
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11. PAGINAÇÃO  

11.1 Índice  

Apresenta-se em três páginas duplas. Apesar do índice de autores e o índice de 

ilustradores estarem separados da restante informação, a apresentação simultânea 

da informação relativa aos textos literários, aos conteúdos, às actividades, à 

gramática etc. torna-o menos claro como índice se pensarmos que se dirige ao 

aluno. 

As páginas do índice estão organizadas em tabelas de seis colunas de larguras 

diferentes, as mais estreitas dedicadas à numeração das páginas. Cada página 

contém duas tabelas correspondentes a duas unidades.  

O título a branco e a numeração a cor dos temas/unidades apresentam-se na 

primeira coluna das tabelas, cujo fundo é colorido com a cor do respectivo 

tema/unidade. Na segunda coluna, o número da primeira página da unidade. Na 

terceira coluna que tem por título Textos/Autores, podem encontrar-se os títulos dos 

textos de cada unidade e o nome dos respectivos autores. Alguns textos e autores 

possuem os símbolos correspondentes a texto gravado e remissão para Quem é 

quem? Na quarta coluna encontra-se a numeração das páginas dos textos.  

A quinta coluna com o título de Conteúdos apresenta o elenco de conteúdos, 

alguns com indicações sobre o caderno do aluno na cor da unidade.  

Na última coluna encontra-se a numeração das páginas relativas aos conteúdos. 

A última linha da tabela de cada unidade apresenta-se na cor da unidade, num tom 

mais claro e é dedicado à informação sobre a ficha de revisão.  

O formato da última página par do índice é diferente. Uma primeira tabela com 

menos colunas contém as indicações referentes à secção Quem é quem?  

Duas caixas apresentam: uma, as numerações das páginas relativas aos autores; a 

outra, as relativas aos ilustradores. O texto apresenta-se a preto. Os títulos das 

unidades a branco, em caixa alta.  

Não nos parece um índice onde o aluno sem ajuda, encontre facilmente a 

informação que procura e a respectiva página. 

 

11.2 Páginas dos separadores dos temas/unidades  

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas segundo paleta PANTONE dos temas/unidades: 
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1º verde 347 C, margens Process Blue 5523C 

2º Process Blue 321 C, margens Reflex Blue 552C 

3º Rhodamine Red 234 C, margens Rubine Red 524 C 

4º Warm Red 180 C, margens Warm Red 5035C 

5º amarelo138 C, margens Rubine Red 482C 

6º amarelo 129C, margens amarelo 4545C 

7º Process Blue 299C, margens Reflex Blue 277C 

8º violeta 2587C, margens  violet 5305C 

9º Process Blue 312C, margens Reflex Blue 290 C 

É indispensável saber… verde 377C, margens verde 580 C 

Quem é quem? Reflex blue C margens violet 5315C 

 

O manual do 5º ano de escolaridade está dividido em 9 temas/unidades.  

As páginas duplas de abertura apresentam o mesmo formato, alterando-se a cor e 

a ilustração em cada tema/unidade, embora pertençam todas à mesma autora o 

que confere uma certa unidade ao livro.  

As páginas duplas são preenchidas quase na totalidade por uma ilustração colorida 

com uma moldura de 0,7 cm num tom mais claro da cor mais da unidade, deixando 

nas margens superior, inferior e direita, uma estreita barra branca.  

As páginas não apresentam número. 

Sobre a imagem, no seu canto superior esquerdo, um rectângulo com a cor que 

marca a unidade, cujos lados superior e esquerdo coincidem com a linha exterior da 

moldura da imagem, apresenta o número e título da unidade. O primeiro num tom 

mais claro da cor da unidade e o segundo a branco, em tipo de caixa alta. 

As ilustrações cromaticamente harmoniosas com as cores das páginas, compostas 

de imagens e texto, remetem para o conteúdo das unidades. O texto conduz os 

alunos na exploração dos elementos das imagens, através de actividades que deve 

realizar na própria imagem.  

Estas ilustrações apresentam composições de grande dinamismo e expressividade 

e, embora à primeira vista possam parecer complexas pela quantidade de 

elementos, são simples. O facto de conterem informação icónica e escrita para o 

aluno descodificar obrigam-no a dedicar algum tempo à sua análise. A função 
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destas imagens vai além do mero papel decorativo que usualmente desempenham 

neste tipo de páginas. 

 

11.3 Páginas de desenvolvimento dos capítulos/unidades 

Em cada unidade encontram-se os vários textos literários e actividades de diversos 

tipos a realizar, tendo-o por base.  

Cada tipo de actividade tem uma cor específica como verde para a gramática ou 

laranja para a ortografia, que domina nessa secção da unidade, quer nos títulos e 

na numeração dos blocos de texto, quer em caixas de texto, quadros ou palavras. 

O formato das páginas é sempre o mesmo. As suas ilustrações que se 

desenvolvem normalmente paralelas à margem lateral exterior das páginas, 

enquadram o texto. Estas ilustrações com qualidade estética e expressiva, podem 

ser colagens e delas podem fazer parte palavras e frases.  

As unidades começam por um texto a que se segue a sua exploração pedagógica. 

O título dos textos e a numeração das questões são apresentados na cor das 

unidades. Os textos literários apresentam tipo com serifa de corpo 12. Podem 

conter palavras coloridas na cor da unidade. 

Todos os textos são ilustrados. 

Todas as páginas têm numeração no canto exterior do rodapé aberta num filete 

estreito da cor da unidade.  

Estas páginas são muito agradáveis visualmente, leves, claras e arrumadas. O 

olhar não tem dificuldade em encontrar um percurso confortável para ler toda a sua 

informação. 

A maioria das páginas do desenvolvimento das unidades dedicada a outros 

conteúdos é diferente. A impressão de leveza e clareza desaparece para dar lugar 

a superfícies mais pesadas e um pouco confusas (pp. 14, 15, 40, 41, 106,107). 

Para isso contribuem o peso cromático e formal da ilustração de um tipo diferente 

da dos textos literários, o texto que se apresenta frequentemente a negrito e por 

vezes com demasiada variedade de tipos (p.40) e, finalmente, a falta de espaço 

branco entre os blocos de informação.  

Independentemente da maior ou menor qualidade das ilustrações destas secções, 

é uma mais valia muitas delas fazerem parte integrante das questões ou exercícios, 

ultrapassando o papel meramente decorativo ao colocar o aluno perante a 
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necessidade de encarar a imagem como portadora de informação (pp. 22, 23). As 

competências que pode desenvolver são necessárias nesta época em que a 

imagem é tão omnipresente que frequentemente é simplesmente olhada sem ser 

observada. 

As linhas de força da composição destas páginas são maioritariamente verticais e 

horizontais pois grande parte das ilustrações desenvolve-se no sentido vertical, 

paralela às margens (pp. 46, 47; 148, 149). No entanto, algumas destas ilustrações 

adoptam outro formato, introduzindo maior dinamismo nas páginas (pp. 112, 113). 

 

11.4 Páginas de resumos  

É indispensável Saber… 

19 das páginas do manual resumem os conteúdos considerados indispensáveis. 

Apresentam a mesma formatação das restantes embora com alterações a nível da 

cor. 

O separador ou página de abertura da secção resume-se a uma, contendo uma 

ilustração, o título e o sumário dos conteúdos. 

A ilustração apresenta-se a toda a altura da página, tendo somente nos lados 

esquerdo e direito, a barra correspondente à moldura das ilustrações dos 

separadores das unidades.  

Verde claro é a cor geral desta secção nas páginas onde se apresenta a 

informação para o aluno. 

No centro óptico da ilustração da página de abertura, encontra-se o título da secção 

em tipo com serifa, de grande formato. Sob este, em duas colunas alinhadas à 

direita, o sumário dos conteúdos a preto com tipo sem serifa de corpo muito 

reduzido. A sua visibilidade é relativamente boa, visto a zona da ilustração em que 

se encontra ser de cor clara, apresentando um tipo de textura que não prejudica 

demasiado a legibilidade.  

As páginas seguintes retomam o formato de apresentação da informação escrita 

ladeada por imagens.  

A hierarquização dos títulos é dada através do corpo da letra e pelas cores 

vermelha e verde. 

As páginas apresentam a informação organizada de muitos modos: no texto 

principal, em imagens, em caixas de texto, em tabelas, em esquemas, coloridos ou 
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não. Também aqui, porque o formato da informação é muito diversificado, se sente, 

por vezes, a falta de maior espaço branco.  

 

11.5 Páginas dedicadas a outras funções 

Quem é quem ? 

Ficha de LEITURA 

VISITA A ESCRITOR OU ILUSTRADOR 

NET 

 

Quem é quem ?  

O mesmo formato do separador da secção É indispensável Saber… com alterações 

que se resumem à cor e ao conteúdo da ilustração. 

O título apresenta-se a branco na zona superior da página e o sumário dos 

conteúdos faz parte da ilustração, em colagens dentro de molduras de quadros ou 

fotografias, de diversas dimensões, formatos, cores e texturas.  

As restantes páginas, coloridas a azul de tom claro, apresentam fotos de escritores, 

o seu curriculum, o nome de alguns livros que escreveram e três imagens das 

capas dos mesmos. Um filete estreito, azul, separa as informações relativas a cada 

escritor. 

O texto apresenta-se em azul de tipo com serifa. 

 

Ficha de LEITURA e VISITA A ESCRITOR OU ILUSTRADOR 

Com o mesmo cromatismo da secção anterior. 

A primeira página apresenta uma ficha de leitura de superfície num tom de azul 

ainda mais claro com limites, linhas e restante informação a azul, ocupando a sua 

quase totalidade. 

A segunda página de superfície colorida (visita a escritor ou ilustrador) apresenta a 

informação em duas colunas: a escrita a azul em tipo com serifa, a icónica em 

rectângulos, a azul mais claro e preto.  

 

NET 

Uma página dupla com o mesmo cromatismo das anteriores. Na página par, um 

primeiro bloco de texto em azul de tipo sem serifa, alinhado à esquerda. A restante 
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informação organiza-se em alinhamento diferente, com título e subtítulo em azul 

com corpos diferentes, e o texto a preto com tipo com serifa.  

Na zona superior da página impar, um rectângulo a tracejado alinha-se com o bloco 

de texto que se lhe segue, tendo as mesmas características do da página par.  

 

12. CONCLUSÃO 

12.1 Pontos fortes 

 A qualidade estética e expressiva de grande parte das ilustrações e o modo 

como esta se interrelaciona com o conteúdo do texto têm, como 

consequência, não só uma função verdadeiramente decorativa, mas 

também pedagógica, na medida em que apresenta informação para o aluno 

explorar. 

 A predominância das páginas brancas com texto a preto contribui para a sua 

clareza e cria uma impressão de calma indispensável ao acto de estudar. 

 A facilidade de “navegação” resultante do filete colorido na cor das 

respectivas unidades, que contém a numeração das páginas, permitindo 

facilmente reconhecer, mesmo com o manual fechado, as diferentes 

unidades em que se divide o manual.  

 

12.2 Pontos fracos 

 A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, não é 

de leitura imediata. Quer porque o código que permite a sua descodificação 

não é apresentado no início do livro, quer pelo tamanho reduzido dos 

símbolos que dificulta a sua leitura, quer ainda pelo tipo de símbolo por 

vezes demasiado complexo. 

 A falta de espaços brancos de algumas das páginas que apresentam a 

informação organizada de muitos modos: no texto principal, em imagens, 

em caixas de texto, em tabelas, em esquemas, coloridos ou não. 
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Língua Portuguesa 

Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos 
Porto Editora 

5º ano: 3º lugar na preferência dos professores 
6º ano: 1º lugar na preferência dos professores  
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

5º Na Ponta da Língua 
6º Na Ponta da Língua 

Ano de 
escolaridade 

 

5º 
6º 

Editora 
 

Porto Editora 

Preço 5º 14,53 E 
6º 15,80 E 

Autores 
 

Fernanda Costa, Luísa Mendonça 

Revisão  
 

Coordenação 
  

 

Design 
 

Capa António Modesto 

Ilustração 
 

5º Alain Voss, João Madureira, Raffaello Bergonse, Sílvia Castro 
6º Hélio Falcão, Inês Oliveira, João Madureira, Sílvia Castro 

Revisão científica 
 

 

Ano de edição 5º 1ª edição 2005 
6º 1ª edição 2006 
    

1 /2 volume/s 
 

5º 1 
6º 1 

Ofertas  
 
 

 
5º Caderno de exercícios; livro Contos de Sempre 
6º Livro O Rei Rique e outras histórias de Ilse Losa 

Anexos  
5º Publicidade materiais da editora 
6º Publicidade materiais da editora 

Pressupõe aluno 
escreva no manual 

  

sim 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 
 
Formato 
  

 27,2 x 19,7 cm 
 

Peso  
 

5º ano 620g 
6º ano 670g 
 
 
x 

Papel 
branco

colorido
 
x 
 

 
x 

Gramagem 
boa 

(não transparente)

média 
(pouco transparente

má 
(transparente)

 

 
x 

Textura 
agradável

(lisa)

desagradável
(rugosa)

 



Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos - Porto Editora 

 35 /433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Das 256 páginas do manual do 5º ano, 192 (75%) são dedicadas à exposição da 

matéria, 14 (6%) a actividades e/ou exercícios, 20 (8%) ao conhecimento não 

obrigatório. Cerca de 27 páginas (11%) são dedicadas aos restantes componentes 

do livro. 

 
 
 
 
 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
5º ano 

Secções Nº de páginas 
1º vol. 

Total 256 
 

Índice 
 

6  

Organização do manual 1 (6ºano) 

Apresentação da disciplina 
 

1 

Separadores das unidades/temas 
 

18  

 
Desenvolvimento das unidades 

Verbos 

Total - (192=75%) 
191 
1 

Actividades/exercícios 
Fiquei a saber 

(14=5,48%) 
14 

Resumos 
 

  

Autoavaliação 
 

 
 

Glossário ao longo dos capítulos dos temas 

Referências bibliográficas no índice 

Referências iconográficas 
 

no índice 

Outras funções: 
Conhecimento não obrigatório 

Guiões de leitura 
Quem me lê? 

Soluções/autorrecção 
 

Anexos 

Total – 23 (7,9 %) 
 
1 
16 
3 
 
3 Publicidade materiais da editora 



ANEXO 9 – ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 36 /433 

 

 
 

Das 256 páginas do manual do 6º ano, 192 (75%) são dedicadas à exposição da 

matéria, 15 (6%) a actividades e/ou exercícios, 20 (8%) ao conhecimento não 

obrigatório. Cerca de 29 páginas (11%) são dedicadas aos restantes componentes 

do livro. 

 
 
 
 
 
 

  
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º vol. 

Total 256 
 

Índice 
 

6  

Organização do manual 1  

Apresentação da disciplina 
 

 

Separadores das unidades/temas 
 

16  

 
Desenvolvimento das unidades 

Apêndice gramatical 

(192=75%) 
133 
59 

Actividades/exercícios 
Fiquei a saber 

Projecto de trabalho 

(15=5,85%) 
14 
1 

Resumos 
 

 

Auto-avaliação 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 
6 (2,3%) 

Glossário ao longo dos capítulos dos temas 

Referências bibliográficas no índice 

Referências iconográficas 
 

no índice 

Outras funções 
Conhecimento não obrigatório: 

Guiões de leitura 
Sugestões de leitura 

 
Soluções/autorrecção 

 
Anexos 

Total – 20 (7,81%) 
 
11 
4 
 
4 
 
1 Publicidade materiais da editora 
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Segundo alguns especialistas, o número aconselhável de palavras por página para 

os manuais do 5º ano é de 220 a 250; no 6º ano passa para 275 a 325. 

No livro do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de palavras 

aconselhável é de 39. 117 páginas têm menos palavras e 86 um número maior.  

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 

Texto principal: 

 
com serifa e sem serifa 
 

tipo 
 

 
corpo Legível  

(menor no 5º ano e maior no6º) 

Textos secundários: 

 
x 

 
com  tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 

 
 x 

Margens 5º ano 
4cm superior 
2cm inferior 
6,2cm lateral exterior 
2cm lateral interior 
 
6º ano 
4cm superior 
2cm inferior 
4, 5 cm lateral exterior 
2cm lateral interior 
 
as laterais exteriores variam de 
página para página 

Espaço entre colunas 0,5 cm 

Número de palavras por página 
Nº palavras 

 
 

220 a 250 

Nº páginas 
 
 

39 
 

+ 250 
 

86 

 
- 220 

 
117 

 
275 a 325 

 
23 

 
+ 325 

 
5 

 
5º ano 

(220 a 250 palavras) 
 
 
 
 
 

6º ano 
 (275 a 325 palavras) 

 
-275 

 
215 
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No do 6º ano diminui para 23 páginas as que apresentam o número de palavras 

aconselhável, aumenta para 215 as que possuem um número menor e há 5 

páginas com um número maior. 

No volume do 5º ano, existe um maior número de páginas apresentando entre 250 

e 300 palavras (52). No volume do 6º ano, existe um maior número de páginas 

apresentando entre 150 e 200 palavras (75). 

Relativamente ao número de palavras, em ambos os anos de escolaridade, existe 

um grande número de páginas apresentando muito menos palavras que aquele que 

é indicado para estes níveis etários. 

 

 

 

 
6. ICONOGRAFIA 
 
%  aconselhável 
de imagem por 
página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 
até 50% 

 
230 

5º ano 

+ 50%
 

12 

 até 50% 
 

234 
6º ano 

+ 50%
 

10 
Numeração  

 
Referência  

algumas 
Legenda   

algumas 
simples x 

 
com explicação  

com actividades x 
 

Qualidade 
material 

Boa (legível)  

 
 
x 

Má  
(pouco legível) 
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Tendo por base as recomendações de vários autores, relativas à quantidade de 

imagens por página, estes manuais apresentam os números que descrevemos 

seguidamente.  

A percentagem de imagens por página é a seguinte: no volume do 5º ano, 12 

páginas com mais de 50% e 230 páginas não ultrapassando os 50%.  

No volume do 6º ano, o número de páginas com mais de 50% de imagens é 10; até 

50% 234. 

Como se pode verificar, em algumas páginas a informação icónica ultrapassa o 

aconselhável.  

 

Complexidade 
 (p/ nível etário)

Alta
(difícil 

compreensão)
Média

(compreensível)
x 

Baixa
(infantil)

 
 

Dimensões 
 

diversas 

 Iconografia 
diversificada

 
pouco 

diversificada

x 
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7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação 
paralela à 
informação 
principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
 

x   fotografia: 
Preto e branco 

 
colorida 

 
x 

 
x 

  

 
 

 
x 

  

 
 

   

 
 

 
x 

  

 
 

  
x 

 

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

    Ilustração: 
Preto e branco 

 
 Colorida 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Documentos 
históricos 

 x   

 
8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de 
visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso 
no texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte 
ou 
entretém) 

fotografia: 
 

 

 
Preto e branco 

 
 

x    

 
colorida 

 x x   

Convencionais:  
 

Mapas 
   x  

 
gráficos 

     

 
esquemas 

 
 

  x  

 
simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

x  x x x 

Documentos 
históricos 

     

  x    
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Relevância pedagógica: 

A iconografia consta essencialmente de ilustração, cuja relevância se distribui por 

todos os níveis. Das imagens convencionais, os esquemas apresentam nível 2 e a 

simbologia nível 3. A fotografia, na sua maioria, apresenta nível 2, assim como uma 

minoria de documentos históricos. 

A iconografia realmente relevante, pedagogicamente, dos manuais de língua 

portuguesa é, essencialmente, a ilustração colorida.  

 

Função Pedagógica: 

Fotografias a preto e branco (vicarial) e coloridas (vicarial, redundante). Em 

número reduzido, sendo essencialmente fotografias de escritores, nas páginas: 

Quem me lê no livro do 5º ano e Guiões de leitura no do 6º.  

Das restantes fotos, um grupo é constituído por livros de escritoras, o outro por 

fotografias que servem de base a exercícios. 

Os esquemas, mapas, simbologia (explicativa). Um mapa com legenda na secção 

de projecto de trabalho. Os esquemas de cores mais suaves no livro do 6º ano, 

organizam e explicam a informação.  

A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, apesar de não 

apresentar toda a mesma qualidade estética, é simples e clara, apresentando-se 

em maior número no manual do 6º ano. Alguma desta simbologia é constituída 

pelas formas e cores das letras dos títulos da informação que pretende indicar. 

Funciona bem e evita a profusão de imagens. 

A ilustração colorida (motivadora, redundante, explicativa, recreativa). Em todas as 

secções dos manuais, o seu cromatismo está em harmonia com o cromatismo geral 

do livro, mais uma vez, mais agradável no manual do 6º ano. 

A ilustração denota as diferenças de estilo dos autores referenciados no cólofon. De 

vários estilos de traço, de cor, de expressividade, de material; mais realista, mais 

onírica ou mais expressionista, poder-se-ia pensar que o resultado seria menos 

agradável. Neste caso, o facto de existirem vários estilos não diminui a qualidade 

geral da ilustração, antes resulta numa mais valia, essencialmente, no manual do 6º 

ano. Os textos de autores diversos são ilustrados por artistas diversos. De modo 
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geral, em cada página dupla não existe mais que um autor, resultando o conjunto 

da obra muito harmonioso.   

No livro do 5º ano as ilustrações parecem-nos de menor qualidade e apresentam 

estilos que funcionam menos bem em conjunto, não se verificando no seu todo, o 

tom geral de harmonia cromática e formal que transforma o livro do 6º ano num 

sedutor livro de histórias. 

A maior parte das imagens têm por função alegrar as páginas e motivar os alunos 

para o seu conteúdo. Em alguns casos, a ilustração pode ajudar à compreensão 

dos conteúdos ou ser indispensável como nas bandas desenhadas. 

Os documentos históricos (vicarial). Em número muito reduzido e pequeno 

formato, servem de base a exercícios 

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

Sem uma grelha constante ao longo de todas as páginas, a dimensão das suas 

margens apresenta alguma variação.  

Nas páginas de duas colunas o espaço entre elas é de 1cm. 

As ilustrações prolongam-se frequentemente para o espaço das margens.  

A numeração das páginas a negrito no canto exterior da margem superior, em 

caixa sublinhada por dois pequenos filetes pretos, sendo o superior de maior 

espessura, reforçando a sua visibilidade.  

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

verticais e horizontais como consequência dos blocos de texto do mesmo formato. 

No entanto, há muitas páginas em que a composição se torna mais dinâmica como 

resultado do conteúdo das imagens, e do modo como estão colocadas na página.  

A maior parte da informação escrita é apresentada em superfície branca, a preto, 

reservando-se a cor para os títulos e ilustração.  

Este tipo de composição é sóbrio e proporciona uma boa leitura das páginas 

visualmente muito agradáveis. 

O formato e alinhamento regulares contribuem para a impressão de calma e 

organização que o estudo exige.  

As páginas de apresentação dos conteúdos são decoradas com ilustração de 

qualidade, cromaticamente harmónica com as cores das páginas duplas dos 

separadores.  
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Para a coerência da obra contribui a repetição do formato das várias secções ao 

longo dos vários temas/unidades, facilitando a “navegação” pelo livro. Para esta 

facilidade de “navegação” contribui também uma simbologia clara e sóbria, de 

acordo com todo o projecto gráfico. 

Algumas secções, além do seu texto principal, apresentam quadros e caixas de 

texto de cores muito suaves, que se repetem ao longo do livro, impedindo uma 

grande diversidade de formato ou cor.  

O tipo do texto principal, com serifa, dedicado aos textos literários apresenta corpo 

11 no livro do 5º ano e 12 no do 6º. 

A diferenciação da informação é feita não tanto pelas caixas de texto onde se 

encontra, mas pelos seus títulos, pelo tipo de letra usado, pela sua cor ou por 

itálico.  

 

10. CAPA 

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas segundo a paleta PANTONE 

 

5º ano 

Capa branca 

Letras do titulo da disciplina: Reflex Blue 279 C 

Caixa do número do ano escolaridade vermelho 179 C 

Número do ano escolaridade: amarelo 116 C 

 

6º ano 

Capa branca 

Letras do titulo da disciplina: warm red 507 C  

Caixa do número do ano escolaridade: verde 563 C 

Número do ano escolaridade: amarelo 116 C 

 

10.1 Leitura denotativa e conotativa 

Em ambos os volumes, a capa branca apresenta na parte superior uma barra 

cinzenta estreita, a toda a largura da página, onde estão abertos o nome da 
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disciplina e ano de escolaridade, alinhados à esquerda, e o logótipo da editora à 

direita. 

Sob e paralela a esta barra, descendo um pouco mais abaixo da metade da página, 

uma ilustração colorida no livro do 5º ano e duas tiras de banda desenhada colorida 

no do 6º. A segunda tira não tem a última vinheta da direita, tendo sido substituída 

pela imagem de algumas das personagens que “saíram” da história, prolongando-

se a composição para a superfície branca da parte inferior da página. 

Na parte inferior da página, branca e menor que a metade, sucedem-se em letra de 

corpos diferentes e com o mesmo alinhamento, o nome das autoras a cinzento, o 

título do manual em letra de grande corpo em azul no 5º ano e em vermelho no 6º 

e, por último, a informação da oferta ao aluno em vermelho e preto no livro do 5º 

ano e em cinza e preto no do 6º. 

À esquerda, intersectando a ilustração e o branco no livro do 5º ano, e a cerca de 1 

cm abaixo das tiras de banda desenhada no do 6º, a indicação do ano de 

escolaridade a amarelo, numa caixa rectangular vermelha no 5º ano e verde no 6º, 

que se prolonga para a lombada e a contracapa.  

 

A capa do volume do 5º ano é cromaticamente agradável, sendo a sua ilustração a 

guache ou aguarela, simples, sem grande destaque estético ou expressivo, no 

conjunto da capa. Representa um conjunto de crianças brincando ou lendo numa 

zona verde com árvores. 

O olhar conduzido pelas linhas oblíquas dos troncos das árvores, será talvez 

atraído em primeiro lugar, pelas letras azuis do título do manual que se destacam 

na superfície branca. Lê, seguidamente, o ano de escolaridade no rectângulo 

vermelho e explorará, finalmente, a imagem em que predomina o verde, pontuado 

por azul e vermelho. Lê as ofertas ao aluno a vermelho e só depois a autoria e o 

símbolo do apoio na Internet, ambos em cores mais sóbrias. 

 

A capa do volume do 6º ano é mais apelativa e alegre, de colorido vivo e 

harmonioso que sobressai na superfície branca da capa. As vinhetas de banda 

desenhada são limitadas a preto, dando-lhes maior relevo. A linha curva da 

composição do grupo de personagens corta o estaticismo resultante das formas 

rectangulares das tiras e dos blocos de texto. 
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Atraído em primeiro lugar, pelas cores da imagem, o percurso do olhar segue 

depois, linearmente, da esquerda para a direita, lendo a banda desenhada. É 

conduzido, seguidamente, pela curva do conjunto de personagens, para o nome do 

manual, única informação em texto que é colorida. Sobe um pouco para o número 

amarelo do ano de escolaridade e só depois vai ler a restante informação escrita. 

O conteúdo colorido da ilustração pretende comunicar ao aluno que o que vai 

estudar pode ser divertido. 

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

Todas as imagens que não são da autoria dos ilustradores, estão legendadas e 

referenciadas. 

A maior parte das imagens são ilustrações, colocadas de forma criativa, 

essencialmente, em redor dos textos literários. Estas imagens são, na sua maioria, 

de grande qualidade estética e expressiva, especialmente no livro do 6º ano, 

apresentando-se, maioritariamente, sem a habitual forma rectangular, dando a 

impressão que foram desenhadas nas próprias páginas do manual. Esta estratégia 

torna as páginas mais leves e apelativas. Apesar de se distinguirem diferentes 

autorias, o conjunto é harmonioso. 

 

11.1 Fotos 

Em número reduzido, sendo essencialmente fotografias de escritores, a preto e 

branco e coloridas, nas páginas: Quem me lê no livro do 5º ano e Guiões de leitura 

no do 6º. De nível 2, desempenham uma função vicarial. 

Das restantes fotos, a preto e branco e a coloridas, um grupo é constituído por 

livros das escritoras, de nível 2 e classificadas como redundantes relativamente ao 

texto em que estão inseridas; o outro é formado por fotografias que servem de base 

a exercícios. Neste caso são de nível 1 e classificam-se também como vicariais. 

 

11.2 Imagens convencionais 

Um mapa com legenda na secção de projecto de trabalho. É uma imagem de nível 

2 e classifica-se como explicativa. 

Os esquemas de cores mais suaves no livro do 6º ano, organizam e explicam a 

informação.  
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A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, apesar de não 

apresentar toda a mesma qualidade estética, é simples e clara, apresentando-se 

em maior número no manual do 6º ano. 

Alguma desta simbologia é constituída pelas formas e cores das letras dos títulos 

da informação que pretende indicar. Funciona bem e evita a profusão de imagens. 

  

11.3 Ilustrações 

Em todas as secções dos manuais. 

Estes manuais são ilustrados a cores. O seu cromatismo está em harmonia com o 

cromatismo geral do manual, mais uma vez, mais agradável no manual do 6º ano. 

A ilustração denota as diferenças de estilo dos autores referenciados no cólofon. De 

vários estilos de traço, de cor, de expressividade, de material; mais realista, mais 

onírica ou mais expressionista, poder-se-ia pensar que o resultado seria menos 

agradável. Neste caso, o facto de existirem vários estilos não diminui a qualidade 

geral da ilustração, antes resulta numa mais valia essencialmente no manual do 6º 

ano. Os textos de autores diversos são ilustrados por artistas diversos. De modo 

geral, em cada página dupla não existe mais que um autor, resultando muito 

harmonioso o conjunto da obra.  

No livro do 5º ano as ilustrações parecem-nos de menor qualidade e apresentam 

estilos que funcionam menos bem em conjunto, não se verificando no seu todo, o 

tom geral de harmonia cromática e formal que transforma o livro do 6º ano num 

sedutor livro de histórias. 

A maior parte das imagens são de nível 4, tendo por função alegrar as páginas e 

motivar os alunos para o seu conteúdo. 

Em alguns casos, a ilustração pode ajudar à compreensão dos conteúdos ou ser 

indispensável como nas bandas desenhadas, de nível 1. 

 

11.4 Documentos históricos 

Em número muito reduzido e pequeno formato, servem de base a exercícios. São 

imagens de nível 2 e funcionam como vicariais. 
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12. PAGINAÇÃO  

12.1 Índice  

Apresenta-se em três páginas duplas, desempenhando também o papel de explicar 

como está organizado o manual. Consideramos que esta dupla função o tornou 

menos claro como índice, se pensarmos que se dirige ao aluno. 

Divide-se em índice geral, índice de conteúdos, índice de autores e índice de 

ilustrações. No manual do 6º ano existe ainda o apêndice gramatical. 

As páginas do índice geral estão organizadas numa coluna. Cada tema/unidade 

apresenta-se numa tabela com uma imagem que o simboliza tal como a cor que 

ambas possuem.  

Todas as tabelas apresentam a informação alinhada do mesmo modo e usando a 

cor respectiva para salientar o mesmo tipo de informação.  

No manual do 5º ano que não possui páginas dedicadas à gramática, os conteúdos 

gramaticais fazem parte do índice geral, apresentando-se a azul. 

No livro do 6º ano o apêndice gramatical encontra-se numa caixa de texto de limites 

coloridos, apresentando cada um dos conteúdos e a sua numeração em cor 

diferente. 

Os índices de conteúdos, de autores e de ilustrações numa ou duas colunas, não 

são coloridos e encontram-se inseridos em caixas de texto de limites pretos. Quer o 

apêndice gramatical, quer estes últimos índices apresentam uma linha preta 

tracejada entre os conteúdos e a sua numeração, facilitando a sua consulta. 

É utilizada letra sem serifa. Os títulos, quer pelo corpo ou cor da letra são legíveis. 

A restante informação, a preto, pode tornar-se de leitura mais cansativa pela letra 

de corpo reduzido utilizado.  

Não é um índice de consulta fácil para o aluno. 

 

12.2 Páginas dos separadores dos temas/unidades  

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas segundo Paleta PANTONE  

O manual do 5º ano está dividido em nove temas/unidades. 

As páginas duplas de abertura apresentam o mesmo formato, alterando-se a cor e 

as imagens em cada tema/unidade.  
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5º ano 

0 Warm Red 1795 C 

1 Reflex Blue 284 C 

2 amarelo 117 C 

3 amarelo 138 C 

4 Process Blue 325 C 

5 Reflex Blue 5425 C 

6 verde 382 C 

7 azul 535 C 

8 warm Red 508 C 

 

O manual do 6º ano de escolaridade está dividido em oito temas/unidades.  

6º ano 

0  verde 368 C e  e verde 344 C 

1º rhodamine Red 234 C e purple 250 C 

2º process Blue 299C e Reflex Blue 277 C 

3º amarelo 129C e Rubin Red 468 C 

4º process Blue 311 C e Process Blue 2975 C 

5º warm Red 1625C e Rubine Red 489C 

6º verde 535C e 537C 

7º verde 399 C e amarelo 5875C 

 

No manual do 5º ano, a página par apresenta a cor da unidade em cerca dos seus 

dois terços superiores até à linha que marca o limite da sua margem direita. A 

restante superfície da página par e a página impar são ocupadas por uma ilustração 

sempre do mesmo autor, em harmonia cromática com a cor da unidade.  

A informação escrita relativa ao conteúdo da unidade organiza-se na superfície 

colorida da página par, com texto aberto, de tipo sem serifa, em duas colunas: na 

da esquerda, alinhados à direita, o número da unidade em grande formato e por 

baixo uma ou duas frases alusivas ao tipo de textos literários do tema/unidade em 

letra de corpo menor. Mais abaixo, o símbolo de apoio na Internet da Porto Editora. 

A segunda coluna, separada da primeira por 0,5 cm, contém o sumário da 
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informação da unidade, alinhado à esquerda, em letra de corpo menor que a 

restante informação.  

 

No manual do 6º ano, as páginas duplas de abertura apresentam o mesmo formato 

que as do manual do 5º ano, alterando-se a cor e o tipo de ilustração. Tal como o 

livro do ano anterior, cada tema/unidade possui uma cor e uma imagem.  

A página par apresenta a cor mais saturada em cerca dos seus dois terços 

superiores até à linha que marca o limite da sua margem direita. É esta cor que 

funciona como cor da unidade.  

A restante superfície da página par e a página impar são coloridas com a cor 

menos saturada.  

O primeiro tema/unidade apresenta na página impar uma só imagem, uma única 

grande vinheta, na área útil da página, enquanto os outros apresentam uma 

prancha de banda desenhada. Na página par, a informação escrita organiza-se 

sobre a cor mais saturada e a icónica sobre a cor menos saturada do seu terço 

inferior. 

Tal como no livro do 5º ano, o texto apresenta-se a branco de tipo sem serifa, em 

duas colunas: na da esquerda, o número da unidade em grande formato e, por 

baixo, uma ou duas frases alusivas ao tipo de textos literários do tema/unidade. 

Mais abaixo, com algum espaço de intervalo, alinhado à direita com as informações 

anteriores, o símbolo de apoio na Internet da Porto Editora. A segunda coluna, 

maior, separada da primeira por 0,5 cm, contém o sumário da informação da 

unidade, alinhado à esquerda em letra de corpo menor. 

No terço inferior da página, de cor mais clara, organiza-se uma composição colorida 

sempre do mesmo autor, constituída por personagens da banda desenhada da 

página impar. 

A página impar é sempre ocupada por nove vinhetas de planos de conjunto, de 

limites negros sobre a cor menos saturada. Sobre esta cor e nos espaços entre as 

tiras, cai texto a preto, de tipo decorativo, adoptando a função de cartucho. A 

página constitui-se como uma prancha de banda desenhada. 

São páginas equilibradas, de colorido harmonioso e actual, sendo a informação 

bem visível. As ilustrações das duas páginas são expressivas, apelativas e 
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parecem-nos bem para o nível etário a que se destina o manual, quer a nível de 

complexidade, quer a nível formal. 

O tipo de ilustração que estas páginas apresentam é completamente diferente nos 

dois anos de escolaridade. As ilustrações do manual do 6º ano parecem-nos mais 

de acordo com o nível etário dos alunos, quer pelo seu cromatismo alegre, quer 

pelo seu conteúdo em forma de banda desenhada com humor. 

As ilustrações do livro do 5º ano, cuja técnica não permite o mesmo tipo de 

colorido, nem o conteúdo é tão explícito e engraçado, talvez se apresentem 

demasiado complexas e menos apelativas para os alunos deste ano de D 

escolaridade. 

 

12.3 Páginas de desenvolvimento dos capítulos/unidades 

Em cada unidade encontram-se os vários textos literários e as actividades a 

realizar, tendo-os por base. Estas actividades são sinalizadas pelo seu título que 

apresenta sempre o mesmo formato e cor, constituindo-se como seus símbolos. Há 

outras informações que se apresentam em caixas de texto coloridas que podem 

conter também imagens. Como são tons pouco saturados do cromatismo geral da 

obra e não existem em todas as páginas, não as sobrecarregam demasiado.  

As páginas podem ainda apresentar outra simbologia discreta.  

Todos os textos literários de cada tema/unidade têm uma letra, um texto introdutório 

e um título. A caixa onde está colocado a palavra texto e a letra têm a cor da 

unidade assim como as letras do título. O texto introdutório é apresentado em letra 

vermelha de tipo com serifa, diferente e de corpo menor que o do principal. 

A letra dos títulos dos textos literários e das várias actividades que se repetem ao 

longo das unidades são de outro tipo.  

As informações secundárias, quando coloridas, quer a cor da letra, quer a cor das 

caixas de texto ou quadros onde estão inseridas, são pouco saturadas e em 

harmonia com o cromatismo suave geral da obra. Esta harmonia é mais notória no 

livro do 6º ano, essencialmente, pelo tipo de ilustrações e seu cromatismo. 

São páginas que não cansam, principalmente, pela quantidade de espaço branco 

que apresentam e pelo tipo da maioria do textos ser a preto sobre superfície 

branca.  
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A tipologia das imagens que ilustram os textos transforma as páginas em 

verdadeiros livros de histórias. 

A coluna menor e exterior do manual do 5º ano, mais larga que a do 6º, apresenta, 

por vezes, textos secundários em tipo sem serifa, a preto ou vermelho, de corpo 

menor que o do texto principal que, neste livro, tem corpo inferior ao do manual do 

6º ano. 

O livro do 5º ano não possui apêndice gramatical, os conteúdos gramaticais 

sucedem-se ao longo das páginas de desenvolvimento das unidades, sempre com 

letra de cor azul, assinalados por filete vertical estreito e também azul, coincidente 

com o limite da coluna menor da página. 

 

12.4 Páginas das actividades/exercícios 

Fiquei a saber 

Projecto de trabalho 

 

Fiquei a saber 

No final de cada unidade, uma página dupla de superfície colorida de amarelo 5807 

C, é dedicada a actividades: Fiquei a saber. Ilustrada, de duas colunas, o texto 

apresenta-se com três tipos de letra, um para o texto literário com serifa, um 

manuscrito para textos literários ou não, e outro sem serifa. O sublinhado das 

palavras é dado pela cor azul e por negrito. O corpo das letras é menor no livro do 

5º ano. 

A numeração das questões tem a cor azul das letras que compõem o título Fiquei a 

saber. Este encontra-se numa caixa de texto rectangular, com as dimensões do 

título e dividida de modo a que cada letra ocupe uma divisão. Os quadrados de 

separação entre as palavras são ocupados por dois elementos geométricos, 

decorativos, da cor das letras. 

Como a cor da superfície da página é muito clara, o texto a preto destaca-se bem, 

os alinhamentos são muito regulares e os elementos coloridos apresentam um 

cromatismo harmonioso e suave. São páginas duplas confortáveis, de boa 

legibilidade.  
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Projecto de trabalho 

Só no livro do 6º ano. 

Uma única página branca com uma coluna que se apresenta em cor Rubine Red 

468 C, encimada por uma caixa de texto alinhada com a sua margem esquerda, 

medindo cerca de dois terços da largura da coluna, onde é aberto o título Projecto 

de trabalho, alinhado à direita.  

O interior da caixa de texto, as linhas superior e lateral direita que limitam a coluna, 

e o seu texto são coloridos em Process Blue 299C. 

O tipo do texto não tem serifa e apresenta corpo 12. O sublinhado das palavras e a 

sua numeração são representados a negrito. 

Pelas cores que apresenta, a coluna de texto proporciona uma leitura menos 

confortável que a das restantes páginas. Talvez a introdução de mais espaço 

branco entre cada questão melhorasse a sua legibilidade. 

 

12.5 Páginas dedicadas a outras funções 

Quem me lê 

Guiões de leitura 

Sugestões de leitura 

Apêndice gramatical 

Soluções/auto correcção 

 

Quem me lê (5º ano) 

Uma secção do manual que se apresenta em página dupla colorida de cor Reflex 

Blue 552, no final de cada unidade. 

A letra do título é igual e da mesma cor do de Fiquei a saber, embora aqui os 

elementos geométricos tenham sido substituídos por imagens de animais. 

A superfície das páginas é estruturada em duas colunas, sendo a maior e interior 

dedicada ao texto e a menor e exterior reservada para as imagens. A cada imagem 

corresponde um bloco de texto a preto, de tipo com serifa 

Sensivelmente no quarto inferior das páginas, a cor da sua superfície torna-se um 

pouco mais saturada, apresentando fotografias de escritores e um pequeno 

curriculum de cada um, a preto, num tipo sem serifa de corpo muito reduzido. 
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São páginas que apresentam de modo claro a informação que contêm, embora o 

curriculum dos escritores pelo corpo da letra, seja um pouco cansativo de ler pelos 

alunos deste nível etário. 

 

Guiões de leitura (6º ano) 

Uma página par serve de separador a um conjunto de páginas relativas a dois livros 

de duas escritoras. 

Esta página de abertura de cor amarela 110 C, contém dois blocos de informação, 

escrita e icónica, o título e o símbolo do apoio na Internet da editora.  

Como o título de fiquei a saber, o desta secção encontra-se numa caixa de texto 

com divisões coloridas para cada letra.  

Os dois blocos de informação apresentam-se com o mesmo formato: alinhados à 

esquerda, com marcas coloridas, os títulos dos livros a preto e o resto da 

informação a branco também com marcas coloridas. Em último lugar, o símbolo do 

apoio na Internet aberto no amarelo da página, com o mesmo alinhamento. 

Duas imagens referentes aos livros estão colocadas à direita da informação escrita 

relativa a cada um deles, alinhadas à direita, com o título da secção. 

As páginas seguintes apresentam a informação numa só coluna. Ilustradas, com 

caixas de texto, quadros e numeração nos blocos de texto, predominando a cor 

azul nas páginas dedicadas à primeira escritora, enquanto nas páginas dedicadas à 

segunda, predomina o vermelho. Os textos relativos a cada escritora apresentam 

três tipos de letra diferentes, de corpos igualmente diferentes. 

As páginas têm pouca informação icónica, provocando uma impressão geral de 

simplicidade e clareza. 

 

Sugestões de leitura (6º ano) 

Quatro páginas de superfície colorida de cor Reflex Blue 552 C, estruturadas em 

duas colunas, separadas por cerca de 1 cm.  

A letra do título é igual à de Guiões de leitura e de Fiquei a saber, embora aqui 

cada letra tenha a sua cor e não estejam inseridas em caixas.  

Cada coluna tem vários blocos de informação com o seguinte formato: uma imagem 

alinhada à esquerda; um título alinhado com o limite superior da imagem, de tipo 
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decorativo, em azul; texto a preto com tipo com serifa de corpo 9; a última linha em 

corpo menor alinhado à direita.  

São páginas que apresentam de modo claro a informação que contêm. 

 

Apêndice gramatical (6º ano) 

Uma secção que pretende evidenciar-se pela cor, no conjunto da obra. 

As páginas apresentam duas colunas, sendo a exterior menor que nas restantes 

páginas do livro. 

Toda a coluna menor e a margem lateral interior da página introdutória apresentam 

cor laranja 144C e a restante superfície da página a cor 4755 C. Na zona superior 

da superfície útil da página salienta-se a palavra apêndice a preto em letra de 

grande formato e gramatical de corpo um pouco menor, na cor das margens, 

ambas alinhadas à direita. O restante texto, o sumário da informação da secção, 

em blocos de cor diferente. Cada bloco apresenta uma linha tracejada a preto até à 

numeração das respectivas páginas, colocada à direita, a preto. 

No cimo da coluna menor, alinhado com a palavra apêndice, o símbolo desta 

secção, um círculo de cor 4755 C com uma seta em 144 C. Quando este símbolo 

aparece fora desta secção, o seu formato é um pouco diferente, o circulo é a 

laranja, a seta branca e, rodeando uma parte do círculo, as palavras apêndice 

gramatical a azul com tipo de corpo reduzido. 

As páginas seguintes são brancas, ilustradas e apresentam o texto a preto e na cor 

do conteúdo a que dizem respeito. 

Na coluna menor, com a altura da página, apresenta-se um filete laranja. No cimo 

da mesma coluna, um quadrado da mesma cor, de lado igual à medida da coluna, 

apresenta o símbolo da secção e o número da página. A coluna menor pode 

apresentar também ilustração e texto. 

As caixas de texto e quadros quando coloridos, são-no em grande maioria, em 

contrastes de cores complementares ou de saturação. 

Como foi dito acima, o tipo de cor destas páginas é diferente das restantes. O vigor 

da cor laranja destoa e agride depois do suave cromatismo de todo o livro. 

Provavelmente foi esse o objectivo dos autores, na intenção de chamar a atenção 

para a importância desta secção. No entanto, talvez pudesse ter sido utilizada outra 
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cor que cumprisse o objectivo pretendido sem uma tal agressão visual, provocada 

especialmente pela primeira página. 

 

Soluções/autocorrecção 

Nos manuais dos dois anos de escolaridade. 

A primeira página apresenta como título as letras ac a cinzento, unidas, de grande 

corpo. Sobre a sua linha média, abre-se a palavra autocorrecção.  

O texto organiza-se em duas colunas, com intervalo de cerca de 1 cm, em blocos, a 

preto, com mais que uma variedade de letra. Em cada bloco de texto, o número do 

tema/unidade a que este corresponde, e a numeração dos conteúdos são coloridos 

na cor do respectivo tema/unidade. 

São páginas sóbrias cuja legibilidade pode ser prejudicada pelo corpo diminuto da 

letra. 

 

 13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 O manual do 6º ano parece-nos de maior qualidade gráfica que o do 5º. O 

seu cromatismo geral, suave, harmonioso e aplicado com sobriedade, nas 

páginas de desenvolvimento das unidades, contribui também para a sua 

clareza e cria uma impressão de calma, indispensável ao acto de estudar, 

menos notória no livro do 5º ano. 

 A qualidade estética e expressiva da ilustração, em especial do livro do 6º 

ano, e o modo como esta se interrelaciona com o conteúdo do texto, tem 

como consequência, não só uma função verdadeiramente decorativa, mas 

também pedagógica, na medida em que apresenta informação para o aluno 

explorar. 

 A existência de muito branco nas páginas dos dois manuais, 

nomeadamente, pela dimensão das margens e dos espaços entre os blocos 

de informação, contribui para a sua clareza e facilidade de leitura.  

 A sobriedade da apresentação de caixas de texto, quer em número, quer em 

variedade de formatos, proporciona ao texto principal uma importância que 

justifica realmente a sua categoria. 
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13.2 Pontos fracos 

 Interrogamo-nos se ao longo das várias secções dos temas/unidades será 

necessário utilizar tantos tipos diferentes (6º, p.84, 85).  

Talvez uma selecção mais criteriosa destes, tornasse as páginas 

visualmente ainda mais simples, já que, embora conscientes de que não 

somos especialistas do conteúdo, não encontramos uma razão lógica para 

algumas das diferenciações. 

  Embora compreendamos a necessidade de destacar a secção de 

gramática, talvez a página de abertura do apêndice gramatical do livro do 6º 

ano, pudesse apresentar-se menos agressiva visualmente.  

 O Índice é de difícil consulta para os alunos. Consideramos que a dupla 

função de índice e explicação da organização do livro, o tornou muito 

complicado. É um índice para o professor. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
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Revisão  
 

Coordenação 
  

 

Design 
 

X&P Design 
Capa Xavier Naves   

Ilustração 
 

António Albuquerque, Paula Balreira Re-Search, Manuel Pina 
Capa Chico,  
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1 

Ofertas  
 
 

Livro O freguês Caloteiro 
Caderno de Actividades 
(não podem ser vendidos em separado) 

Anexos  

Pressupõe aluno 
escreva no manual  

sim 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

27,6 x 21,5 cm 

Peso  
 

500g 
 

Papel 
 

Ecológico ( TCF - isento de cloro, 
com tintas ECOLITH) 
 
x 

Branco 
 

Colorido 
 

x 

 

 
x 
 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 

 

 
 
x 

Textura 
agradável 

(lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 
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Nas percentagens que apresentamos incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções. 

Das 208 páginas deste manual escolar, 184 (90%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 24 páginas (10%) destinam-se a outro 

tipo de funções.  

 
 
 
 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º vol. 

Total 208 
 

Índice 
 

7  

Prefácio 1 

Organização do manual  

Apresentação da disciplina 
 

2 

Separadores das unidades/Blocos 
 

8  

 
Desenvolvimento das unidades 

Arquivo 

Total -  (184= 88,46%) 
138 
46 

Actividades/exercícios 
 

 

Resumos 
 

 

Autoavaliação  

Glossário ao longo  das páginas de desenvolvimento 
das unidades 

Referências bibliográficas no índice e 
ao longo  das páginas de desenvolvimento 
das unidades 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções 
 

 

Conhecimento não obrigatório 
 

Anexos 

 
 
Recursos para o professor  
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Segundo alguns especialistas, para o nível etário dos alunos do 6º ano de 

escolaridade, o número de palavras aconselhável por página situa-se entre 275 a 

325. 

Neste manual e nas páginas sujeitas a contagem de palavras, o número de páginas 

com a quantidade de palavras aconselhável é de 33. O número de páginas que têm 

menos palavras é de 93 e com mais palavras 69.  

As páginas que se apresentam em maior número são aquelas que possuem entre 

350 e 400 palavras (31) e entre 200 e 250 palavras (29). De qualquer modo, o 

maior número de páginas (93) apresenta menos palavras do que é aconselhável. 

 
 

 
4. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

com serifa;  
 

tipo 
 

corpo 
 

legível  
 

Textos secundários: 
 
x 

 
com  tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 

 
 x 

Margens 
 
 

 
3,7cm superior  
2cm inferior   
1,5 cm lateral interior 
5cm lateral exterior.  
Apresentam algumas variações 

Número de palavras por página   

Nº de 
palavras 

                     
275 a 325 

Nº páginas 
 
 

33 
 

+325 
 

69 

 
 

6º ano 
(275 a 325) 

 
 
 

 
-275 

 
93 
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Tendo por base as recomendações de vários autores, relativas à percentagem de 

imagens por página que nunca deveria ultrapassar 50% da sua área, estes manuais 

apresentam os seguintes números: páginas com mais de 50%, 16; páginas com 

percentagens não ultrapassando os 50%, 179.  

As páginas que apresentam menos de 25% da sua área ocupada com imagens, 

são em maior número (79). 

 
 

 
5. ICONOGRAFIA 

 

  
% de  aconselhável 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 
 até 50% 

 
179 

 
6º  ano 

 
+ 50% 

 
16 

Numeração  
 

Referência  
 

Legenda   
algumas 

simples 
 

x 

com explicação  
 

com actividades  
 

Qualidade material 
Boa 

(legível) 

 
x 

Má 
(pouco legível) 

 
 
 
 
 
 
 
x 

Complexidade 
 (p/ nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

Média 
(compreensível) 

Baixa 
(infantil) 

 
x 

Dimensões diversas 
 
 
 

Iconografia 
 diversificada 

 
Pouco diversificada 

 
x 
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6. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
 

x   fotografia: 
Preto e branco 

 
colorida 

 
 

 x  

 
 

   

 
 

   

 
 

x   

 
 

 x  

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

    Ilustração: 
Preto e branco 

 
 Colorida 

 
x 

  x 

Documentos 
históricos 

    

 
7. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  
 

Preto e branco 
 
 

x    

 
colorida 

x     

Convencionais:  
 

Mapas 
     

 
gráficos 

     

 
esquemas 

 
 

  x  

 
simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

x    x 

Documentos 
históricos 
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Relevância pedagógica: 

A iconografia consta essencialmente de ilustração, cuja relevância se distribui por 

todos os níveis. Das imagens convencionais, os esquemas apresentam nível 2 e a 

simbologia nível 3. A fotografia, na sua maioria, apresenta nível 2, assim como uma 

minoria de documentos históricos. 

A iconografia realmente relevante, pedagogicamente, dos manuais de língua 

portuguesa é, essencialmente, a ilustração colorida.  

 

Função pedagógica: 

Fotografias a preto e branco (vicarial); coloridas (motivadora, recreativa). 

Essencialmente fotos tipo passe, dos escritores dos textos literários, apresentando-

se junto destes. As restantes, em número muito reduzido, não desempenham 

qualquer função pedagógica relevante 

Os mapas, esquemas, simbologia (explicativa). Os esquemas que organizam e 

explicam a informação encontram-se no Bloco dedicado à gramática e os mapas 

junto dos textos literários. 

A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, tem qualidade 

gráfica, embora nem toda seja de leitura imediata. Talvez por isso todos os 

símbolos se apresentem sempre com o seu significado escrito. Assim, em vez de 

simplificarem a informação, são mais elementos a ocupar as páginas, já que são 

formas com algum peso visual. 

A ilustração colorida (motivadora, recreativa). A maioria das imagens do manual 

consta de ilustrações, colocadas nas páginas de abertura dos blocos e ao longo 

dos textos literários. Apresentam sempre o mesmo estilo cromático forte e alguma 

dimensão, relativamente à área útil da página onde se encontram, necessitando de 

maior espaço branco do que o existente, quer para a sua leitura, quer para 

equilibrar o seu peso visual na página. 

Nem todas apresentam a mesma qualidade estética. Algumas das ilustrações 

parecem-nos estereotipadas ou demasiado infantis para o nível etário dos alunos a 

que se destina o manual. 

A banda desenhada não nos parece de grande qualidade estética ou expressiva.  
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8. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

A informação das páginas organiza-se, essencialmente, numa grelha de uma 

coluna. 

A dimensão das margens das páginas apresenta alguma variação. As margens 

superiores apresentam uma barra com a cor de cada bloco. 

A numeração da página encontra-se na zona exterior da margem inferior, a preto, 

precedida pela palavra página. 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

verticais e horizontais como consequência dos blocos de texto e de imagens do 

mesmo formato. No entanto, como as páginas são ilustradas, há algumas em que a 

composição se torna mais dinâmica como resultado, quer do conteúdo das 

imagens, quer do seu posicionamento na página.  

A maior parte da informação escrita a preto, é apresentada numa caixa de 

superfície branca, de limites cinza e com batente, reservando-se a cor para os 

títulos e alguns textos secundários. No espaço restante da página (resultante da 

diferença entre a superfície branca e o total da sua área), que se apresenta com a 

cor amarela 4685 C, funcionando como margens, existe informação escrita e 

icónica em todas as unidades. O texto apresenta-se a preto e colorido. 

No bloco ARQUIVO a superfície branca é cinza e a amarela branca. 

As páginas são decoradas com ilustração de cromatismo forte que, em muitos 

casos, necessitavam de maior espaço branco para compensar o seu peso visual. 

De modo geral, pode dizer-se que as páginas têm falta de branco, mais sentido 

naquelas que possuem maior quantidade de informação (p.43).  

Para a coerência da obra contribui a repetição do formato das várias secções ao 

longo dos vários temas/unidades, facilitando a “navegação” pelo livro. Neste manual 

não há muitas secções. Podem dividir-se essencialmente em duas, acrescidas por 

aquela que constitui a informação apresentada nas margens. 

O tipo do texto principal, os textos literários, é preto, com serifa, de corpo 12. O tipo 

do texto secundário mais presente ao longo das páginas, o curriculum dos autores 

dos textos, não tem serifa, tem corpo 9 e é azul.  

O elemento mais importante de “navegação” através dos sucessivos blocos é 

constituído pela barra colorida no cabeçalho das páginas que permite rapidamente 

perceber a que bloco pertence cada página. 
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9. CAPA 

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas segundo Paleta PANTONE 

 

Capa: Process Blue 299 C 

Letras do titulo da disciplina, ano de escolaridade e nome das autoras: pretas 

Letras do título do manual, do ano de escolaridade e do logótipo da editora: brancas 

 

9.1 Leitura denotativa e conotativa 

A capa apresenta no seu terço superior, a maior parte da informação aberta na 

superfície azul. Nos dois terços inferiores, encontra-se uma ilustração de fortes 

contornos a preto em que se destacam alguns elementos brancos. 

A informação escrita encontra-se alinhada à direita. Os nomes das autoras caiem 

no azul, destacados por se encontrarem entre duas linhas pretas, com o 

comprimento da largura da página. Segue-se o título do manual e o número do ano 

de escolaridade, brancos com batente, em tipo de caixa alta, com três corpos 

diferentes. Sob estes, e no mesmo alinhamento, numa só linha e a preto negrito, o 

titulo da disciplina; a indicação do ciclo de ensino e o ano de escolaridade também 

em preto. No alinhamento destas indicações, uma borboleta colorida em rosa, lilás, 

amarelo e vermelho, de fortes contornos pretos, como que as sublinha. A ilustração 

desenvolve-se na restante superfície da página em verde, rosa e branco.  

O logótipo da editora apresenta-se a branco, alinhada à esquerda, na zona inferior 

da página. 

A linha oblíqua constituída pela flor branca onde a borboleta se encontra e pela 

própria borboleta, conduz o olhar primeiramente para o título a branco do manual e, 

seguidamente, para a restante informação escrita que se encontra em seu redor. 

Só em último lugar lê a informação editorial. 

Na contracapa, da mesma cor da capa, encontra-se no seu terço superior, 

informação sobre quais os constituintes do manual para o aluno e para o professor, 

alinhada à esquerda com a repetição de uma parte da ilustração em formato mais 

reduzido. Na zona inferior, à esquerda, o símbolo da editora e à direita, indicações 

sobre o preço e constituição do manual. 

É uma capa de forte impacto visual. 
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10. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

10.1 Fotos 

As fotografias são essencialmente as fotos tipo passe, a preto e branco ou a cores, 

dos escritores dos textos literários, apresentando-se junto destes.  

Nas margens laterais exteriores da superfície branca das páginas existem sempre 

imagens das capas de livros dos autores referidos. São imagens de nível 2 e 

classificam-se relativamente à sua função pedagógica como vicariais. 

As restantes, em número muito reduzido, a preto e branco e coloridas, não 

desempenham qualquer função pedagógica relevante, podendo classificar-se de 

nível 2 e 4, recreativas e vicariais. 

 

10.2 Imagens convencionais  

Os esquemas que organizam e explicam a informação encontram-se no Bloco 

ARQUIVO, dedicado à gramática. São imagens de nível 2, e quanto à função 

classificadas como explicativas. 

Alguns mapas junto dos textos literários são de nível 3, classificando-se como 

imagens explicativas.  

A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, tem qualidade 

gráfica, embora nem toda seja de leitura imediata. Talvez por isso todos se 

apresentem sempre com o seu significado escrito. Assim, em vez de simplificarem 

a informação, são mais elementos a ocupar as páginas, já que são formas com 

algum peso visual. Não se compreende bem a sua função que parece mais 

decorativa que de sinalização. 

 

10.3 Ilustrações  

A maioria das imagens do manual consta de ilustrações, colocadas nas páginas de 

abertura dos blocos e ao longo dos textos literários. Apresentam sempre o mesmo 

estilo cromático forte e alguma dimensão relativamente à área útil da página onde 

se encontram, necessitando de maior espaço branco, quer para a sua leitura, quer 

para equilibrar o seu peso visual na página (pp. 26, 27). Nem todas apresentam a 

mesma qualidade estética. Algumas das ilustrações parecem-nos estereotipadas ou 
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demasiado infantis para o nível etário dos alunos a que se destina o manual (pp. 

34, 100). 

A banda desenhada não nos parece de grande qualidade estética ou expressiva, 

embora cromaticamente harmoniosa com as páginas em que se insere (pp. 39-42). 

 

11. PAGINAÇÃO  

11.1 Índice  

Apresenta-se em três páginas duplas. Porque apresenta alguma complexidade, 

parece-nos um índice mais dedicado ao professor que ao aluno. 

A última página do manual contém um índice de autores.  

Cada página dupla diz respeito a um bloco e apresenta as margens da superfície 

branca, coloridas num tom próximo da cor do mesmo. Na margem esquerda da 

página par apresentam-se os símbolos com o seu significado a branco. 

Na superfície branca das páginas, a informação organiza-se numa tabela por 

página, de limites cinza e texto preto e azul. As diferentes colunas são dedicadas 

aos textos literários, ao nome dos seus autores, aos conteúdos, e as duas últimas à 

numeração das páginas do manual e do caderno de actividades.  

O assunto a que diz respeito cada coluna e o título do bloco apresentam-se nas 

duas primeiras linhas da tabela. O primeiro na cor do bloco em linha de fundo 

branco, o segundo aberto em linha na cor do bloco.  

O texto apresenta-se a preto com tipo sem serifa de corpo 9. Os títulos dos textos 

literários e o último nome dos autores em letras maiúsculas. A informação que se 

encontra nas margens, a branco.  

Não nos parece um índice claro onde o aluno sem ajuda, encontre facilmente a 

página e a informação que procura. 

 

11.2 Páginas dos separadores dos temas/unidades  

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas dos blocos segundo paleta PANTONE: 

1º amarelo 130 C 

2º verde 369 C 

3º purple 240 C 

Arquivo violeta 5285 C 
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O manual do 6º ano de escolaridade está dividido em 4 blocos. O quarto bloco de 

título ARQUIVO é dedicado à gramática. 

As páginas duplas de abertura ou separadores apresentam o mesmo formato, 

alterando-se a cor e a ilustração em cada bloco.  

A superfície branca das páginas duplas é preenchida quase na totalidade por uma 

ilustração colorida. A restante área colorida das páginas dá a cor ao bloco.  

Sobre a ilustração organiza-se a informação escrita. No terço superior da página 

impar apresenta-se um texto de autor em tipo preto com serifa, alinhado à 

esquerda, dentro de caixa de texto de fundo colorido, alinhada à direita.  

Na zona superior da página impar encontra-se o título do bloco em tipo da cor das 

margens, com batente. Nos separadores de dois blocos, o título está alinhado à 

esquerda; no outro à direita. 

A maior parte da informação escrita, o sumário do bloco, organiza-se em duas 

colunas no terço inferior da página impar, alinhada a primeira com o título do bloco, 

em tipo sem serifa, preto. A hierarquização dos títulos é dada através de negrito e 

do corpo da letra. O número e a palavra bloco apresentam-se abertos branco na 

zona superior da margem direita colorida da superfície branca da página impar. 

A numeração das páginas encontra-se aberta na mesma margem, alinhada com a 

linha limite da superfície branca da página, precedida pela palavra página. 

O conjunto cromático formado pelas cores das ilustrações e pelas cores das 

páginas, é dado por harmonias de contraste de complementares e de saturação. O 

resultado em dois blocos é bastante luminoso e no outro mais suave. 

O conteúdo das ilustrações remete para o conteúdo das unidades. Não têm 

qualquer função pedagógica, limitando-se a decorar as páginas. Temos algumas 

dúvidas quanto ao seu estilo formal ser apelativo para os alunos deste nível etário. 

A página dupla de abertura do bloco ARQUIVO apresenta a mesma estrutura, 

embora com duas ilustrações, uma na página impar, outra na par. A ilustração da 

página par ocupa toda a superfície útil desta, cromaticamente, em harmonia de 

contraste de complementares com a cor base do bloco. A página impar apresenta a 

superfície útil em amarelo 4685 C. No seu canto superior direito uma ilustração 

também em harmonia cromática do mesmo tipo da página par com a cor base do 

bloco. 
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Sobre a superfície amarela a informação escrita organiza-se em duas colunas, com 

as mesmas características tipográficas dos outros separadores. 

 

11.3 Páginas de desenvolvimento dos capítulos/unidades 

O formato das páginas é sempre o mesmo, textos literários na superfície branca da 

página e as margens laterais exteriores coloridas, preenchidas com informação. 

As margens são sempre de cor amarela 4685 C. A margem superior apresenta uma 

barra colorida na cor do tema. O número do bloco e o seu título em maiúsculas são 

abertos na cor desta barra. 

A superfície branca da página é limitada por esquadria cinza com batente na linha 

do limite inferior. No seu interior, organiza-se numa coluna a informação escrita e 

icónica, podendo esta última ocupar também parte das margens coloridas. 

Na grande maioria das páginas, o primeiro bloco de informação é constituído pela 

foto do autor do texto, alinhada à esquerda, e o seu curriculum a azul e vermelho, 

em tipo sem serifa, de corpo 8 ou 9, que se pode prolongar por duas ou mais 

pequenas colunas de cerca de três centímetros de largura, separadas por filete 

estreito cinza. O seguinte bloco de texto, o texto literário, organiza-se normalmente 

numa coluna, apresentando uma ou mais ilustrações de dimensões e colocações 

diversas. O alinhamento apresenta-se geralmente justificado. 

Os textos apresentam tipo com serifa, preto, de corpo 12, com os títulos em corpo 

maior, em maiúsculas, a vermelho. Os textos podem adoptar a forma de banda 

desenhada. 

As páginas podem, eventualmente, conter textos secundários em caixas de texto de 

fundo e limites ou só fundo ou só limites coloridos, podendo ocupar parte das 

margens laterais exteriores, com o mesmo tipo do texto principal ou outro. 

As margens laterais contêm informação escrita a preto e colorida, normal e a 

negrito, em tipo sem serifa, menor que o principal, alinhado ao centro. A maioria 

das ilustrações apresentam-se sobre a linha limite das margens laterais. 

Todas as páginas têm numeração no rodapé, alinhada com o limite inferior da 

superfície branca da página, a preto negrito, precedida pela palavra página. 

As linhas de força da composição destas páginas são maioritariamente verticais e 

horizontais pois grande parte das ilustrações desenvolve-se no sentido vertical, 
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paralela às margens coloridas (pp. 52, 108). No entanto, algumas destas ilustrações 

adoptam outro formato, introduzindo algum dinamismo nas páginas (pp. 23, 81).  

O modo como estão colocados alguns textos secundários leva-nos a pensar que 

tem como objectivo cortar a estrutura horizontal das páginas. Nos casos em que tal 

acontece o resultado é de demasiada informação desarrumada (pp. 55 e 63)  

Grande maioria das páginas dá a impressão de que a informação se encontra 

apertada dentro da superfície branca da página, o que é reforçado pela linha cinza 

da esquadria. Para essa impressão, contribuem também o cromatismo demasiado 

forte das ilustrações que necessita de maior espaço branco para o seu peso visual, 

e da barra superior da página que parece cortar a sua altura, bem como a 

quantidade de informação escrita e icónica das margens laterais exteriores.  

Não são páginas de leitura confortável. 

 

ARQUIVO  

Dedicado à gramática, e contrariamente às restantes páginas, as margens são 

brancas e a sua superfície útil cinza. Apresentam tabelas, caixas de texto, quadros 

e linhas de esquemas coloridos de várias cores e também em branco. 

As margens também apresentam informação escrita a vermelho negrito. 

Os títulos dos conteúdos das páginas apresentam-se em maiúsculas, abertos em 

barra amarela. A restante informação apresenta letra maioritariamente em preto e 

negrito, mas pode ser também colorida, com ou sem negrito. Podem apresentar 

serifa ou não e os seus corpos são muito variados (pp.180-181). 

Também estas são páginas muito pouco agradáveis visualmente e de leitura 

cansativa, quer devido à profusão de cores, quer à densidade de informação. 

 

12. CONCLUSÃO 

12.1 Pontos fortes 

 A barra colorida das margens superiores que sinaliza os diferentes blocos 

seria um bom código de “navegação” se a estrutura do interior das páginas 

fosse mais simples. 
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12.2 Pontos fracos 

 O cromatismo geral da obra demasiado forte para um livro de estudo. Torna-

o cansativo. 

 As páginas demasiado pesadas, com informação escrita e icónica. 

 A barra de cores fortes na margem superior das páginas que as corta em 

altura. 

 A esquadria cinzenta das páginas que não deixa a informação “respirar”. 

 A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, não 

desempenha a sua função de sinalização simplificada visto apresentar 

sempre junto, o seu significado. Torna-se mais um elemento visual nas 

páginas já tão sobrecarregadas cromaticamente, parecendo exercer um 

papel decorativo.  

 A falta de espaços brancos das páginas do ARQUIVO que apresentam 

muita informação, organizada de muitos modos e com muitas cores.  
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Língua Portuguesa 
Novo Português em Linha, 5º e 6º anos 

Plátano Editora 
 
 
Livro do 5º ano: 1º lugar preferências professores 

Livro do 6º ano: 2º lugar preferências professores 

O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade 
 
 

 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

Novo Português em Linha 

Ano de 
escolaridade 

5º, 6º 

Editora 
 

Plátano Editora 

Preço  5º 14,99 E 
6º 16,29 E 

Autores 
 

Maria do Céu Vieira Lopes, Dulce Neves Rola 

Revisão científica António Tavares 
 

Coordenação 
  

 

Design 
 

Emília Dias Costa 

Ilustração 
 

Jorge Miguel 

Revisão científica 
 

 

Ano de edição 5º   2ª edição 2004 
6º   5ª edição 2007 

1 /2 volume/s 
 

5º-1  
6º- 1 

Ofertas  
 
 

minigramática 
caderno de sinónimos 

Anexos  caderno de actividades 
 caderno do aluno 
 guião do professor 
 CD áudio 
 Fichas de avaliação 

 (não tem indicação da possibilidade vender-se separadamente)  
Pressupõe aluno 

escreva no manual  
 
sim 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

27,9 x 21 cm 

Peso  
 

5º ano 630g 
6º ano 690 gr 

Papel 
 

Isento de cloro, reciclável, tintas 
isentas de elementos pesados 
solúveis contaminantes de acordo 
com directiva europeia 
 
x 

branco 
 

colorido 
 

x 

 

 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 

 
x 

 
x 

Textura 
agradável 

  (lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 
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Das 248 páginas deste manual escolar, 167 (67, 33%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos, 23 páginas a actividades e exercícios (9,27%) e 

30 páginas (12,09%) destinam-se a conhecimento não obrigatório. Cerca de 28 

páginas (11%) destinam-se aos outros componentes do manual. 

 

 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º  vol. 
Total 

 
248 

Índice 
 

6  

Organização do manual  
 

Apresentação da disciplina 
Aos alunos 

1  

Separadores dos temas/unidades 
 

18 

Desenvolvimento das unidades/lições 
 

FICHA INFORMATIVA 

Total - (167=67,33%) 
132 
  35 

Actividades/exercícios 
EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO 

 
(23=9,27 %) 
 

Resumos 
 

 

Auto-avaliação 
 

 
 

Glossário 
 

 

Referências bibliográficas 
 

 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
NOTA PRÉVIA 

 
Conhecimento não obrigatório 

LER POR PRAZER 
PARA CONHECER MELHOR OS 

ESCRITORES 
 

Anexos 
 

Total - (30=12,09%) 
4 
 
 
14 
 
12 
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Das 244 páginas deste manual escolar, 172 (70, 49%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos, 23 (9,42%) a actividades e exercícios e 24 

(9,83%) a conhecimento não obrigatório. Cerca de 25 páginas (10%) destina-se aos 

outros componentes do manual. 

 
 
 
 
 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        6º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º  vol. 
Total 

 
244 

Índice 
 

6  

Organização do manual no índice 
 

Apresentação da disciplina 
Aos alunos 

1  

Separadores dos temas/unidades 
 

16 

Desenvolvimento das unidades/lições 
 

FICHA INFORMATIVA 

Total - (172=70,49%) 
147 
  25 

Actividades/exercícios 
EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO 

 
(23=9,42%) 

Resumos 
 

 

Auto-avaliação 
 

 
 

Glossário 
 

 

Referências bibliográficas 
 

 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
NOTAS PRÉVIAS 

 
Conhecimento não obrigatório 

LER POR PRAZER 
PARA CONHECER MELHOR OS 

ESCRITORES 
 

Anexos 
 

Total - (24=9,83%) 
2 
 
 
10 
 
12 
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Segundo os especialistas, o número de palavras por páginas para o nível etário a 

que se destina estes manuais, é entre 220 e 250 para o 5º ano e entre 275 e 325 

para o 6º ano. Verifica-se que grande parte das páginas, quer do 5º, quer do 6º 

anos de escolaridade, apresentam um número inferior. 

Das 238 páginas do manual do 5º ano, que foram sujeitas a contagem de palavras, 

o maior número (38) apresenta entre 150 a 200 palavras.  

Das 235 páginas do manual do 6º ano, que foram sujeitas a contagem de palavras, 

o maior número (41) apresenta entre 200 a 250 palavras.  

 

 

 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

sem serifa  
 

tipo 
 

corpo legível  
 

Textos secundários: 
 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 
 x 

Margens Dimensões diferentes nas 
páginas. 
Grelha pouco definida, muito 
variável de página para página 

Espaço entre colunas  

Número de palavras por página 
Nº palavras 
 

 220 a 250 

Nº páginas 
 

23 
 

+ 250 
 

104 

 
5º ano 

 (220 a 250 palavras) 
 
 

 
- 220 

 
111 

 
 275 a 325 

 
33 

+ 325 54 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
 - 275 148 
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Tendo por base as recomendações de vário autores relativamente à percentagem 

de imagens por página, estes manuais apresentam os seguintes números: no 

volume do 5º ano, existem 4 páginas com mais de 50% e 234 páginas com 

percentagens diferentes, não ultrapassando os 50%; no volume do 6º ano, o 

número de páginas com mais de 50% de imagens é de 13, e até 50%, 221 páginas. 

Apesar disso, existe um grande número de páginas (5ºano: 86; 6º ano: 96) que não 

apresenta qualquer imagem e 80 páginas no volume do 5º ano, e 64 no do 6º, que 

apresentam menos de 25% da sua área ocupada com imagens. 

 
6. ICONOGRAFIA 
 
%  aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 
até 50%   

 
234 

5º ano 

+ 50%  4 

 até 50% 
 

221 6º ano 

+ 50% 
 

13 

Numeração  
 

Referência algumas 
 

Legenda   
algumas 

simples 
 

x 

com explicação  
 

com actividades  
 

Qualidade material 
Boa 

(legível) 

 
 
x 

Má 
(pouco legível) 

 

Complexidade 
 (p/ nível etário)     Alta 

(difícil compreensão) 

 

Média 
(compreensível) 

 

Baixa 
(infantil) 

 
x 

Dimensões diversas 
 
 Iconografia 

diversificada 
pouco diversificada x 
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7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
 

x   fotografia: 
Preto e branco 

 
colorida 

 
 

x  x 

 
x 

   

 
 

   

 
 

x   

 
 

 x  

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

 
 

   Ilustração: 
Preto e branco 

 
 Colorida 

 
x 

x  x 

Documentos 
históricos 

 x x  

 
8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

Fotografia:  
 

Preto e branco 
 
 

x    

 
colorida 

x x x   

Convencionais:  
 

Mapas 
 x    

 
gráficos 

     

 
esquemas 

 
 

  x  

 
simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

x  x x x 

Documentos 
históricos 

 x    
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Relevância pedagógica: 

A iconografia consta essencialmente de ilustração, cuja relevância se distribui por 

todos os níveis. Das imagens convencionais, os esquemas apresentam nível 2 e a 

simbologia nível 3. A fotografia, na sua maioria, apresenta nível 2, assim como uma 

minoria de documentos históricos. 

A iconografia realmente relevante, pedagogicamente, dos manuais de língua 

portuguesa é, essencialmente, a ilustração colorida.  

 

Função pedagógica: 

Fotografias a preto e branco (vicarial) e coloridas (motivadora, vicarial, 

redundante). No índice funcionam como símbolos dos temas/unidades com cujos 

títulos se encontram alinhadas. São imagens das fotografias motivadoras das 

páginas duplas de abertura das unidades, em dimensões mais reduzidas. 

Na abertura dos Temas/unidades são coloridas, sem referência, numeração ou 

legenda, tendo como objectivo decorar a página e motivar os alunos para os 

conteúdos das unidades. São fotografias de vários planos de crianças do nível 

etário dos alunos a quem se destinam os manuais. 

Nas páginas de desenvolvimento dos temas/unidades são em número reduzido e, 

essencialmente, recreativas.  

Nas páginas de conhecimento não obrigatório e nas das actividades/exercícios, são 

fotos de escritores ou dos seus livros, apresentando várias dimensões,  

Os esquemas, a simbologia (explicativa), os mapas (vicarial). O manual do 5º ano 

apresenta quatro mapas na unidade 0 com legenda, necessários para os exercícios 

pedidos. Nos dois manuais, os esquemas apresentam-se essencialmente em 

tabelas coloridas, sobrecarregando as páginas. 

A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, parece muito 

primária e sem qualidade gráfica. 

A ilustração colorida (motivadora, redundante, explicativa, recreativa). Em todas as 

secções dos manuais O seu cromatismo está em harmonia com o cromatismo geral 

do manual. Na maior parte, estereotipada e infantil, de formas e cores simplificadas, 

tem essencialmente como função a decoração da página ou talvez motivar os 

alunos para o seu conteúdo. Em alguns casos pode ajudar à compreensão dos 
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conteúdos ou ser-lhe indispensável como na banda desenhada. Esta apresenta-se 

em maior número no livro do 6º ano. 

Os documentos históricos (vicarial). Em número muito reduzido nos manuais dos 

dois anos de escolaridade, apresentados ao longo das páginas de desenvolvimento 

dos capítulos e de conhecimento não obrigatório. 

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

A informação apresenta-se numa coluna, em grelha pouco definida que varia ao 

longo das páginas. A dimensão das margens também varia ao longo das páginas.  

As cores da paleta PANTONE aqui indicadas são aproximadas. Como a dimensão 

de muitos dos elementos coloridos é reduzida, há alguma dificuldade em as 

identificar.  

A zona superior das páginas apresenta sempre o mesmo formato: no livro do 5º 

ano um filete verde 377 C; no do 6º amarelo 159 C. Sobre este filete, na página par 

alinha-se à esquerda, o título da secção de corpo mais alto que o filete, a vermelho 

187 C no 5º ano, enquanto no 6º ano o título se apresenta a verde 356 C. Na 

página impar, à direita, o filete é interrompido, apresentando nesse intervalo branco, 

o número da unidade a vermelho 187 C e o seu título em azul 294 C no livro do 5º 

ano. No 6º ano o número da unidade é em verde 377 C e o título em azul 3005 C. 

A numeração da página encontra-se no canto exterior da margem inferior, no 

centro de três círculos concêntricos, realizados sem rigor geométrico e coloridos. 

No manual do 5º ano são em azul e cinzento e o do centro em branco. Neste último 

encontra-se a vermelho, o número da página. No 6º ano os círculos são em 

amarelo e castanho, mantendo-se o número da página em vermelho, funcionando 

estes círculos como um código de “navegação” do livro, na medida em que permite 

reforçar a visibilidade da numeração das páginas. 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

verticais e horizontais como consequência dos blocos de informação do mesmo 

formato, constituídos pelo texto e pelas imagens. No entanto há páginas em que 

houve a tentativa de tornar a composição mais dinâmica através das imagens, dos 

formatos das caixas de texto, e do modo como ambos estão colocados na página 

(5º ano, pp. 129, 193; 6º ano, p.103).  
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Grande parte da informação é apresentada em superfície colorida, tornando mais 

difícil a sua leitura. (5º ano, pp. 46, 124; 6º ano pp. 78, 80).  

Cada secção tem uma cor base como a dos textos literários ou a das fichas 

informativas. 

Imaginamos que este tipo de composição terá como objectivo ir de encontro às 

preferências do nível etário do aluno tipo, cujas fotografias coloridas se apresentam 

na capa e ao longo das unidades. No entanto, se as informações fossem 

apresentadas de modo mais sóbrio, com texto preto em superfície branca, 

proporcionariam uma melhor leitura, sendo visualmente menos cansativo. 

O formato e alinhamento irregulares, embora possam introduzir algum dinamismo 

na página, contribuem, neste caso, para uma impressão de desorganização que a 

falta de espaço branco, as combinações de contrastes de cores com grande peso 

visual ou pouco harmoniosas, e o muito negrito do texto reforçam, podendo até 

provocar irritação. 

Para a coerência da obra contribui a repetição do formato das várias secções ao 

longo dos vários temas/unidades, facilitando a “navegação” pelo livro.  

Todas as secções, além do seu texto principal, podem apresentar quadros, 

imagens e caixas de texto de formato e cor diversos. Talvez fosse possível esta 

informação ser apresentada de modo mais sóbrio. O tipo do texto principal, sem 

serifa, é utilizado em praticamente todo o manual, mantendo sempre o mesmo 

corpo 12. 

 

10. CAPA 

Quadricromia 

Cores aproximadas da Paleta PANTONE 

 

5º ano 

Azul 294 C 

Letras do titulo do manual: branco e azul 292 C  

Caixa do nome das autoras vermelha 187 C 

Letras do nome das autoras, do ano de escolaridade e do nome da disciplina verde 

381 C 
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6º ano 

Amarelo 159 C 

Letras do titulo do manual: branco e vermelho 1795 C  

Caixa do nome das autoras vermelha 1795 C 

Letras do nome das autoras branco 

letras do ano de escolaridade e do nome da disciplina vermelho 1795 C 

 

10.1 Leitura denotativa e conotativa 

A capa e contracapa do manual do 5º ano apresentam-se de cor azul 294 C. Nos 

seus cantos inferiores direitos, parte do conjunto de círculos concêntricos em azul 

mais forte, que se vão repetir em formatos mais reduzidos e noutras cores, na 

numeração das páginas e nos quadrados símbolos das lições. 

No 6º ano mantêm o mesmo formato, sendo o azul substituído pelo amarelo 159 C. 

Na capa do 5º ano, na sua zona superior, uma barra de cerca de 7 cm de altura e a 

toda a largura do livro, contém uma fotografia de quatro crianças enlaçadas, 

olhando-nos e parecendo felizes, sobre fundo branco com vestuário colorido a 

vermelho, azul e branco. Na do 6º ano, o mesmo número de crianças apresenta-se 

sobre fundo verde com vestuário em cores pastel.  

Alinhada à direita, uma barra vermelha de dimensões pouco maiores que o texto, 

que contém o nome das autoras. 

Aproximadamente no centro óptico da superfície da capa, apresenta-se o título do 

manual novo Português em Linha em letra de grande corpo, aberta no azul, 

alinhado ao centro, com batente. A palavra novo está colocada em oblíquo sobre a 

letra P da palavra Português. Em tipo de corpo menor, apresenta-se em branco e 

azul no livro do 5º ano e a vermelho no do 6º. Mais abaixo, alinhado à direita, o 

nome da disciplina e o ano de escolaridade, a verde no 5º ano e a vermelho no 6º. 

Na zona inferior do manual e alinhado ao centro, o logótipo da Plátano Editora, 

branco e vermelho no 5º ano, e branco, vermelho e preto no 6º. 

Na contracapa repete-se o título do manual no canto superior esquerdo, em corpo 

menor. Por baixo, um bloco de texto encimado por uma caixa de texto vermelha 

contém o seu título a verde no 5º ano e a branco no 6º. O texto apresenta-se no 

mesmo verde com marcas com o formato dos círculos concêntricos. No 6º ano o 

bloco de texto mantém as marcas, mas em vez de verde apresenta-se a preto. 
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Mais abaixo, alinhado com a restante informação, o símbolo do livro amigo do 

ambiente sobre uma parte dos círculos concêntricos com batente, com a mesma 

dimensão dos da capa. 

Para o reduzido dinamismo da composição da capa, contribuem as posições em 

oblíquo das crianças e o plano da fotografia que nos permite identificar as suas 

expressões. Outro contributo provém da linha oblíqua da palavra novo. As linhas 

circulares desempenham um papel mais decorativo que estrutural. 

A leitura conotativa desta capa resume-se ao significado que pensamos ter a 

imagem das crianças: estudar por este manual é tão divertido e animado como as 

brincadeiras que se têm em grupo. 

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

Nestes manuais, a maior parte das imagens não tem função pedagógica. Se 

exceptuarmos a banda desenhada, os esquemas ou os quadros que ajudam a 

sintetizar a matéria, e a simbologia que facilita a “navegação”, quer pelas suas 

páginas, quer pelas suas diferentes partes, as restantes imagens desempenham 

papeis meramente decorativos.  

A maioria das ilustrações não tem grande qualidade estética ou expressiva. De 

traço e cor simplificados, infantilizada e estereotipada, limita-se a decorar as 

páginas onde se encontra. Nalguns casos, contribui para a sobrecarga visual das 

mesmas (6º ano, pp. 30, 58, 59). 

 

11.1 Fotos  

11.1.1 No Índice   

Coloridas, funcionam como símbolos dos temas/unidades com cujos títulos se 

encontram alinhadas. São imagens das fotografias motivadoras das páginas duplas 

de abertura das unidades, em dimensões mais reduzidas. 

 

11.1.2 Nos separadores dos temas/unidades  

Coloridas, sem referência, numeração ou legenda, funcionam como imagens de 

nível 4, tendo como objectivo decorar a página e motivar os alunos para os 

conteúdos das unidades. São fotografias de vários planos de crianças do nível 

etário dos alunos a quem se destinam os manuais. 
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11.1.3 Nas páginas de desenvolvimento dos temas/unidades 

Em número reduzido. São fotografias a preto e branco e coloridas de nível 2 e 4, 

pedagogicamente classificadas como vicariais, redundantes e, essencialmente, 

recreativas. Algumas apresentam legenda simples.  

 

11.1.4 Nas páginas dedicadas a outras funções 

PARA CONHECER MELHOR OS ESCRITORES 

Quer as fotos a preto e branco, quer as coloridas são de nível 2 e quanto à sua 

função vicariais. São fotos de várias dimensões, de escritores ou dos seus livros.  

 

11.1.5 Nas páginas das actividades/exercícios 

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO 

Sem legenda, nem numeração, em número muito reduzido de nível 2 e 4 e que se 

classificam quanto à sua função como redundantes. 

 

11.2 Imagens convencionais 

O manual do 5º ano apresenta quatro mapas na unidade 0, com legenda, 

necessários para os exercícios pedidos.  

Nos dois manuais, os esquemas apresentam-se essencialmente em tabelas 

coloridas sobrecarregando as páginas. 

A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, parece muito 

primária e sem qualidade gráfica (5º p. 157, 6º ano, p. 32).  

 

11.3 Ilustrações 

Em todas as secções dos manuais 

Estes manuais são ilustrados a cores. O seu cromatismo está em harmonia com o 

cromatismo geral do manual.  

A ilustração, muita dela estereotipada e infantil, de formas e cores simplificadas, 

tem essencialmente como função a decoração da página. A maior parte das 

imagens são de nível 4, tendo por função alegrar as páginas ou talvez motivar os 

alunos para o seu conteúdo. Em alguns casos pode ajudar à compreensão dos 

conteúdos ou ser-lhe indispensável como na banda desenhada que se apresenta 
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em maior número no livro do 6º ano. De nível 1 e 2, quanto à sua função 

pedagógica, classifica-se como redundante ou explicativa. 

 

11.4 Documentos históricos 

Em número muito reduzido nos manuais dos dois anos de escolaridade, 

apresentados ao longo das páginas de desenvolvimento dos capítulos e de 

conhecimento não obrigatório. São imagens de nível 2 e funcionam como vicariais. 

 

12. PAGINAÇÃO  

12.1 Índice 

Apresenta-se em três páginas duplas, tendo também como função explicar como 

está organizado o manual. Pensamos que esta dupla função o tornou menos claro 

como índice, pois não podemos esquecer que é para ser consultado pelo aluno. 

Em quadricromia, no livro do 5º ano, o filete verde da margem superior das páginas, 

apresenta-se a azul; no livro do 6ºano mantém a cor amarela das restantes 

páginas. 

O título Índice a verde nos dois livros, intercala-se com segmentos do filete (Í-n-d-i-

c-e) na página par. Na página impar, apresenta-se o título do manual alinhado à 

direita, interrompendo o filete.Também interrompendo o filete, no centro do livro, o 

conjunto de círculos concêntricos sem rigor geométrico, coloridos em amarelo e 

cinzento com batente. São pouco visíveis pois encontram-se no local de união das 

páginas.  

As páginas apresentam uma só coluna, excepto a última que apresenta duas. 

A informação relativa ao conteúdo do manual organiza-se em tabelas de limites 

coloridos, vermelhos no livro do 5º ano e verde no do 6º, com a linha superior de 

azul diferente nos dois livros, contendo os títulos a branco no 5º e vermelho no 6º.  

A numeração das páginas relativas aos conteúdos, encontra-se numa destas 

colunas.  

Como grande título, o número da unidade, a vermelho, de tipo diferente do resto da 

informação, no 5º ano e a amarelo no 6º; com o mesmo alinhamento, o nome da 

unidade correspondente a cada tabela, a azul, seguido de linha tracejada também 

azul até ao número da página. É a informação mais clara para os alunos pois é a 

que apresenta características simples de índice. Significa que o acesso ao número 
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da página em que se inicia cada unidade é fácil. A restante informação não é de 

leitura tão rápida. À esquerda do título (vermelho) ou amarelo e subtítulo (azul), 

encontram-se em formato mais reduzido, as imagens correspondentes às páginas 

duplas de abertura dos temas/unidades ou separadores. 

O tipo do texto de corpo 10 é o mesmo do texto principal, podendo apresentar-se 

em itálico e a negrito.  

No manual do 6º ano, algumas partes das tabelas são coloridas apresentando 

informações na sua superfície. 

 

12.2 Páginas da apresentação da disciplina  

As autoras dirigem-se ao aluno.  

Com o título, Aos alunos a negrito, ocupa uma página em ambos os volumes, 

mantendo o mesmo formato, com alterações a nível cromático. No livro do 5º ano, o 

filete da margem superior é azul como o do índice, enquanto no do 6º é amarelo. 

Em ambos os livros, o filete é interrompido pelo título do manual, com batente, 

alinhado à direita.  

O primeiro bloco texto alinha-se à esquerda em letras azuis e pretas no 5º ano e 

pretas no 6º. O segundo bloco de informação organiza-se em caixas de texto ovais 

com batente, em dois tons de azul no 5º ano, e dois tons de amarelo no 6º, que 

ocupam o espaço central da superfície da página, em três colunas de dimensão e 

alinhamento irregulares. O terceiro bloco de informação apresenta-se dividido em 

blocos com vários alinhamentos, da esquerda para a direita. O último e quarto bloco 

de texto, em forma de P.S. desenvolve-se ao longo da largura da página, com texto 

a preto e negrito. 

Uma linha vertical do mesmo azul da margem superior no 5º ano e amarelo no 6º, 

tracejada e coincidente com o limite da margem esquerda, abarcando todos os 

blocos de texto, acaba numa seta apontada ao bloco relativo ao P.S. 

Interrogamo-nos se os alunos lerão as dez caixas de texto apresentadas e se uma 

página mais simples não seria mais fácil de ler. 

 

12.3 Páginas dos separadores dos temas/unidades 

O manual do 5º ano de escolaridade está dividido em nove temas/unidades; o do 6º 

em sete e um apêndice. 
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As páginas duplas de abertura ou separadores, apresentam o mesmo formato, 

alterando-se a imagem em cada tema/unidade. 

No livro do 5º ano, as páginas duplas em amarelo 129 C com os círculos 

concêntricos em tom menos saturado na zona inferior esquerda, apresentam-se 

divididas horizontalmente em três partes, por filetes coloridos vermelho 187 C.  

Na página par, a primeira parte contém em letra de grande corpo, a palavra 

Unidade e o seu número a vermelho; na parte central o nome da unidade, num tipo 

diferente, de corpo um pouco menor, em maiúsculas a branco, com batente negro; 

na parte inferior não existe informação escrita. A página impar apresenta-se dividida 

verticalmente em três partes, de larguras desiguais. Na parte superior da coluna 

central, a mais larga, está colocada uma fotografia colorida. No restante espaço da 

coluna a azul 294 é aberto o texto do sumário da unidade, alinhado à esquerda, 

com marcas e o título sumário, alinhado à direita, em verde. 

Quando o sumário apresenta informação hirearquizada, as categorias são 

representadas pela cor: a principal a verde, a seguinte a branco, a última a azul 

mais claro que o azul da coluna. 

Cromaticamente, estes separadores apresentam harmonias de complementares 

nas cores da foto e nas cores da superfície das páginas.  

No livro do 6º ano o formato é o mesmo, com alterações nas cores das páginas e 

dos filetes que aqui são, respectivamente, verde 578 C e amarelo 143C.  

O formato das letras da palavra unidade e do seu número é o mesmo das restantes 

palavras da página par e apresenta-se a amarelo; o título da unidade em azul. 

Enquanto no manual do 5º ano as imagens são sempre fotografias coloridas, no do 

6º ano podem ser ilustrações dos textos que fazem parte das unidades. 

Todas as páginas de abertura das unidades apresentam a mesma cor. 

Os códigos de navegação baseados na cor são muito utilizados para chegar 

rapidamente às informações. Nestes manuais, como a cor dos separadores das 

unidades, dos filetes das margens superiores das páginas e a caixa da sua 

numeração mantêm o mesmo cromatismo, essa mais valia não é tida em conta. 
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Páginas de desenvolvimento dos capítulos 

Cada tema ou unidade encontra-se dividido em lições que apresentam várias 

secções: textos literários, exploração dos textos, fichas informativas, exercícios de 

aplicação.  

No final de cada unidade existem sempre as páginas Ler por Prazer e Para 

conhecer melhor os escritores. Algumas unidades apresentam também a secção 

Ler poesia. A unidade zero com o título NOTAS PRÉVIAS tem funções diferentes 

das restantes. 

Cada secção apresenta um tipo de paginação que analisaremos seguidamente. 

 

12.4 Páginas de desenvolvimento das lições 

A página introdutória das lições no livro do 5º ano, de uma coluna, apresenta no 

seu canto superior esquerdo, atravessado pelo filete, um quadrado no azul da capa 

com o conjunto de círculos concêntricos num outro azul mais claro. Sobre o filete, o 

número da lição, a vermelho; no centro dos círculos, a branco e alinhado à 

esquerda, o título da lição.  

No livro do 6º ano, alteram-se as cores do quadrado para os dois tons de verde das 

páginas de abertura das unidades, e a cor da palavra lição e o seu número, para 

outro tom de verde. Este quadrado funciona como o símbolo das lições. Alinhados 

com este quadrado, dois pequenos blocos de texto com os respectivos títulos 

coloridos a amarelo no 5º ano e a azul no 6º, Falar e Ler ou Ouvir. O texto a preto 

negrito, de corpo 11 no livro do 5º ano, e de corpo 12 no do 6º.  

Frequentemente, no lado direito da página, uma ou duas imagens coloridas, 

recreativas, de diversas dimensões, normalmente ilustração alusiva ao texto.  

A uma distância variável do quadrado, símbolo da lição, uma caixa de texto com a 

dimensão útil da página, de cor 468 C no 5º ano e 482 C no 6º ano, serve de fundo 

ao texto principal, de tipo sem serifa, preto, de corpo 12. Este texto pode continuar 

na página seguinte, mantendo o mesmo formato.  

O título do texto a vermelho no 5º ano e a amarelo no 6º, pode apresentar-se 

alinhado à esquerda ou ao centro. 

Sendo o texto em banda desenhada, não se apresenta em caixa. 

Os textos apresentam-se referenciados. 
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Não compreendemos o objectivo de colocar o texto em superfície colorida. Poderá 

ser uma estratégia de simbologia mas não a consideramos uma boa opção. Nestes 

manuais a quantidade de texto apresentada em superfície de cor é tal, que o 

comum e legível texto a preto sobre superfície branca parece excepção. Há uma 

subversão das boas regras de legibilidade tipográfica. 

Nas páginas seguintes, os blocos de informação podem apresentar vários formatos: 

com títulos coloridos em tipo de corpo 17 e marcas também coloridas, em cores 

diferentes, conforme o ano de escolaridade. 

Caixas de texto de vários formatos e cores, de dimensões variáveis, com ou sem 

imagens, com texto a preto ou a cor, com tipos de diversos corpos, colocados 

verticalmente ou na oblíqua, são constantes ao longo das páginas. Algumas destas 

caixas de texto repetem-se nas sucessivas lições constituindo-se como símbolos da 

informação que contêm (5º ano, p.38; 6º ano, p.88).  

 

Ler Poesia 

A página apresenta o quadrado símbolo da lição, sobre o qual se encontra o título 

da secção em letra manuscrita, a azul e vermelho, rodeado por cercadura amarela 

e fundo branco no livro do 5º ano; no do 6º, o título, com a mesma letra, apresenta-

se a preto, rodeado por cercadura e fundo em dois tons de amarelo.  

Dentro do quadrado, o subtítulo da secção a branco com marcas circulares a 

vermelho e no 6º ano toda a informação a branco. Sob o quadrado, alinhado à 

esquerda, o título do texto poético a vermelho no 5º ano e a amarelo no 6º.  

O texto principal pode apresentar-se numa ou mais colunas, a preto de corpo 12, 

sobre a superfície branca da página. Nesta secção, o texto principal não se 

apresenta em superfície colorida. No entanto, no livro do 6º ano, uma das páginas 

apresenta uma imagem, desenvolvendo-se o texto poético sobre ela. A sua leitura 

torna-se muito difícil (6º ano, p.70). 

Normalmente, uma ou mais imagens decoram as páginas que também podem 

conter caixas de texto diversas. 

 

Ficha Informativa 

No livro do 5º ano, o título a vermelho, alinhado à esquerda seguido de um pequeno 

rectângulo da mesma cor, contendo o número da ficha a branco, apresentam-se 
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sobre o filete verde. No livro do 6º ano, o título e o rectângulo são verdes sobre o 

filete amarelo. 

Tal como nas páginas dedicadas aos textos literários, a informação principal é 

apresentada em superfície colorida, funcionando como que caixa de texto. Colorida 

em azul 291 C no 5º ano, e verde 580 C no 6º, pode prolongar-se por mais que 

uma página, com caixas de texto de formatos, dimensões e cores diversas no seu 

interior. Os títulos dos blocos de informação são a vermelho, e a restante 

informação na mesma letra do texto principal, a negrito ou normal, com corpos e 

cores diversas. Podem ainda apresentar imagens (5º ano, p.46; 6º ano, p. 126). 

São páginas muito pesadas, quer cromaticamente, quer em quantidade de 

informação. Os contrastes de cores não promovem uma leitura repousante destas 

páginas de informação essencial. 

 

12.5 Páginas das actividades/exercícios 

Exercícios de aplicação 

Apresenta no livro do 5º ano, o título a amarelo em caixa de texto rectangular, de 

fundo verde e limites a azul; no livro do 6º ano, o título a preto apresenta-se em 

caixa rectangular amarela de cantos arredondados. 

A informação principal é apresentada a preto, colorida, e negrito. As páginas podem 

conter caixas de texto e quadros de dimensões, formatos e cores diversas com o 

texto em letra, cor e corpo também diversos. Podem ainda apresentar imagens. 

Embora sejam páginas menos desagradáveis visualmente, porque o texto principal 

se apresenta em fundo branco, o facto de apresentarem a informação com muitos 

formatos, torna-as pesadas.  

Apesar de tudo, as páginas desta secção no manual do 6º ano, são mais sóbrias e 

menos cansativas porque não há tanta variedade de cor. 

 

12.6 Páginas dedicadas a outras funções 

Ler por prazer 

Para conhecer melhor os escritores 

Estas secções são constituídas sempre por páginas duplas.  

As páginas par apresentam formato semelhante na margem superior: no livro do 5º 

ano, uma barra horizontal de cerca de 3 cm, ao corte, no amarelo das páginas de 
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abertura dos temas/lições, com os círculos concêntricos num tom mais claro, é 

atravessada pelo filete verde, existente em todas as páginas; no livro do 6º ano esta 

barra é azul 298 C, com os círculos concêntricos no mesmo amarelo do 5º ano, 

atravessada por filete amarelo. Nesta barra estão colocados os títulos das 

respectivas secções: Ler por prazer e Para conhecer melhor os escritores. O 

primeiro apresenta-se alinhado à esquerda, em duas cores e dois tipos de letra. No 

5º ano, as duas primeiras palavras, Ler por, a branco com a mesma letra do texto 

principal, e a terceira palavra, Prazer, a preto, em tipo manuscrito de corpo maior; 

no 6º ano, o branco é substituído por preto e o preto por amarelo com batente.  

Nos manuais dos dois anos de escolaridade encontra-se, alinhada à direita, na 

barra colorida, a mesma montagem colorida de ilustração e foto, funcionando como 

símbolo da secção. 

As páginas de Ler por prazer podem apresentar ilustração. O título dos textos a 

vermelho no 5º ano e a amarelo no 6º, é alinhado ao centro, com a mesma letra do 

texto principal. 

O formato da secção Para conhecer melhor os escritores é igual nos dois manuais 

com alterações somente a nível da cor. No livro do 5º ano, a barra rectangular é 

amarela, tal como a secção anterior, e o título apresenta-se a branco, na letra do 

texto principal, sobre o filete verde; no livro do 6º ano, a barra rectangular é azul, tal 

como o da secção anterior e o título apresenta-se a preto sobre o filete amarelo. 

Nos dois manuais, o nome do escritor a preto, em letra manuscrita, de corpo maior, 

está alinhado ao centro. A primeira página de Conhecer melhor os escritores pode 

ser dedicada a um ou mais escritores. Apresenta normalmente à esquerda, a 

fotografia do escritor(s) seleccionado(s), a cores ou preto e branco, com 

alinhamento diverso. O texto principal tem letra a preto de corpo 12. Pode 

apresentar ou não, outras imagens e caixas de texto de formato e cor variados. 

As páginas destas duas secções apresentam sempre o texto a preto em superfície 

branca, tornando-se muito mais agradáveis visualmente e repousantes do que as 

páginas dedicadas às lições. 

 

12.7 Páginas dos capítulos/unidades 6,7,8 do 5º ano e 6 e apêndice do 6º ano 

Estas páginas são dedicadas não a lições mas a livros ou tipos de texto. 
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Embora possam apresentar caixas de texto coloridas, a maioria dos textos 

apresentam-se a preto sobre fundo branco o que as torna, tal como as anteriores, 

mais agradáveis visualmente.  

Apresentam muitas imagens, geralmente ilustrações coloridas e de grande formato, 

no mesmo estilo das apresentadas nas restantes páginas dos livros. 

Nas unidades 7 e 8 do manual do 5º ano, são apresentados textos tradicionais 

portugueses. Os títulos destes blocos de informação são em azul, vermelho e 

branco, as cores da capa. Pelo corpo da letra e pela combinação cromática 

adquirem um relevo visual pouco agradável (5º ano, p. 246). Para além disso, tendo 

como título Património Tradicional, pelo valor simbólico das suas cores, mais 

parece pertencerem ao património tradicional de outro país que não Portugal. 

As páginas do livro do 6º ano, mais sóbrias, apresentam superfícies mais 

harmoniosas e por isso, mais agradáveis (6º ano, p. 239). 

 

12.8 Textos secundários/caixas de texto 

Existe uma multiplicidade de textos secundários em caixas de texto, em todas as 

secções dos manuais. Como referimos, em algumas unidades, o texto principal é 

apresentado também em caixas de texto coloridas. As caixas apresentam vários 

formatos, cores e alinhamentos. Os seus limites são normalmente coloridos e o seu 

interior também (5º ano, pp. 34, 45, 116, 240, 246; 6º ano, pp. 45, 88, 139, 212). 

Os títulos e texto podem apresentar-se a preto ou coloridos, com letras de vários 

tipos e corpos.  

Esta multiplicidade de modos de apresentar a informação pretende, em alguns 

casos, constituir-se como simbologia de “navegação” através dos livros. Não nos 

parece uma boa opção pois sobrecarrega as páginas dedicadas aos conteúdos 

principais. Apesar de tudo, o livro do 6º ano é um pouco mais sóbrio que o do 5º. 

 

13. CONCLUSÃO   

13.1 Pontos fortes 
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13.2 Pontos fracos 

 Grande parte das informações apresenta-se em superfície colorida. 

 O texto colorido ou com muito negrito, em superfícies coloridas com 

combinações cromáticas pouco harmoniosas e muito saturadas, 

sobrecarregam as páginas que se tornam visualmente desagradáveis e 

cansativas. Pensamos que a opção de apresentar texto em superfície 

colorida terá como objectivo ajudar o aluno na identificação do tipo de 

informação que este constitui. No entanto, consideramos que as 

características psicofisiológicas do aluno tipo, do nível etário a que se 

dirigem estes manuais, permitem-lhe não necessitar desta estratégia. Se 

compararmos a mais valia discriminatória que ela proporciona com o 

conforto visual e a legibilidade de texto preto numa superfície branca, 

pensamos que estes últimos são mais importantes. Para além disso, há toda 

uma panóplia de estratégias gráficas que “marcam” a informação sem 

interferir com a sua legibilidade. 

 O formato e alinhamento irregulares de blocos de texto e imagens em 

algumas unidades, embora possam introduzir algum dinamismo na página, 

não contribuem para a impressão de calma e organização que o estudo 

exige. 

 As páginas dedicadas às várias secções das lições apresentam pouco 

espaço branco, quer nas suas margens, quer entre os diferentes blocos de 

informação. O branco é essencial para o repouso do olhar e permitir que a 

informação seja melhor lida.  

 A Simbologia para além daquela que assenta essencialmente na cor das 

caixas de texto ou da superfície das páginas, é pouco trabalhada 

graficamente. 

 Algumas páginas contêm texto sobre imagem, dificultando muito a sua 

leitura (6º ano, p. 70). 

 Os códigos de navegação baseados na cor são muito utilizados para chegar 

rapidamente às informações. Nestes manuais, como a cor dos separadores 

das unidades, dos filetes dos cabeçalhos das páginas e a caixa da sua 

numeração, apresentam sempre o mesmo cromatismo, essa mais valia não 

é tida em conta. 
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 O índice é de difícil consulta para os alunos. Apresenta-se em três páginas 

duplas, desempenhando também o papel de explicar como está organizado 

o manual. Consideramos que esta dupla função o tornou menos claro, se 

pensarmos que se dirige ao aluno. 
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Matemática 

Matemática conVida, 5º e 6º anos 
Lisboa Editora 

 
3 º lugar preferências dos professores 
5º ano: 1 volume; 6º ano: 2 volumes 
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade (5º e 6º anos) 

 
 

 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

Matemática conVida 

Ano de 
escolaridade 

 

 
5º, 6º 

Editora 
 

Lisboa Editora 

Preço  5º 14,77 E 
6º 15,65 E 

Autores 
 

Ana Ribeiro Rosa, Lourdes Neves, Natália Vaz 

Coordenação 
  

 

Design 
 

  Atelier Henrique Cayatte e Paula Cabral 

Ilustração 
 

António Salvador, Pedro Armés 

Revisão científica 
 

 

Ano de edição 5º 2005  
6º 2006  

1 /2 volume/s 
 

5º- 1 
6º- 2 

Ofertas  
 
 

5º- caderno de materiais 
 Jogo didáctico 
6º- caderno de materiais 
 Jogo didáctico 
Actividades em autocolantes 

Anexos 5º - caderno de actividades  
6º - caderno de actividades 
 ( pode vender-se em separado)  
 

Pressupõe aluno 
escreva no manual 

  

Sim, embora se sugira que as actividades sejam realizadas no  
caderno diário, tendo em vista a reutilização do manual 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

28,4 x 21,5 

Peso  
 

5º ano: 650g 
 
6º ano: 
1º vol.- 400g 
2º vol.- 400g 
 
x 

Papel 
branco 

 
colorido  

x 

 
 

 
x 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 
 

 
x 

Textura 
agradável 

(lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 
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Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções, pois algumas apresentam-se também ao longo 

do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 240 páginas deste manual escolar, 83 (35%) são dedicadas à exposição dos 

conteúdos, 94 (39%) a actividades e exercícios, 17 a resumos (7%), 9 (3, 75%) à 

auto-avaliação e 13 (5%) a outras funções. As restantes 24 páginas (10%) 

destinam-se aos outros componentes do manual. 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º volume 
Total 

 
240 
 

Índice 2 
Organização do manual 2 

Apresentação da disciplina 
 

1 

Separadores dos temas/unidades 
 

16  

Separadores dos subtemas 
 

 

Desenvolvimento dos temas/unidades 
 

(83=34,58 %) 
 

Actividades/exercícios: 
Aplica 

À descoberta 
 

Problemas Exercícios 
A brincar também se aprende 

 

Total - (94=39,16%) 
32 
16 
 
37 
9  

Resumos: 
Não esqueças 

 

 
(17=7,08%) 
 

Auto-avaliação 
Agora… 

 
(9=3,75%) 

Glossário 
 

 

Referências bibliográficas 
 

 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
 

Soluções 
 Anexos 

(publicidade) 

 Total - (13=5,41%) 
 
12 
1 
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Nas percentagens que apresentamos incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções, pois algumas delas apresentam-se também ao 

longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 256 páginas deste manual escolar, 72 (28%) são dedicadas à exposição dos 

conteúdos, 90 (35%) a actividades e exercícios, 14 (5%) a resumos, 17 (7%) a 

auto-avaliação e 28 (11%) a outras funções.  

As restantes 35 páginas (14%) destinam-se aos outros componentes do manual.  

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º /  2º  

Total 256  (128 + 128) 
 

Índice 
 

4 (2+2) 

Organização do manual 4 (2+2) 
 

apresentação da disciplina 
 

2 (1+1) 

Separadores dos temas/unidades 
 

 20 (10+10)  

Separadores dos subtemas 
 

 

Desenvolvimento dos temas/unidades 
 

 (72= 28,12%) 
(30+42)   

Actividades/exercícios: 
 

Aplica 
À descoberta 

 
Problemas Exercícios 

Desafios e Passatempos 

Total  (90=35,15%) 
 
 26 (14+12) 
 21 (16+5) 
 
 33 (14+19) 
 10 (4+6) 

Resumos: 
Não esqueças 

 

 
 (14=5,46%) 
(8+6)    

Auto-avaliação: 
Auro-avaliação 

(17=6,64%) 
 (9+8) 

Glossário 
 

 

Referências bibliográficas 
 

 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
Soluções 

 
Anexos 

(publicidade) 

Total - (28=10,93%) 
26 (14+12)  
 
2 (1+1) 
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Segundo alguns especialistas, o número aconselhável de palavras por página para 

os manuais destes níveis etários, é o seguinte: 5º ano, entre 220 e 250 palavras; 6º 

ano entre 275 e 325. 

No livro do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de palavras 

aconselhável é de 8. Cerca de 204 páginas apresentam um número menor de 

palavras e 8 um número maior. Das 220 páginas do volume sujeitas a contagem, as 

que são em maior número apresentam entre 100 e 150 palavras (86). 

Nos dos 6ºano, não existem páginas que apresentem o número de palavras 

aconselhável, aumenta para 212 as que possuem um número menor e não há, 

também, páginas com um número maior. Das 212 páginas do volume sujeitas a 

contagem, as que são em maior número apresentam entre 100 e 150 palavras (78). 

 
 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

sem serifa  
 

tipo 
 

corpo Legível  

Textos secundários: 
 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 

 
x 

Margens 3,5cm superior  
1cm inferior  
2cm lateral interior 
1cm lateral exterior ou 5,5cm 

Espaço entre colunas 0,5 cm 

Número de palavras por página 
Nº palavras 
 

 220 a 250 

Nº páginas 
 

8 
 

+ 250 
 

8 

 
5º ano 

 (220 a 250 palavras) 
 
 

 
- 220 

 
204 

 
 275 a 325 

 
0 

 
+ 325 

 
0 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
  

- 275 
 

212 
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6. ICONOGRAFIA 
 
% aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 
até 50%   

 
168 

5º ano 

 
+ 50%  

 
52 

 
até 50% 

 
190 

6º  ano 

 
+ 50% 

 
22 

Numeração  
 

Referência  
 

Legenda  
 

simples 
 

 

com explicação  
 

com actividades  
 

Qualidade material 
Boa 

(legível)  

 
x 

Má  
(pouco legível) 

 
 

Complexidade 
 (p/ nível etário)     Alta 

(difícil compreensão) 

 

Média 
(compreensível) 

 
x 

Baixa 
(infantil) 

 
 

Dimensões Diversas 
 
 Iconografia  

diversificada 
 

pouco diversificada 
 
x 

 
Tendo por base as recomendações de vários autores relativas à quantidade de 

imagens, estes manuais apresentam os seguintes números que descrevemos 

seguidamente: no volume do 5º ano, cerca de 168 páginas não ultrapassam os 

50%, embora com percentagens diferentes; com mais de 50%, cerca de 52 

páginas. Nos volumes do 6º ano, o número de páginas com percentagem de 

imagens até 50%, é cerca de 190; com mais de 50% de imagens, cerca de 22. 

Como se pode verificar, a informação icónica ultrapassa o aconselhável.  
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Da totalidade de 212 páginas dos volumes do 6º ano, sujeitas a análise, aquelas 

que apresentam menos de 25% da sua área preenchida com imagens são em 

maior número (91 páginas). Igualmente em relação às 220 páginas do volume do 5º 

ano (52 páginas). 

 
 
 
 
 
 
 
7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
  fotografia: 

Preto e branco 
 

colorida x 
x x x 

 
x 

x x  

 
x 

x x  

 
x 

x   

 
 

 x   

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

 

    

    Ilustração: 
Preto e branco 

 
 Colorida 

x 
 

x x x 

Documentos 
históricos 

 x   
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8.FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de 
visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso 
no texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte 
ou 
entretém) 

fotografia: 
 

 

 
Preto e branco 

 
 

    

 
colorida 

x x    

Convencionais:  
 

Mapas 
   x  

 
Gráficos 

   x  

 
Esquemas 

 
 

  x  

 
Simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

x x x x x 

Documentos 
históricos 

 x    

 
 

Relevância pedagógica: 

Fotografias coloridas (níveis 1, 2, 3, 4). 

Mapas e gráficos (níveis 1, 2, 3); esquemas (níveis 1, 2); simbologia (nível 3). 

Ilustração colorida (níveis 1, 2, 3, 4).  

Documentos históricos (nível 2). 

 

Função pedagógica:  

Fotografias coloridas (motivadora, vicarial). Nos separadores dos Temas/unidades, 

uma por unidade, colorida, com um bom nível de qualidade estética e material, 

cujos elementos representados remetem para os conteúdos das respectivas 

unidades, uns de forma mais explícita do que outros, constituindo-se como as suas 

imagens motivadoras.  
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Em todas as secções dos manuais apresentam número muito reduzido, 

classificando-se essencialmente como vicariais. A sua complexidade é razoável 

para o nível etário dos destinatários.  

Mapas, gráficos, esquemas, simbologia (explicativa). Em todas as secções dos 

manuais, os esquemas têm como objectivo a organização ou explicação dos 

conteúdos essenciais, facilitando a sua compreensão.  

Os mapas em número reduzido, são indispensáveis à compreensão dos conteúdos. 

Um grande número de gráficos apresenta variadas formas, bidimensionais, 

tridimensionais, circulares, de linhas, colunas ou barras, com e sem pictogramas, e 

legendados.  

A simbologia relativa às várias actividades, pretende guiar o aluno através da obra 

ou remetê-lo para o caderno de actividades. Apresenta características gráficas que 

lhe conferem unidade, embora alguns símbolos pela sua semelhança formal 

possam provocar enganos.  

Nos manuais do 6º ano, as actividades com símbolos aumentam 

desnecessariamente, na nossa opinião. Pensamos que na base deste aumento 

estará a opção de infantilizar os livros. Também no mesmo ano, alguns símbolos 

alteram a sua forma relativamente ao livro do 5º ano, tornando-se talvez mais 

claros. 

Ilustração colorida (motivadora, vicarial, redundante, explicativa, recreativa). 

Em todas as secções dos manuais, pode dividir-se em dois tipos: 

1. formas e traçados geométricos indispensáveis à compreensão dos 

conteúdos, cujas características cromáticas reforçam a clareza das suas 

formas; 

2. formas figurativas por vezes em forma de banda desenhada, de formas e 

cores simplificadas, que desempenham todas as funções pedagógicas 

elencadas. Algumas delas, sem qualquer função pedagógica relevante, têm 

como objectivo a infantilização dos livros.  

A ilustração dos livros do 6º ano parece-nos mais expressiva e menos infantil e 

portanto mais em conformidade com o nível etário dos alunos. 

Documentos históricos (vicarial). Em número muitíssimo reduzido, o seu formato 

de pequenas dimensões pode dificultar a sua leitura 
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9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

A informação icónica e escrita organiza-se em páginas de uma e duas colunas. 

Nas páginas de duas colunas a distância entre elas é de 0,5 cm. 

Quando é utilizada grelha com 2 colunas a margem lateral apresenta 1cm de 

dimensão, enquanto a grelha de uma coluna apresenta 5,5cm. 

Na zona superior de todas as páginas, barras coloridas com círculo da mesma cor 

indicam a unidade a que pertencem e funcionam como caixas de texto, 

respectivamente, para os títulos dos conteúdos da unidade e o seu número, 

apresentados a branco, em tipo sem serifa, de corpo 21. 

A numeração das páginas apresenta-se a branco, no canto exterior da margem 

inferior, numa caixa de texto rectangular da cor da unidade. 

A estrutura compositiva das páginas é, essencialmente, horizontal e vertical, 

resultante do modo como a maioria dos blocos de informação escrita e icónica está 

disposta na página e da forma das caixas de texto coloridas. 

A informação icónica intercala-se com a escrita, podendo apresentar-se em caixas 

ou tabelas das mais variadas formas e cores.  

Em algumas páginas dos problemas/exercícios que apresentam muita informação, 

o espaço branco que separa os seus blocos poderia ser maior, tornando-as mais 

agradáveis visualmente (5º ano, pp. 76, 189).  

Para a “navegação” através do livro contribuem essencialmente os códigos 

cromáticos das barras na zona superior das páginas e da caixa de texto da sua 

numeração, o formato e a cor das caixas de texto de algumas secções e a 

simbologia um pouco infantilizada, mais numerosa nos livros do 6º ano. 

A forte coerência formal destes manuais é concretizada através da repetição 

regular das suas várias secções, apresentando sempre o mesmo formato com 

alterações ao nível da cor conforme a unidade a que pertencem. 

 

10. CAPA 

Quadricromia 

Cores aproximadas da Paleta PANTONE 

5º ano  

Uma fotografia colorida ocupa toda a superfície da capa. 
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Barra em Warm Red 186 C, como caixa de texto para o título do manual e 

superfície circular que contém informação sobre as ofertas ao aluno. 

Letras do titulo da disciplina: amarelas e brancas. 

Caixa do número do ano escolaridade: Process Blue 298 C 

Número do ano escolaridade, letras do nome da disciplina, das autoras e das 

ofertas: branco 

 

6º ano 

Uma fotografia colorida ocupa toda a superfície da capa. 

Barra em Warm Red 186 C, como caixa de texto para o título do manual e 

superfície circular que contém informação sobre as ofertas ao aluno. 

Letras do titulo da disciplina: amarelas e brancas. 

Caixa do número do ano escolaridade: Reflex Blue 279 C. 

Número do ano escolaridade, letras do nome da disciplina, das autoras e das 

ofertas: branco. 

Contracapas: amarelo109 C. 

 

10.1 Leitura denotativa e conotativa 

As três capas apresentam uma fotografia colorida, preenchendo toda a sua 

superfície.  

Na capa do volume do 5º ano, a fotografia representa um plano aproximado dos 

paus das tradicionais barracas de praia, de lona branca e riscas coloridas, que 

suportam os toldos. Nos volumes do 6º ano, a fotografia representa um moinho 

tradicional português, com as velas em movimento.  

Na zona superior da capa, numa barra vermelha com limites a azul, apresentam-se 

o título dos manuais a amarelo e branco, alinhado à esquerda e dois quadrados 

iguais, de lado maior que a altura da barra, alinhados à direita. O primeiro, amarelo, 

contém o logótipo da editora; o segundo em azul diferente nos manuais do 5º e do 

6º, o número aberto do ano de escolaridade. 

Nos volumes do 6º ano, esta barra vermelha tem cercadura no mesmo azul, do 

quadrado do número do ano de escolaridade. Sob a barra vermelha, alinhada com 

o lado direito do quadrado do logótipo da editora, noutra barra, estreita, no mesmo 

azul da caixa do número do ano de escolaridade, estão abertos os nomes das 
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autoras. Na zona inferior direita da capa, num círculo do mesmo vermelho da barra 

do título do manual, é aberto o texto da informação sobre as ofertas ao aluno. Na 

capa do 5º ano, a composição baseia-se em linhas rectas e seu cromatismo em 

cores primárias e secundárias; na do 6º, predominam as formas geométricas e as 

cores branco e azul. Em ambas as fotos, os seus elementos principais em primeiro 

plano contrastam com o fundo, o céu, de dois azuis diferentes. 

O olhar é atraído pela força visual das fotos, demorando-se na sua leitura. O peso 

visual das superfícies vermelhas, reforçado pelas linhas verticais dos paus das 

barracas ou pelas oblíquas das velas do moinho, atraem-no seguidamente, 

proporcionando-lhe a leitura da informação que contêm. Só em último lugar a 

informação sobre a autoria, a branco sobre a azul, é lida. 

As capas são formalmente bem equilibradas e as fotografias têm grande qualidade 

estética, remetendo para os conteúdos da disciplina através das formas dos 

elementos que as constituem. 

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

11.1 Fotos  

11.1.1 Separadores dos temas/unidades  

Uma em cada unidade, colorida com um bom nível de qualidade estética e material, 

cujos elementos representados remetem para os conteúdos das respectivas 

unidades, uns de forma mais explícita do que outros, constituindo-se como as suas 

imagens motivadoras.  

 

11.1.2 Em todas as secções dos manuais 

Em número muito reduzido, apresentam legenda. De nível 1 e 2, quanto às suas 

funções classificam-se essencialmente como vicariais. 

A sua complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários.  

 

11.2 Imagens convencionais 

Em todas as secções dos manuais. 

Os esquemas têm como objectivo a organização ou explicação dos conteúdos 

essenciais, facilitando a sua compreensão.  

Os mapas em número reduzido são indispensáveis à compreensão dos conteúdos. 
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Um grande número de gráficos apresenta variadas formas, bidimensionais, 

tridimensionais, circulares, de linhas, colunas ou barras, com e sem pictogramas, e 

legendados.  

A simbologia relativa às várias actividades, pretende guiar o aluno através da obra 

ou remetê-lo para o caderno de actividades. Apresenta características gráficas que 

lhe conferem unidade, embora alguns símbolos, pela sua semelhança formal, 

possam provocar enganos como o símbolo de Curiosidades e de Cálculo mental 

(6ºano, parte 2, pp. 69, 91) 

Nos manuais do 6º ano, as actividades com símbolos aumentam 

desnecessariamente, na nossa opinião. Pensamos que na base deste aumento 

estará a opção de infantilizar os livros já que o título da actividade em questão é 

bem visível (6º ano, parte 1, p.14). Também no mesmo ano, alguns símbolos 

alteram a sua forma relativamente ao livro do 5º ano, tornando-se talvez mais claros 

(5º ano, p. 155, 6º ano, parte 1, p. 40). 

Estas imagens de nível 1, 2 e 3. Classificam-se como imagens explicativas. 

 

11.3 Ilustrações 

Em todas as secções dos manuais. 

A ilustração, colorida, pode dividir-se em 2 tipos: 

1. formas e traçados geométricos indispensáveis à compreensão dos 

conteúdos, cujas características cromáticas reforçam a clareza das suas 

formas; 

2. formas figurativas por vezes em forma de banda desenhada, de formas e 

cores simplificadas, de vários níveis e que desempenham todas as funções 

pedagógicas elencadas. Algumas delas, sem qualquer função pedagógica 

relevante, têm como objectivo a infantilização dos livros (5º ano, pp. 26, 56, 

58; 6º ano, parte 1, pp. 48, 50, 109, parte 2, pp.10, 41).  

A ilustração dos livros do 6º ano parece-nos mais expressiva e menos infantil e, 

portanto, mais em conformidade com o nível etário dos alunos (5º ano, parte 2, p. 

71; 6º ano, p. 71). 
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11.4 Documentos históricos 

Em número muitíssimo reduzido, o seu formato de pequenas dimensões pode 

dificultar a sua leitura (6º ano, parte 1, p. 17).  

Estas imagens de nível 2 classificam-se pedagogicamente como vicariais. 

 

12. PAGINAÇÃO  

Cada unidade apresenta uma cor base. Esta cor repete-se na informação do índice 

e ao longo do desenvolvimento da unidade nas barras do cabeçalho das páginas, 

nas caixas da numeração das páginas e na superfície de algumas secções, em 

vários tons mais ou menos saturados, funcionando como uma verdadeira 

simbologia “de navegação”.  

 

Em Quadricromia (CMYK) 

As cores dos temas dos livros do 5º ano e do 6º são, aproximadamente, segundo a 

paleta PANTONE, as seguintes: 

5º ano 

1º Reflex Blue 185 C 

2º amarelo 1565 C 

3º Warm Red 187 C  

4º verde 555  

5º Reflex Blue 295 C 

6º amarelo 143 C 

7º verde 555  

 8º castanho 484  

 

6º ano 

1º volume 

1º verde 390 C 

2º Rhodamine Red c 

3º Process Blue 3135 C 

4º amarelo 137 C 

Soluções amarelo 137 C 
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2º volume 

5º amarelo 109 C 

6º Process Cyan C 

7º Rubine Red 258 C 

8º Warm Red 1795 C 

Soluções amarelo 137 C 

 

12.1 Índice 

Apresenta-se em página dupla com a informação estruturada em três colunas, nos 

volumes dos 5º ano, e duas nos do 6º ano. 

Na coluna menor, à esquerda, apresentam-se os números das unidades, abertos 

em caixas de texto circular, coloridas na cor da unidade. Nas duas outras colunas, 

organizam-se os blocos de texto correspondentes a cada unidade separados uns 

dos outros por espaço branco. Cada bloco de texto colorido na cor da respectiva 

unidade, é constituído pelo seu título, a numeração das páginas e o seu sumário.  

A numeração das páginas encontra-se à esquerda do texto em cor menos saturada. 

Quer o local da numeração, quer a sua cor podem, num primeiro contacto, tornar a 

consulta do índice mais difícil por parte dos alunos. É uma página dirigida aos 

alunos. 

 

12.2 Páginas da apresentação da disciplina 

Numa página com esquadria de largura de 2 cm, colorida em verde 579 C, 

correspondente à zona das margens, as autoras dirigem-se ao aluno em texto 

justificado, de tipo preto sem serifa. 

Nos volumes do 6º ano, na zona inferior da página, à direita, e alinhado com o 

texto, sobressai no branco da página uma caixa de texto em amarelo, contendo o 

símbolo do apoio da editora na Internet.  

 

12.3 Páginas da apresentação da organização do manual 

Apresenta-se nos dois anos de escolaridade numa página dupla verde 5595 C com 

a margem superior colorida em verde 579 C.  

Depois de um pequeno bloco de texto introdutório a preto, a reprodução das 

páginas tipo do livro apresenta-se com vários alinhamentos. À sua esquerda e 
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direita, está colocado o texto da explicação sobre o conteúdo das páginas a azul, 

preto e magenta, com marcas magenta.  

Nos livros do 6º ano, um zoom circular destaca pormenores nas páginas tipo.  

Pensamos que a informação está clara.  

 

12.4 Páginas dos separadores dos temas/unidades  

Cada ano de escolaridade está dividido em oito unidades. Cada unidade apresenta 

uma cor base que funciona, de modo muito claro, como simbologia “de navegação”. 

As páginas duplas são compostas formalmente do mesmo modo, embora com 

colorido diferente. Toda a superfície da página par e o terço interior vertical da 

página impar são dedicados a uma fotografia em harmonias cromáticas de diversos 

tipos, com a cor da restante superfície da página par. Na zona do centro óptico da 

página impar, um círculo colorido de limites brancos apresenta-se sobre a linha de 

separação entre a foto e a superfície colorida da página par.  

No manual do 5º ano o círculo apresenta-se com a cor da unidade mas menos 

saturada; nos do 6º em cor diferente, normalmente numa das cores da fotografia. 

No interior do círculo encontra-se aberto o número da unidade; sob o círculo, o 

número, o sumário da unidade e a numeração das páginas. Enquanto no livro do 5º 

ano esta informação se apresenta a branco, nos do 6º ano apresenta-se em duas 

cores: a numeração na cor do circulo e a restante a branco. O tipo do texto não tem 

serifa.  

Estas páginas de abertura apresentam-se harmonicamente coloridas, 

cromaticamente equilibradas, com imagens de grande qualidade estética, 

motivadoras, sendo mais sóbrias no manual do 5º ano.  

A estrutura compositiva destas páginas depende das linhas de força das imagens e 

do modo como se relacionam estruturalmente com a restante informação.  

 

12.5 Páginas de desenvolvimento dos temas/unidades 

A estrutura das páginas depende da secção a que pertencem, podendo apresentar 

uma ou duas colunas. A sua largura também depende da secção. 

Cada unidade possui uma cor que se repete ao longo das páginas dos seus 

capítulos e secções: numa barra do cabeçalho das páginas, no círculo que contém 
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o número da unidade e na caixa da numeração no seu rodapé. Algumas secções 

apresentam ainda a sua superfície ou parte dela, num tom da unidade. 

As unidades desenvolvem-se formalmente do mesmo modo, apresentando nas 

suas diferentes secções sempre o mesmo formato. 

As páginas de desenvolvimento ou exposição dos conteúdos apresentam duas 

colunas divididas por 0,5 cm e, por vezes, por um filete azul, estando a menor 

colocada na sua zona exterior.  

O título aberto na barra colorida do cabeçalho, é alinhado à esquerda nas páginas 

par e à direita nas impares. Na coluna menor, sobre a barra, o círculo colorido num 

tom menos saturado da unidade, nos livros de 5º ano e em cor diferente da unidade 

nos do 6º, contém também a branco, o número da unidade. A barra apresenta um 

filete no seu lado inferior, na mesma cor do círculo. 

A coluna menor é dedicada a vários textos secundários em azul, com um tom 

diferente no título, assinalados pelos seus símbolos. O tipo do texto sem serifa, é 

diferente e tem corpo menor que o do principal, assim como o tipo do título. Na 

coluna maior organiza-se a informação escrita e icónica, intercalando-se. 

O texto principal a preto, sem serifa, tem corpo 12, sendo o destaque das palavras 

feito a negrito ou magenta 

As páginas podem apresentar caixas de texto de formato e cores diversas com letra 

a preto de fonte diferente (6º ano, parte 2, p. 11). 

Alguma informação escrita apresenta um símbolo, assinalando-a como merecendo 

uma atenção especial do aluno. 

Como a coluna menor nem sempre é preenchida com texto e imagem e a coluna 

maior apresenta suficiente espaço branco entre os blocos de informação, grande 

parte das páginas são claras, facilitando o percurso do olhar. Naquelas em que tal 

não acontece tornam-se mais confusas e cansativas visualmente (5º ano, pp.106- 

107).  

Constata-se uma fácil “navegação” através do livro através de uma eficiente 

codificação cromática. 
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12.6 Páginas de actividades/exercícios:  

Aplica 

À descoberta  

Problemas Exercícios 

A brincar também se aprende/Desafios e Passatempos  

 

Aplica 

Esta secção pode apresentar-se com uma dimensão menor, ao longo das páginas 

dedicadas à exposição dos conteúdos. 

A página apresenta a barra, circulo e numeração na cor da unidade e parte da sua 

superfície colorida de amarelo 4545 C. Nos manuais do 6º ano esta superfície 

apresenta batente. 

O título da secção encontra-se aberto em caixa rectangular vermelha com batente 

noutro tom de amarelo, alinhada à esquerda sobre a linha superior horizontal que 

marca o início da superfície colorida.  

A numeração dos blocos de informação é aberta em pequenos círculos vermelhos, 

colocados à esquerda, sobre a linha vertical que marca o início da superfície 

colorida. 

O texto predominantemente a preto, pode apresentar-se a vermelho ou azul. O tipo 

sem serifa é diferente do texto principal e tem corpo 12. As imagens intercalam-se 

com o texto. 

As páginas podem apresentar caixas de texto de formato e cores diversas com o 

texto a preto ou colorido. 

A informação é organizada de modo claro com suficiente branco entre os seus 

diferentes blocos.  

A sobriedade das páginas do livro do 5º ano é alterada pela introdução do batente 

na superfície colorida da página no do 6º. Não consideramos uma mais valia em 

termos visuais.  

 

À descoberta  

Apresenta-se em páginas com a mesma formatação das da exposição dos 

conteúdos, ocupando toda a superfície da página ou parte dela. 
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O título encontra-se aberto em caixa semelhante à da secção anterior mas azul. 

Nos manuais do 6º ano foi-lhe acrescentados batente e símbolo, pensamos que por 

motivos decorativos e, na nossa opinião, desnecessários. Consideramos que o 

destaque do título através do branco e do corpo da letra sobre a superfície azul era 

o bastante. 

A informação icónica e escrita organiza-se, de modo geral, com suficiente branco 

entre si. O texto apresenta tipo sem serifa e corpo 12 e pode ter cor preta, magenta, 

azul e negrito no texto principal, e outras fontes em caixas de texto de formato e 

cores diversas, nos textos secundários. 

 

Problemas Exercícios 

Esta secção apresenta-se numa ou mais páginas com a seguinte formatação: a 

barra superior da página da cor da unidade é substituída, no seu extremo exterior, 

por um rectângulo com a mesma cor, quadriculado a branco; o título ocupa toda a 

barra, repetindo-se, alternadamente, a branco e na cor da barra, num tom menos 

saturado; a superfície da página apresenta-se num tom ainda menos saturado da 

cor da unidade.  

Estruturada em duas colunas de igual largura com cerca de 1 cm de intervalo, a 

informação escrita e icónica intercalam-se, sendo diferenciadas, quer por espaço 

branco e numeração de dimensão bem visível, quer pelo corpo e cor da letra e da 

unidade. O texto a preto e itálico tem corpo 12. 

Nos manuais do 6º ano, a numeração dos blocos de informação e as marcas do 

texto têm a cor do interior do círculo do número da unidade e do filete da barra do 

título. Sob o filete da barra repetem-se o título corrido da secção na cor da unidade, 

acompanhando toda a largura da barra. Também aqui consideramos as alterações 

desnecessárias, excepto a introdução de cor nas marcas do texto que é uma mais 

valia, em termos do seu destaque. 

Algumas páginas proporcionariam maior conforto visual se a sua cor apresentasse 

maior percentagem de branco. 

Também algumas páginas apresentam demasiada informação, necessitando de 

maior espaço branco para que a sua leitura se possa fazer de modo mais 

confortável (5º ano, pp. 24, 25). 
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A brincar também se aprende (5 ano) 

Desafios e Passatempos (6º ano) 

Com o mesmo tipo de conteúdos, estas secções apresentam um cabeçalho 

completamente diferente nos dois anos de escolaridade. Muito mais sóbria no 

manual do 5º ano e, de modo geral, mais agradável. 

O cabeçalho do livro do 5º ano segue a lógica das demais páginas, com a barra e 

círculo na cor da unidade, e número da unidade e título a branco. O destaque da 

secção é feito através de elementos decorativos com o mesmo colorido, à esquerda 

e à direita da barra. Nos volumes do 6º ano, a barra com a cor da unidade é 

substituída por outra, constituída por vários elementos muito coloridos, na qual se 

sobrepõe o título da secção Desafios e Passatempos, com um palavra de cada cor, 

dentro da gama de cores da barra. O único elemento que sinaliza a unidade a que 

pertence a secção, é o círculo com a sua cor, onde se abre o seu número. 

A informação escrita e icónica organiza-se em duas colunas, a maior interior e a 

menor exterior, tal como nas páginas de exposição dos conteúdos. Na coluna 

menor dispõe-se, quando existe, a informação assinalada com símbolos. Na maior, 

as imagens e/ou o texto intercalam-se. O texto a preto em tipo sem serifa, de corpo 

12, com títulos a magenta, pode apresentar-se em caixas coloridas tal como as 

imagens.  

Consideramos mais adequada a formatação do cabeçalho das páginas desta 

secção no manual do 5º ano, pela sua sobriedade cromática e formal. Também 

aqui a introdução de mais elementos decorativos como sinalização, nos parece 

desnecessária e torna os livros mais infantis. 

 

12.7 Páginas de resumos  

Não esqueças 

Uma página simples ou dupla colorida por tema. 

No cabeçalho, o formato rectangular da barra com a cor do tema é substituído por 

um formato arredondado com batente, e o seu comprimento é reduzido, 

transformando-se numa caixa de texto, onde se abre o título da secção, alinhado ao 

centro. As cores da barra mantêm-se. Na zona exterior do cabeçalho mantém-se 

também o círculo, com o número da unidade, aqui sobre o branco da página. 



Matemática ConVida, 5º e 6º anos - Lisboa Editora 

 
 

 115 /433

Na página, a sua superfície útil colorida, é delimitada por uma esquadria de cor 

mais saturada, não coincidente com os seus limites. No interior desta superfície, 

organizam-se várias caixas de texto, de fundo e limites também coloridos.  

O texto de tipo sem serifa e corpo 12, organiza-se dentro e fora das caixas, a preto, 

colorido, normal e negrito, com os títulos mais abrangentes em letra maiúscula.  

Apesar do cromatismo geral se basear em harmonias de saturação, são, na nossa 

opinião, as páginas visualmente mais desagradáveis destes manuais. A 

multiplicidade de caixas e de cores onde se organiza a informação, acaba por 

causar uma diminuição da sua legibilidade, ao tornar cansativa a sua leitura. O 

preto sobre branco é sempre preferível. Salientam-se realmente das restantes, mas 

consideramos que negativamente. 

 

12.8 Páginas de auto-avaliação  

Agora… (5º ano) uma página por unidade. 

Auto-avaliação (6º ano) uma ou duas páginas por unidade. 

A formatação das páginas desta secção também é diferente nos dois anos de 

escolaridade. 

No volume do 5º ano apresenta-se numa página branca de cabeçalho diferente das 

demais. A barra desaparece, dando lugar ao título na cor da unidade, em tipo de 

corpo 44, com batente no tom do interior do círculo, que contém o número da 

unidade e que se mantém. Seguem-se duas colunas iguais, com 0,7 cm de 

intervalo, de superfície colorida, que se transformam em caixas de texto 

rectangulares de cantos arredondados. Aí organizam-se o texto, a preto, de tipo 

sem serifa e corpo 12 e as imagens coloridas. 

Os títulos dos blocos de informação apresentam-se na cor da unidade, tal como os 

círculos da sua numeração, sobre as linhas correspondentes ao lado esquerdo das 

colunas. 

Na zona correspondente à margem lateral exterior, apresenta-se, duas vezes, 

verticalmente, a palavra autoavaliação: a primeira na mesma cor do fundo das 

colunas, ocupando todo o comprimento da página; a segunda sobre esta, em letra 

de corpo menor e na cor da unidade, alinhada com o lado inferior das colunas. 

Nos manuais do 6º ano, esta secção apresenta-se em página dupla de uma coluna, 

cuja superfície, correspondente à superfície útil da página, é colorida num tom 
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muito pouco saturado. Na zona superior da coluna, o título da secção e o círculo 

com o seu número, alinhados à esquerda, apresentam a cor da unidade 

Na restante superfície intercalam-se texto e imagens. O texto a preto de corpo 12 

tem a numeração e os títulos na cor da unidade. 

Tal como no livro do 5º ano, nas margens laterais apresenta-se uma só vez a 

palavra auto-avaliação, ocupando verticalmente todo o comprimento da página e 

apresentando a mesma cor da superfície da coluna. 

Contrariamente às mudanças introduzidas nas outras secções dos livros do 6º ano, 

consideramos que as que foram introduzidas nesta secção melhoraram as páginas, 

relativamente às do 5ºano, tornando-as mais sóbrias e visualmente mais 

agradáveis, aumentando, por isso, a sua legibilidade. 

 

12.9 Páginas dedicadas a outras funções 

Soluções 

Tal como na secção anterior, as alterações feitas nesta secção nos manuais do 6º 

ano, também contribuem para uma maior legibilidade face ao do 5º ano. 

A introdução de uma página dupla como separador, torna mais fácil a identificação 

desta parte do manual. Com a mesma formatação dos outros separadores, 

apresenta como imagem uma montagem constituída pelas fotos de cada uma das 

unidades, o que conotativamente significa que as soluções lhes dizem respeito. 

A cor escolhida para a simbolizar é visualmente forte, sendo pena ser a mesma da 

unidade que a precede na primeira parte do 6º ano. 

A informação que se organizava em três colunas no livro do 5º ano, em texto de 

letra de corpo muito reduzido, organiza-se aqui, em duas colunas, permitindo texto 

com letra de corpo maior e mais espaço entre a informação, aumentando a 

legibilidade e, portanto, a facilidade de consulta pelos alunos. 

Tal como a maioria das páginas, apresenta a coluna e círculo no cabeçalho, 

facilitando a “navegação” pelos livros. 
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13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 A facilidade de “navegação” através das unidades, proporcionada, quer pelo 

cromatismo de alguns elementos das páginas, visíveis mesmo com os 

manuais fechados, quer pela diferença de paginação das secções. 

 A coerência formal resultante da repetição das secções, com uma 

regularidade lógica e constante. 

 Os separadores iconicamente significativos e de grande qualidade estética. 

 

13.2 Pontos fracos 

 A introdução de alterações meramente decorativas nos livros do 6º ano, em 

detrimento da sobriedade que apresenta o manual do 5º. 

 As páginas de resumo, verdadeiramente desagradáveis, em termos de 

leitura de informação, como resultado da profusão de cores e caixas. 

 As páginas de auto-avaliação do manual do 5º ano, pela demasiada 

informação desnecessária, corrigidas nos livros do 6º. 

 Apesar da utilização de cores claras como base para o texto, o preto sobre 

superfície branca é sempre preferível, pois é a combinação que promove 

melhor legibilidade. 

 Em algumas páginas muito sobrecarregadas, a falta de espaço branco entre 

a informação, para que o olhar possa repousar, torna-as desconfortáveis, o 

que é desaconselhável principalmente em livros de estudo. 

 Algumas das imagens que os manuais apresentam não têm qualquer função 

pedagógica relevante, podendo o espaço que ocupam reverter para o 

branco, sempre necessário. 

 A ilustração especialmente no livro do 5º ano parece-nos pouco expressiva 

e demasiado infantil para o nível etário dos alunos.  
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Matemática 
Matemática 5º e 6º anos 

Porto Editora 
 

1º lugar preferências dos professores 
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade (5º e 6º anos) 
3 volumes 5º e 6º anos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

Matemática 

Ano de 
escolaridade 

5º, 6º 

Editora 
 

Porto Editora 

Preço  5º 14,77 E 
6º 15,73 E 

Autores 
 

Maria Augusta Neves, Luísa Faria, Alexandre Azevedo 

Coordenação 
  

 

Design 
 

Capa António Modesto 

Ilustração 
 

Pedro Dias e António Modesto (capa) 

Revisão científica 
 

 

Ano de edição 5º 2005  (5ª reimpressão) 
6º 2006 (4ª reimpressão) 

1 /2 volume/s 
 

5º- 3 
6º- 3 

Ofertas   

Anexos 5º - caderno de actividades  
6º - caderno de actividades 
 ( pode vender-se em separado)  

Pressupõe aluno 
escreva no manual 

  

Sim, embora na 2ª pág. a editora sugira que as actividades sejam  
realizadas no caderno diário, tendo em vista a reutilização do manual 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

28,4 x 21,5 cm 

Peso  
 

5º ano: 
1º vol 270g  
2º “     230g 
3º “     200g; 
 
6º ano: 
1º vol 230g  
2º “     230g 
3º “     270g 
 
x 

Papel 
branco 

 
colorido 

 
x 
 

 
x 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 
 

 

 
 
x 

Textura     
agradável 

(lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 
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3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º /  2º /  3º volumes 
Total 

 
256 (96+80+80) 
 

Curriculum autoras  
Índice 3 (1+1+1) 

Organização do manual 4 (2+2)  
Programa oficial 3 (1+1+1) 

Apresentação da disciplina 
 

  

Separadores dos temas 
 

16 (6+4+6)  

Separadores dos subtemas 
 

 

Desenvolvimento dos subtemas 
 

  (128=50%) 
 

Actividades/exercícios: 
Aplicar 

Reflexão /Discussão 
 

Problemas e desafios complementares 
 

(20=7,81%) 
págs. par do desenvolvimento dos 
conteúdos 
 
(8+6+6)  

Resumos: 
Síntese 

 
Conhecimentos e capacidades 

específicos do capítulo 

(16=6,25%) 
 
 
 páginas impar do desenvolvimento 
dos conteúdos + 
(6+4+6) 

Auto-avaliação 
Questões de escolha múltipla 

Questões de desenvolvimento 
 

Total – (32=12,5%) 
16 (6+4+6) 
16 (6+4+6) 

Glossário 
 

 

Referências bibliográficas 
 

 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
conhecimento não obrigatório 

(Nota histórica) 
Medidas de comprimento 

Papel quadriculado 
Palnificação de sólidos 

 
Soluções 

 
Anexos 

(publicidade) 

 (29=11,32%) 
Págs. impar do desenvolvimento 
dos conteúdos 
1 
3 
6 
 
18 (7+6+5) 
 
1 
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Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções, embora algumas dessas funções se 

apresentem também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 256 páginas do conjunto dos tês volumes do 5º ano, 128 (50%) são dedicadas 

ao desenvolvimento dos conteúdos, 20 (8%) a actividades e exercícios, 16 (6%) a 

resumos, 32 (13%) a auto-avaliação, 29 (11%) a outras funções e 31 (12%) aos 

outros componentes dos manuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º /  2º /  3º 

Total 256 (80+80+96) 
 

Curriculum autoras  
Índice 

 
3 (1+1+1) 

Organização do manual 6 (2+2+2) 
  

Programa oficial 3 (1+1+1) 
 

apresentação da disciplina  
Separadores dos temas 

 
14 (4+4+6) 

Separadores dos subtemas  
Revisão 28 (8+8+12) 

 
Desenvolvimento dos subtemas 

 
 110 (42,95%) 

Actividades/exercícios: 
Aplicar 

Reflexão /Discussão 
 

Problemas e desafios complementares 

24 (9,37%)  
 
págs. par de desenvolvimento dos 
conteúdos  
 (6+6+12) 

Resumos: 
(Síntese 

 
 
 
Conhecimentos e capacidades específicos 

do capítulo) 

14 (5,46%) 
 págs impar do desenvolvimento 
dos conteúdos; 
e 
(4+4+6) 
 

Auto-avaliação: 
Questões de escolha múltipla 

Questões de desenvolvimento 

Total - 28 (10,93%) 
14 (4+4+6) 
14 (4+4+6) 

Glossário  
Referências bibliográficas  
Referências iconográficas  

Outras funções: 
Conhecimento não obrigatório 

(Nota histórica) 
Soluções 

 
Anexos( publicidade) 

 

Total - 21 (8,20%) 
Págs impar  do desenvolvimento 
dos conteúdos; 
19 (7+6+6) 
 
2 
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Das 256 páginas deste manual escolar, 110 (43%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos, 24 (10%) a actividades e exercícios, 14 (5%) a 

resumos, 28 (11%) a auto-avaliação, 21 (8%) a outras funções e 59 (23%) aos 

outros componentes dos manuais. 

 

 

 
 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

com serifa  
 

tipo 
 

corpo 
 

Legível 

Textos secundários: 
 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 
x 

Margens 3cm superior  
2cm inferior   
2,5cm lateral interior  
2cm exterior 

Espaço entre colunas 0,7 cm 

Número de palavras por página 
Nº palavras 
 

 220 a 250 

Nº páginas 
 

4 
 

+ 250 
 

1 

 
5º ano 

 (220 a 250 palavras) 
 
 

 
- 220 

 
207 

 
 275 a 325 

 
3 

 
+ 325 

 
0 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
  

- 275 
 

215 

 

Segundo alguns especialistas, o número de palavras por página que deve existir 

nos manuais escolares, dedicados às crianças deste nível etário é: 5º ano, entre 

220 e 250; 6º ano, entre 275 e 325.  

No conjunto dos três livros do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de 

palavras aconselhável é de 4. Cerca de 207 páginas têm menos palavras e 1 um 

número maior.  
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Nos do 6º ano, diminui para 3 páginas as que apresentam o número de palavras 

aconselhável, aumenta para 215 as que possuem um número menor e há 0 

páginas com um número maior. 

Das 212 páginas dos volumes do 5º ano sujeitas a contagem de palavras, são em 

maior número (73) as que contêm entre 100 e 150 palavras.  

Das 218 páginas dos volumes do 6º ano, são em maior número (63) as que contêm 

entre 100 e 150 palavras páginas.  

Relativamente ao número de palavras em ambos os anos de escolaridade, a 

maioria das páginas apresenta muito menos palavras que aquele que é indicado 

para estes níveis etários. 

 

 

 

 

 

 
6. ICONOGRAFIA 
 
% aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 
até 50%   

 
180 

5º ano 

 
+ 50%  

 
32 

 
 até 50% 

 
194 

6º ano 

 
+ 50% 

 
24 

Numeração  
algumas 

Referência  
 
algumas 
 
x 
 
 

Legenda  
 
 

Simples 
 

com explicação 
 

com actividades 
 
 
 
x 

Qualidade material 
Boa 

(legível) 
Má 

(pouco legível) 
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Tendo por base as recomendações de vários autores, relativas à quantidade de 

imagens por página, estes manuais apresentam os seguintes números: no conjunto 

dos volumes do 5º ano, cerca de 32 páginas apresentam mais de 50%, e 180 

páginas não ultrapassam os 50%, embora com percentagens diferentes.  

Nos volumes do 6º ano, o número de páginas com mais de 50% de imagens é 

cerca de 24. Até 50%, cerca de 194 páginas.  

Como se pode verificar, existe um número considerável de páginas em que a 

informação icónica ultrapassa o aconselhável.  

Das 212 páginas analisadas dos volumes do 5º ano, aquelas que apresentam 

menos de 25% da sua área preenchida com imagens são em maior número (70). 

Das 218 páginas analisadas dos volumes do 6º ano, também são aquelas que 

apresentam menos de 25% da sua área preenchida com imagens, que são em 

maior número (85). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complexidade 
(p/ nível etário)     

 Alta 
(difícil compreensão) 

 
 
Aumenta quando de dimensões muito reduzidas 
(5º ano, parte 1, p.64) 

Média 
(compreensível) 

x 

Baixa 
(infantil) 

 
 

Dimensões diversas 
 
 
 

Iconografia 
 diversificada 

 
pouco diversificada 

x 
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Relevância pedagógica: 

Fotografias coloridas (níveis 1, 2, 3, 4). Mapas (níveis 1, 2); gráficos (níveis 1, 2, 3); 

esquemas (nível 1); simbologia (níveis 1, 3, 4). 

Ilustração colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Documentos históricos (nível 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
  fotografia: 

Preto e branco 
 

colorida x 
x x x 

 
x 

x   

 
x 

x x  

 
x 

   

 
x 

 x x 

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

    Ilustração: 
Preto e branco 

 
 Colorida 

x 
 

x x x 

Documentos 
históricos 

 x   
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8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  
 

Preto e branco 
 
 

    

 
colorida 

x x x   

Convencionais:  
 

Mapas 
   x  

 
gráficos 

   x  

 
esquemas 

 
 

  x  

simbologia    x  

Ilustração:  
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

x x x x x 

Documentos 
históricos 

  x   

 

 

Função Pedagógica: 

Fotografias coloridas (motivadora, vicarial, redundante). Nos separadores 

apresentam-se uma por tema, não possuindo todas o mesmo nível de qualidade 

estética e/ou expressiva. De modo geral, as dos livros do 6º ano são melhores. 

Nas restantes secções dos manuais, são pouco numerosas. Aqui, também sem 

grande qualidade. Nalgumas fotos de produtos comerciais, embora o nome das 

marcas não seja visível, o formato da embalagem com a restante informação pode 

funcionar como publicidade. A sua complexidade é razoável para o nível etário dos 

destinatários. Quando em tamanho muito reduzido o seu grau de complexidade 

aumenta. 

Mapas, gráficos, esquemas, simbologia (explicativa). Os esquemas têm como 

objectivo a organização ou explicação dos conteúdos essenciais, facilitando a sua 

compreensão.  



Matemática 5º e 6º anos - Porto Editora 

 
 

 127 /433 

Os mapas são em número muito reduzido. 

Um grande número de gráficos apresenta variadas formas, bidimensionais, 

tridimensionais, circulares, de linhas, colunas ou barras, com e sem pictogramas, e 

legendados.  

A simbologia de diversos tipos, estereotipada e infantil, pretende guiar o aluno 

através da obra ou remetê-lo para o caderno de actividades. 

Ilustração colorida (motivadora, redundante, explicativa, recreativa). Em todas as 

secções dos manuais, pode dividir-se em três tipos: 

1. formas e traçados geométricos, indispensáveis à compreensão dos 

conteúdos. Muito colorida, apresenta-se por vezes texturada com tramas 

diferentes a nível da cor e da forma, contribuindo para o elevado peso 

visual das páginas. 

2. formas figurativas, mais ou menos simplificadas, indispensáveis ou que 

contribuem para a compreensão dos conteúdos. 

3. formas figurativas, simplesmente redundantes ou recreativas, por vezes em 

forma de banda desenhada. Sem grande qualidade expressiv, e de 

conteúdo mais ou menos estereotipado, procuram introduzir algum humor 

nos livros. Algumas destas ilustrações contribuem também, pelas suas 

características, para a sua infantilização 

Documentos históricos (redundante). Em número muitíssimo reduzido, em 

algumas páginas de abertura dos temas, na secção Nota histórica. Com e sem 

legenda, cujas pequenas dimensões nem sempre facilita a sua leitura.  

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

A informação icónica e escrita organiza-se numa coluna. 

As margens superiores são sempre coloridas, as outras podem sê-lo ou não. 

A numeração das páginas apresenta-se a preto no canto exterior da margem 

inferior, precedendo um filete de um tom de uma das cores do separador do 

respectivo tema. 

A composição estrutural das páginas é essencialmente horizontal e vertical, 

resultante do modo como os blocos de informação estão dispostos na página. 

A informação icónica intercala-se com a escrita, podendo apresentar-se em caixas 

das mais variadas formas e cores.  
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Nas páginas que apresentam muitos tipos de organização de informação, o espaço 

branco que os separa, por vezes é reduzido, obrigando o olhar a um maior esforço 

para encontrar um percurso confortável e lógico.  

Para a “navegação” através do livro contribuem códigos cromáticos e formais que 

mudam, conforme o ano de escolaridade. Pensamos que esta mudança e a 

profusão de cores diferentes, para as quais não descortinamos facilmente a lógica, 

dificultam a “navegação” pelo livro, que contém muitos tipos de secções diferentes. 

Para além disso, a grande quantidade de cores sobrecarrega de informação a obra, 

tornando-a confusa e dando a impressão geral de desorganização.  

 

10. CAPA 

Quadricromia. 

Cores aproximadas segundo a Paleta Pantone. 

5º ano 

Branca com fotografia colorida com barras quadriculadas também coloridas  

Letras do titulo da disciplina: azul 279 C  

Caixa do número do ano escolaridade: vermelho 179 C 

Número do ano escolaridade e número do volume: amarelo 116 C 

 

10.1 Leitura denotativa e conotativa  

Na parte superior das capas, maior que metade, entre barras quadriculadas, cujos 

quadrados contêm números, ambos coloridos, apresentam-se fotografias coloridas, 

a toda a largura da página: no 1º volume a ponte 25 de Abril em Lisboa; no 2º a 

ponte da Arrábida no Porto; no 3º a ponte Vasco da Gama em Lisboa.  

No cabeçalho da página, alinhados à esquerda, apresentam-se o título da disciplina 

e o ano de escolaridade, abertos em barra/caixa de texto, cinza. Na parte inferior da 

página, branca e menor que a metade, sucedem-se em letra de corpos diferentes, o 

nome das autoras a cinzento, o título da disciplina a azul, o símbolo do apoio na 

Internet da Porto Editora, o número do volume a amarelo e o logótipo da editora a 

preto. A indicação do ano escolar a amarelo, encontra-se numa caixa rectangular 

vermelha, colocada na intersecção da superfície branca com a barra quadriculada 

inferior, prolongando-se para a lombada e para a superfície azul da contracapa.  
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Na zona superior da contracapa, azul como o título da disciplina, é aberto um bloco 

de texto, alinhado à esquerda, com informações sobre a constituição do manual. 

Apresenta ainda duas caixas de texto rectangulares, coloridas: uma em cinza, com 

informações sobre o manual; outra em vermelho, com informações sobre 

determinado site da Internet. 

 

As capas são muito coloridas. O olhar fixa-se inicialmente na superfície azul das 

fotos, fazendo a sua leitura. O peso visual das barras de números e quadrados 

coloridos, impede que seja conduzido rapidamente para o título da disciplina. Será 

em último lugar, que atentará na informação escrita, apesar desta se encontrar a 

azul sobre fundo branco. 

As fotos das pontes com o seu geometrismo, pretendem motivar o aluno para os 

conteúdos da disciplina. As cores dos quadrados e dos números das barras acima 

referidas, são aquelas que se vão constituir como paleta cromática ao longo do 

interior dos volumes. Pela sua diversidade e número, sobrecarregam as páginas 

com demasiado peso visual, contribuindo para a impressão geral de falta de calma 

e organização dos livros. 

 

6º ano 

Branca com fotografia colorida com barras quadriculadas também coloridas, mais 

estreitas que as dos livros do 5º ano. 

Letras do titulo da disciplina:: warm red 507 C  

Caixa do número do ano escolaridade: verde 563 C 

Número do ano escolaridade e número do volume: amarelo 116 C 

 

Tal como as capas do 5º ano, apresentam uma fotografia colorida entre duas barras 

quadriculadas, aqui, contendo números, símbolos matemáticos e formas 

geométricas, coloridos tal como os quadrados.  

As fotografias coloridas constam de aspectos do edificado, diferentes nos três 

volumes. São imagens fortes, plenas de geometrismo. Enquanto as imagens do 5º 

ano têm legenda no cólofon, estas não apresentam qualquer informação. 

No cabeçalho da página, alinhados à esquerda, apresentam-se o título da disciplina 

e o ano de escolaridade, abertos em barra/caixa de texto, cinza. Na parte inferior da 
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página, branca e menor que a metade, sucedem-se em letra de corpos diferentes, 

os nomes das autoras a cinzento, o título da disciplina a vermelho, o número do 

volume a amarelo e o logótipo da editora a azul. 

Como nos volumes do 5º ano, a indicação do ano escolar é amarela, encontrando-

se numa caixa rectangular vermelha, colocada na intersecção da superfície branca 

com a barra quadriculada, inferior, da fotografia, prolongando-se para a lombada e 

para a superfície vermelha da contracapa.  

No vermelho da contracapa, abre-se o texto dos mesmos blocos informativos dos 

volumes do 5º ano. A restante informação é a mesma, com excepção da cor de 

uma das caixas de texto, a vermelha que aqui é branca. 

Tal como nos volumes do 5º ano, as capas são muito coloridas. O olhar é atraído 

primeiramente, pelas fotos que, pela sua complexidade, necessitam de tempo para 

serem percepcionadas. Seguidamente, não se perde nas faixas de elementos 

coloridos, porque nestes volumes são mais estreitas, sendo conduzido pelos 

elementos verticais das fotos, especialmente nos 2º e 3º volumes, para o título da 

disciplina. Será em último lugar que atentará na restante informação escrita em 

fundo branco. 

As fotos das pontes com o seu geometrismo, pretendem motivar o aluno para os 

conteúdos da disciplina. 

Do mesmo modo que nos volumes do 5º ano, as cores das barras quadriculadas 

acima referidas, são aquelas que se vão constituir como paleta cromática das 

páginas dos diversos volumes. Pela sua diversidade e número sobrecarregam-nas 

com demasiado peso visual, contribuindo para a impressão geral de falta de 

organização dos livros. 

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

 11.1 Fotos  

11.1.1 Nos separadores dos temas  

Uma em cada tema, colorida e legendada, não possuindo todas o mesmo nível de 

qualidade. De modo geral as dos livros do 6º ano são melhores. Pelos seus 

elementos geométricos constituem-se como imagens motivadoras dos conteúdos 

das páginas que se lhes seguem.  
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11.1.2 Em todas as secções dos manuais 

Pouco numerosas, não apresentam legenda nem numeração. A maioria não 

apresenta grande qualidade. Nalgumas fotos de produtos comerciais, embora o 

nome das marcas não seja visível, o formato da embalagem com a restante 

informação pode funcionar como publicidade (5º ano, parte 2, p. 50). De nível 2 e 4, 

as suas funções são, essencialmente, vicarial e redundante. 

A sua complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários. Quando em 

tamanho muito reduzido o seu grau de complexidade aumenta (5º ano, parte 1, p. 

64). 

 

11.2 Imagens convencionais 

Em todas as secções dos manuais. 

Os esquemas têm como objectivo a organização ou explicação dos conteúdos 

essenciais, facilitando a sua compreensão.  

Os mapas são em número muito reduzido. 

Um grande número de gráficos apresenta variadas formas, bidimensionais, 

tridimensionais, circulares, de linhas, colunas ou barras, com e sem pictogramas, e 

legendados.  

A simbologia de diversos tipos, estereotipada e infantil (6º ano, parte 2, p.37), 

pretende guiar o aluno através da obra ou remetê-lo para o caderno de actividades. 

Estas imagens de nível 1, 2 e 3. Classificam-se como imagens explicativas. 

 

11.3 Ilustrações 

Em todas as secções dos manuais. 

A ilustração, colorida, pode dividir-se em três tipos: 

1. formas e traçados geométricos indispensáveis à compreensão dos conteúdos. 

Muito colorida, apresenta-se por vezes texturada com tramas diferentes a 

nível da cor e da forma, contribuindo para o elevado peso visual das páginas. 

2. formas figurativas, mais ou menos simplificadas, indispensáveis ou que 

contribuem para a compreensão dos conteúdos. 

3. formas figurativas, simplesmente redundantes ou recreativas, por vezes, em 

forma de banda desenhada. Sem grande qualidade expressiva e de conteúdo 

mais ou menos estereotipado, procuram introduzir algum humor nos livros. 
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Algumas destas ilustrações contribuem também, pelas suas características, 

para a sua infantilização (5º ano, parte 2, pp. 40, 54) 

 

11.4 Documentos históricos 

Em número muitíssimo reduzido, em algumas páginas de abertura dos temas, na 

secção Nota histórica. Com e sem legenda, cujas pequenas dimensões nem 

sempre facilita a sua leitura.  

Estas imagens de nível 2, classificam-se pedagogicamente como vicariais. 

 

12. PAGINAÇÃO  

Cada tema apresenta uma cor base. Esta cor repete-se na informação do índice e 

ao longo do desenvolvimento dos temas, em vários tons ou com introdução de 

outras cores, resultando uma paleta muito complexa que, por vezes, está longe 

daquela que apresenta o índice. A diferença de cor pretende funcionar como 

simbologia “de navegação”, apresentando algumas diferenças de ano para ano, de 

secção para secção, sem que se compreenda muito bem a lógica.  

 

Quadricromia (CMYK) 

As cores dos temas dos livros do 5º ano e do 6º são, aproximadamente, segundo a 

paleta PANTONE, as seguintes. 

5º ano 

1º amarelo 109 C, filete 109 C 

2º verde 369 C, filete 369 C 

3º amarelo 4745 C, filete 4705 C  

4º púrpura  243 C, filete 246 C 

5º amarelo 155 C, filete 157 C 

6º verde 565 C, filete 562 C 

7º amarelo 162 C, filete 166 C 

 8º verde 365 C, filete 382 C 

 

6º ano 

1º amarelo 129 C, filete 129 C 

2º verde 369 C, filete 369 C 
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3º vermelho  233 C, filete 233 C 

4º amarelo 138 C, filete 138 C 

5º verde 3295 C, filete 3295 C 

6º amarelo 158 C, filete 158 C 

7º verde 381 C, filete 381 C 

 

12.1 Índice 

Apresenta-se na página impar de páginas duplas, cuja par é dedicada ao programa 

da disciplina. 

O cabeçalho apresenta a margem superior colorida. No 5º ano, os volumes 1 e 2 

têm a mesma cor azul 279 C e o 3 uma diferente Rubine red 272 C, com o título 

Índice noutro tom de azul. Os três volumes do 6º ano mantêm a mesma cor 

amarelo 129 C, com título em branco. 

Estruturalmente apresenta duas colunas em todos os volumes dos dois anos de 

escolaridade. A coluna menor à esquerda, com cerca de metade da dimensão da 

maior, organiza-se com as fotografias que fazem parte das páginas de abertura de 

alguns dos temas, e com os números coloridos dos mesmos, em corpo de grande 

dimensão. Quer as fotos, quer os números, alinham-se à direita e apresentam-se 

intercalados. Na coluna maior, a informação organiza-se por blocos 

correspondentes aos temas, apresentando títulos de cores diferentes, embora com 

algumas repetições, de ano para ano. A cor correspondente a cada um dos temas, 

repete-se no número do tema e nos títulos das secções que fazem parte de todos 

os capítulos/unidades: resumo (Conhecimentos e capacidades específicas do 

capítulo); autoavaliação (Questões de escolha múltipla; Questões de 

desenvolvimento); e actividades/exercícios (Problemas e desafios 

complementares). 

O texto de tipo preto sem serifa e corpo 1, é numerado.  

A numeração das páginas dos conteúdos encontra-se à direita a preto, com uma 

linha tracejada entre esta e a informação sobre o conteúdo das páginas, facilitando 

o percurso do olhar do aluno.  

A numeração da página no canto exterior do seu rodapé, é seguida por filete 

colorido, cuja cor se altera conforme os temas. 



ANEXO 9 – ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

  134 /433      

É um índice claro onde os alunos encontram rapidamente a informação que 

procuram. 

 

 12.2 Páginas de apresentação do Programa da disciplina 

Na página par da página dupla (programa e índice), com a mesma cor da margem, 

filete e título da página do índice, o programa apresenta-se numa tabela de fundo 

azul 290 C, e linhas interiores brancas, um pouco menor que a superfície útil da 

página. A informação organiza-se em três colunas, a preto e negrito, em itálico e 

normal, de letra de corpo reduzido. 

Pensamos que se trata de uma página dirigida ao professor não aos alunos. 

 

12.3 Páginas de apresentação da organização do manual 

Nos três volumes do 6º ano e nos dois primeiros do 5º ano. 

Em páginas duplas coloridas em cor 1 C, de uma coluna, com margem superior 

amarelo 144 C e filete de cor azul 279 C. 

A reprodução das páginas tipo do livro apresenta-se, alinhada ao centro. À sua 

esquerda e direita, o texto da explicação sobre o conteúdo das páginas a preto de 

corpo 9. Por cima ou por baixo destes textos, linhas contínuas a preto indicam na 

página, a que se referem os textos. Os títulos de cada secção, na cor azul do filete.  

Apresentam a sugestão de realizar as actividades e exercícios no caderno diário, 

tendo em vista a reutilização do manual. 

São páginas que parecem mais dirigidas ao professor do que ao aluno. 

 

12.4 Páginas dos separadores dos temas  

Cada ano de escolaridade está dividido em temas: oito nos livros do 5º ano e sete 

nos do 6º. Cada tema apresenta uma cor base que pretende funcionar como 

simbologia “de navegação”, nem sempre de modo muito claro.  

As páginas duplas são compostas, formalmente, do mesmo modo, embora com 

colorido diferente: a página par é dividida em duas partes, ao nível do seu centro 

óptico. A parte superior colorida contém um bloco de informação ilustrado ou não, 

com o título de Nota histórica. Apresenta sempre a mesma cor azul 279 C nos três 

volumes do 5º ano, sendo que o texto, num azul mais claro, é de difícil leitura. O 

seu título a branco é muito mais claro. No 6º ano, esta cor altera-se de tema para 
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tema, repetindo-se ao longo das páginas de cada um, em vários graus de 

saturação. A cor do texto foi corrigida para branco. 

A página impar apresenta-se também dividida em duas partes mas de dimensões 

um pouco diferentes: a parte superior termina cerca de 1,5 cm mais abaixo que na 

página par. No 5º ano, a sua cor é a mesma em todos os temas e igual ao azul da 

página par. No 6º ano, é amarela 129 C em todos os volumes. 

Alinhados à direita, três círculos concêntricos coloridos: No 5º ano, são em amarelo 

141 C, rubin red 197 C e azul 297 C, com o número do tema no centro do círculo 

menor, a vermelho 179 C; no 6º ano, em Rhodamine Red C, verde e 389 C e azul 

285 C, com o número a branco. 

A superfície inferior da página é dedicada à informação sobre os capítulos/unidades 

do tema, numerada, em tipo sem serifa, a preto no 5º ano e amarelo no 6º ano. No 

5º ano, a sua cor base é a cor do tema, ou num tom mais ou menos saturado ou 

ainda outra cor. No 6º ano, mantém o mesmo azul 279 C em todos os volumes. 

O título do tema é apresentado a azul 279 C, numa barra rectangular alinhada à 

direita. No 5º ano, esta barra é vermelha e no 6º, branca. 

A estrutura compositiva destas páginas é horizontal, dada pelas superfícies 

rectangulares fortemente coloridas, embora cortada pela diagonal formada pelos 

círculos concêntricos, coloridos da página impar e pela imagem da página par, 

introduzindo algum dinamismo. Do conteúdo de algumas das fotografias das 

páginas pares, constam formas de linhas circulares que procuram equilibrar o 

enorme peso visual dos círculos concêntricos das páginas impares. Esta tentativa 

nem sempre é conseguida porque o cromatismo destes é muito forte. 

Estas páginas de abertura apresentam-se demasiado coloridas e de fortes 

contrastes em superfícies que têm alguma dimensão. Sem que tal represente 

qualquer mais valia, em termos pedagógicos ou estéticos, consideramos, pelo 

contrário, que pelo valor psicológico do seu cromatismo, algumas páginas podem 

tornar-se irritantes e confusas. 

 

12.5 Páginas de desenvolvimento dos temas 

Cada tema possui uma cor que se repete ao longo das páginas dos seus 

capítulos/unidades, nas margens superior e lateral exterior das páginas nos 
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manuais do 5º ano; em todas as margens nos do 6º, com excepção de algumas 

páginas em que estas margens se apresentam a branco.  

Os temas desenvolvem-se formalmente, do mesmo modo, apresentando nas suas 

diferentes secções sempre o mesmo formato. Nos manuais do 5º ano, a página par 

é colorida nas margens superior e lateral exterior; na página impar, estas duas 

margens são também coloridas, embora na margem lateral exterior, quadriculada, 

sejam as suas linhas que se apresentam coloridas. Nos manuais do 6º ano, a 

página par é igual aos do 5º ano, mas na página impar todas as margens têm 

quadrícula colorida.  

Em ambos os anos de escolaridade, o símbolo de TEMA, (metade dos três 

semicírculos concêntricos de cores diferentes da página de abertura dos temas, em 

tamanho reduzido), apresenta-se sobre a linha que delimita a margem superior da 

página par, à esquerda. Na mesma linha, o número do capítulo (vermelho no 5º 

ano, azul no 6º) e o seu título em tipo sem serifa, azul. Na página impar, o mesmo 

símbolo rodou 180 graus e encontra-se sob a linha que delimita a margem. Nesta, 

alinhado com o símbolo, o titulo corrido do tema a azul e o número da unidade (na 

cor do tema no 5º ano, a azul negrito no 6º).  

A informação escrita e icónica organiza-se numa ou duas colunas.  

Nas páginas dos livros do 5º ano, o tipo do texto principal de corpo 12 tem serifa e 

apresenta-se a preto e azul. Nos do 6º ano, na página par em dois tons de azul e 

na impar a preto. Em ambos os anos, a numeração dos blocos de informação é a 

azul. Os blocos de informação nos manuais do 6º ano, podem ser separados por 

linhas tracejadas coloridas. 

Quer no 5º ano, quer no 6º, existe texto secundário em balões coloridos (azul 290 C 

no 5º ano e púrpura 250 C no 6º), semelhantes aos de pensamento da banda 

desenhada, com limites, linhas e setas de colorido diferente, dirigidas para 

informações específicas, contendo texto a preto.  

Outro tipo de texto secundário apresenta-se junto das margens inferiores, em 

caixas de texto de altura variável, tendo de largura a dimensão do espaço entre 

margens. No 5º ano, na página par, em tons de azul, 537 e 288 C; na página impar 

em dois tons de azul 5513 e 5503 C. No 6º ano, estas caixas de texto têm as cores 

violet 5305 e 5295 C e azul 5523 e 5513C. Na página par, na linha superior da 

caixa, de cor mais saturada, os títulos em a rosa. No interior da caixa, o texto 
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apresenta marcas circulares a também rosa. Na página impar, o título a azul, o 

texto interior a preto com numeração a azul. Estas caixas de texto podem conter 

também outro texto secundário, no mesmo tipo de balões que referimos acima. 

Podem conter ainda ilustração. 

As sinalizações, linhas ou setas, apresentam-se a vermelho. 

A numeração das páginas encontra-se no canto exterior do rodapé das páginas, 

alinhadas e seguidas por um filete colorido que remete para a cor do tema. Na 

margem das páginas impar, sobre este filete, pode existir uma ou duas pequenas 

caixas de texto amarelas, símbolos que remetem para o caderno de actividades. Na 

mesma margem, também sobre o filete, a cotação das questões de cada página 

dupla, a vermelho e amarelo. 

De modo geral, são páginas com muita informação e, embora nos livros de 6º ano, 

esta se encontre separada pela linha tracejada, parece-nos que seria aconselhável 

maior espaço branco. 

A opção pela quadrícula colorida em todas as margens dos livros do 6º ano parece-

nos uma sobrecarga visual.  

  

12.6 Páginas de revisão 

Nos volumes do 6º ano, no início de cada tema, existem algumas páginas 

dedicadas à revisão dos conteúdos do ano anterior. Apresentam-se em grupos de 

páginas duplas com a seguinte formatação: margens esquerda e direita sempre 

com quadriculado branco, aberto em superfície amarela 156 C, podendo adoptar 

um tom mais ou menos saturado no mesmo volume (6º ano, vol.3, pp. 9-11).  

Na margem superior da página par, ao centro, dois símbolos de TEMA, (três 

semicírculos concêntricos de cores diferentes) ligados pelo sinal +. Na cor do centro 

de cada metade, o número 50 aberto. Por baixo, entre margens, uma barra, num 

tom menos saturado da cor destas, contém o título da secção em azul normal e 

negrito. Na página impar, o título, na mesma letra e cor, está colocado na margem 

sobre a barra. 

As imagens e a informação escrita principal organizam-se nas duas páginas. O 

texto apresenta-se com tipo preto com serifa, de corpo 12, a numeração da 

informação e as linhas tracejadas que a separam, na mesma cor das margens da 

página, num tom mais saturado. 
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São páginas também com muita informação. Naquelas em que a informação escrita 

está bem separada da icónica, texto à esquerda, imagens à direita, a leitura é mais 

fácil do que nas páginas em que imagens e texto se intercalam na mesma coluna. 

 

12.7 Páginas de resumos  

Conhecimentos e capacidades específicos do capítulo 

Duas páginas coloridas por tema. 

Nos manuais do 5º ano a sua formatação é a seguinte: páginas de cor cinza Warm 

Gray 1 C e margem superior com a cor do tema. O título a cinza ou azul claro, 

apresenta-se nas páginas par e ímpar, sob a margem superior, em barra azul, com 

a largura de margem a margem. Nas páginas par, abaixo da margem, uma caixa de 

texto num tom mais saturado que o da superfície das páginas, com a mesma 

largura da barra e comprimento variável, contém texto preto. Nos volumes do 6º 

ano, a cor da superfície da página é 5455 C; a da margem superior é amarela 155 

C no 1º volume e azul 5503 C nos 2º e 3º. O título aberto em barra azul, apresenta-

se só nas páginas par. A mudança de cor do título tornou-o mais legível. A caixa de 

texto sob a margem superior, de cor azul 229 C, contém texto aberto. 

No 6º ano, a margem superior da página par não apresenta título corrido. 

Na restante superfície das páginas organizam-se texto e imagens, sendo os blocos 

de informação separados por linha tracejada azul. No 5º ano, o texto principal 

apresenta tipo sem serifa, de corpo 12 em três cores: preto, azul e rosa, a negrito 

ou normal; no 6º ano, as cores reduzem-se a duas, preto e azul. 

Dependendo da maior ou menor quantidade de informação, assim é menor ou 

maior a facilidade de leitura destas páginas. Quanto à sua superfície colorida, 

embora o branco seja sempre preferível, não tem grande influência na legibilidade 

por se tratarem de cores muito pouco saturadas. 

 

12.8 Páginas de auto-avaliação 

 Questões de escolha múltipla; Questões de desenvolvimento  

Cada uma destas secções apresenta-se numa página dupla por tema.  

Nos volumes do 5º ano, a sua formatação é a seguinte: margem superior com a cor 

do tema, contendo na página par, o título da secção a azul; na impar, o título corrido 

do tema. A largura da barra colorida das margens laterais exteriores reduz-se a 
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cerca de um terço, relativamente às restantes páginas, adoptando a cor azul 290 C 

(Questões de escolha múltipla) e púrpura 250 C (Questões de desenvolvimento). 

Sob a margem superior, uma caixa de texto azul 5513 C, com a largura da 

superfície útil da página e de altura variável, contém texto com tipo com serifa, 

preto, itálico, de corpo 12. O texto apresenta numeração azul nas Questões de 

escolha múltipla e púrpura nas Questões de desenvolvimento. Os blocos de 

informação icónica e escrita intercalam-se. 

Nos volumes do 6º ano, a cor da margem superior e metade das margens esquerda 

e direita, é azul 290 C (Questões de escolha múltipla) e púrpura 250 C (Questões 

de desenvolvimento). A caixas de texto apresentam fundo de cor mais clara que as 

margens e o texto colorido (azul Questões de escolha múltipla; púrpura Questões 

de desenvolvimento), com o mesmo tipo de letra dos livros do 5º ano. 

Os blocos de texto e de ilustração estão separados por linhas tracejadas a azul 

(Questões de escolha múltipla) e púrpura (Questões de desenvolvimento). O texto 

principal, com tipo com serifa, de corpo 12, a preto tem numeração colorida tal 

como os livros do 5º ano.  

Assim, enquanto as margens superiores nos livros do 5º ano mudam de cor 

segundo o tema, nos do 6º mantêm sempre a mesma cor. Pensamos que a 

mudança cromática destas páginas, nos volumes do 6º ano, se terá devido a 

problemas de identificação das secções. São mais rápida e facilmente identificáveis 

se mantiverem sempre a mesma cor.  

 

12.9 Páginas de actividades /exercícios  

Problemas e desafios complementares 

Uma página dupla por tema, de superfície colorida num tom da cor dos temas. Nos 

dois anos de escolaridade, um filete estreito branco separa a margem superior da 

superfície da página, reforçando a sua diferença cromática, quase invisível nos 

livros do 5º ano.Tal como nas secções anteriores, o título da secção apresenta-se a 

azul na margem superior da página par e o título corrido do tema na margem 

superior da página impar.  

Na superfície útil da página, a ilustração e o texto intercalam-se. O texto principal 

apresenta-se com tipo com serifa, a preto, de corpo 12; os títulos, em tipo sem 
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serifa, e a numeração, a azul. Nos manuais do 6º ano, os blocos de informação são 

separados por linha tracejada azul. 

Podem existir caixas de texto, tabelas e quadros de limites ou superfície coloridos. 

Uma destas caixas de texto é recorrente: com o título Só para divertir contém um 

símbolo de pouca qualidade formal. Nos livros do 6º ano a simbologia e o formato 

do título são diferentes dos do 5º, mas não a sua qualidade (5º ano, 1ª parte, p.29; 

6º ano, parte 3, 29). 

Estas páginas destacam-se pela cor da sua superfície. 

 

13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 O código cromático das várias unidades que permite uma rápida 

“navegação” pelo livro, apesar das cores nem sempre serem muito 

apelativas. 

 

13.2 Pontos fracos 

 Interrogamo-nos sobre a pertinência de três volumes, por ano de 

escolaridade. Qual o preço monetário desta opção para as famílias?  

 A utilização de muitas cores, por vezes, de grande peso visual, como é o 

caso dos separadores dos temas, torna desconfortável a leitura e não 

introduz qualquer qualidade estética.  

 Apesar da utilização de cores claras como base para o texto, o preto sobre 

superfície branca é sempre preferível pois é a que promove melhor 

legibilidade. 

 A falta de espaço branco entre a informação para que o olhar possa 

repousar, torna algumas páginas desconfortáveis, o que é desaconselhável 

principalmente em livros de estudo. 

  Algumas páginas aparentam apresentar demasiada informação, quer pelo 

modo como está organizada, quer pela multiplicidade de cores em que é 

representada.  

 Se exceptuarmos as imagens de figuras e traçados geométricos e as 

imagens convencionais, indispensáveis à compreensão dos conteúdos, 

muitas das imagens que apresentam não têm qualquer função pedagógica 
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relevante, podendo o espaço que ocupam reverter para o branco 

necessário. 

 A ilustração e a maior parte da simbologia não apresentam grande 

qualidade estética ou expressiva. São estereotipadas, humorísticas e 

infantis, contribuindo para a infantilização geral da obra.  

 Estamos cientes que não somos especialistas dos conteúdos, no entanto, 

interrogamo-nos se será necessário sobrecarregar os livros com tantas 

páginas dedicadas a exercícios de diversos objectivos quando estes 

manuais se vendem com caderno de actividades. 
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Matemática 
Mat 5 
Mat 6 

Texto Editores 
 
2º lugar preferências professores 
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade (5º e 6º anos) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

Mat 5 
Mat 6 

Ano de escolaridade 
 

 
5º, 6º 

 
Editora 

 
Texto Editores 

Preço 
 

5º 14,77 E 
6º 15,73 E 

Autores 
 

Elza Gouveia Durão, Maria Margarida Baldaque 

Coordenação 
 

5º António Vaz;  
6º Paulo Teles Oliveira 
 

Design 
 

5º Orlando Gaspar, Fernanda Rocha 
 6º Orlando Gaspar, Fernanda Rocha, Tanya Estrela 
 

Ilustração 
 

Luís Rodrigues 

Revisão científica 
 

 

Ano de edição 
 

5º 2004 
6º 2005 

1 /2 volume/s 
 

5º  2 
6º  2 

Ofertas 
 
 

5º-desdobrável, caderno de cartolinas, caderno de passatempo.  
6º- desdobrável,  CD-ROM (testes de avaliação),  

Anexos 5º - caderno de exercícios  
6º - caderno de exercícios 
(não tem indicação de possibilidade de venda em separado) 

Pressupõe aluno 
escreva no manual 

sim 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato: 
 

29,7 x 21 cm 

Peso  
 

400 g cada volume 

 
x 

Papel 
branco 

 
colorido  

x 
 

 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
Má 

transparente) 

 
x 

 
x 

Textura 
agradável 

(lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 

 



ANEXO 9 – ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 144 /433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções, embora algumas dessas funções se 

apresentem também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 240 páginas do manual escolar do 5º ano, 164 (69%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 32% (76 páginas) é dedicado a outro 

tipo de funções: 16 (7%) a actividades e exercícios, 10 (4%) a resumos, 8 (3%) a 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º vol/2º vol. 
Total 

 
240 (128+112) + 12 (Anexos) 

Índice 
 

3 (1+2) 

Organização do manual 2 (1+1) 
 

Apresentação da disciplina 
INTRODUÇÃO 

2 (1º vol.) 

Separadores das unidades  
Separadores dos capítulos 

 
16 (6+10) 

Desenvolvimento das unidades 
 

APRENDO PENSO E RESOLVO 

164 (68,33%) 
 
(95+69) 

Actividades/exercícios 
VERIFICO O QUE SEI 

 

16 (6,6%) 
(6+10) 
 

Resumos 
ESSENCIAL 

10 (4,16%) 
(5+5) 
 

Auto-avaliação 
AGORA JÁ… 

8 (3,3%) 
(3+5) 
 

Glossário 
 

1º vol. –  incluído nas págs. 
apresentação da disciplina. 
 
2º vol  - incluído nas págs. do 
Indice. 

Referências bibliográficas  
Referências iconográficas  

Outras funções: 
Conhecimento não obrigatório 

JORNAL DE MATEMÁTICA 
 

Soluções de exercícios 
 

Anexos 

Total - 30 (12,5%) 
 
8 (3+5) 
 
10 (5+5) 
 
12 (6+6) 
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auto-avaliação, 30 (12,5%) a outras funções e conhecimento não obrigatório; 12 

(5%) aos outros componentes do manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        6º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º vol/2º vol. 
Total 

 
240 (128+112) 

Índice 
 

3 (1+2) 

Organização do manual 1 (1º vol.) 
 

Apresentação da disciplina 
INTRODUÇÃO 

2 (1º vol.) 

Separadores das unidades 
 

 

Separadores  dos capítulos 
 

16  
(8+8) 

Desenvolvimento das unidades 
APRENDO PENSO E RESOLVO 

147 (61,25%) 
 (79+68) 
 

Actividades/exercícios 
VERIFICO O QUE SEI 

 

16 (6,6%) 
(8+8) 
 

Resumos 
ESSENCIAL 

9 (3,75) 
(5+4) 
 

Auto-avaliação 
AGORA JÀ… 

8 (3,33%) 
(4+4) 
 

Glossário 
 

1º vol. –  incluído nas págs. 
apresentação da disciplina. 
 
2º vol  - incluído nas págs. do 
Indice. 

Referências bibliográficas 
 

 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
Conhecimento não obrigatório 

JORNAL DE MATEMÁTICA 
 

Soluções de exercícios 
PARA AJUDAR 

Anexos 

Total - 40 (16,66%) 
 
8 (4+4) 
 
19 (10+8) 
 7 (4+3) 
6 (4+2) 
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Das 240 páginas do manual escolar do 6º ano, 147 (61%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 39% (93 páginas) do manual é dedicado 

a outro tipo de funções: 16 (7%) para exercícios ou actividades; 9 (4%) para 

resumos; 8 (3%) para autoavaliação; 40 (17%) para outras funções como 

conhecimento não obrigatório e 20 (9%) para outros componentes dos manuais. 

 
 
 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

sem serifa  
 

tipo 
 

corpo 
 

legível  

Textos secundários: 
 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 

 
x 

Margens 1,5 cm inferior, 
 2 cm superior 
1,5 cm lateral interior 
1cm lateral exterior 
 

Espaço entre colunas 1cm 

Número de palavras por página 
Nº palavras 

 
 

 220 a 250 

Nº páginas 
1º+ 2º vol. 
 

5 
 

+ 250 
 

7 

 
5º ano 

 (220 a 250 palavras) 
 
 

- 220 210 

 
 275 a 325 

 
5 

 
+ 325 

 
1 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
  

- 275 
 

198 

 

 

Segundo alguns especialistas, o número aconselhável de palavras por página para 

os manuais destes níveis etários é o seguinte: 5º ano, entre 220 e 250 palavras; 6º 

ano entre 275 e 325.  
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No conjunto dos dois livros do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de 

palavras aconselhável é cerca de 5. Cerca de 210 páginas têm menos palavras e 

cerca de 7 um número maior.  

Nos dos 6ºano, são 5 páginas as que apresentam o número de palavras 

aconselhável, aumenta para cerca de 198 as que possuem um número menor, e 1 

página apresenta um número maior. 

Das 222 páginas dos volumes do 5º ano, sujeitas a contagem de palavras, aquelas  

que apresentam entre 100 e 150 palavras são em maior número (76). 

Das 204 páginas dos volumes do 6º ano, aquelas que apresentam entre 100 e 150 

palavras são em maior número (73). 

Relativamente ao número de palavras em ambos os anos de escolaridade, a 

maioria das páginas apresenta um número menor de palavras que aquele que é 

indicado para estes níveis etários. 
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Tendo por base as recomendações de vários autores relativas à quantidade de 

imagens e ao número de palavras por página, estes manuais apresentam os 

seguintes números que descrevemos seguidamente. no conjunto dos dois volumes 

do 5º ano, há cerca de 12 páginas com mais de 50% e cerca de 210 páginas com 

percentagens diferentes mas não ultrapassando os 50%.  

 
6. ICONOGRAFIA 
 
% de imagem por 
página aconselhável  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 

Nº de páginas 
1º vol+2º vol. 

 
 

 até 50%  
 

210 5º ano 

+ 50%  12 

 até 50% 
 

186 6º  ano 

+ 50% 
 

18 

numeração  
 

referência  
 

Legenda:  Muito poucas imagens com legenda 
 ( conhecimento não obrigatório) 

simples 
 

x 

com explicação  
 

com actividades  
 

Qualidade material 
Boa 

(legível)  

 
x 

Má  
(pouco legível) 

 
 

Complexidade 
 (p/ nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

 
 
 
x 

Média 
(compreensível) 

 
x 

Baixa 
(infantil) 

 

Dimensões diversas 
 Iconografia  

diversificada 
 

pouco diversificada x 
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Tendo por base as recomendações de vários autores relativas à quantidade de 

imagens e ao número de palavras por página, estes manuais apresentam os 

seguintes números que descrevemos seguidamente.  

A percentagem de imagens por página é a seguinte: no conjunto dos dois volumes 

do 5º ano, há cerca de 12 páginas com mais de 50% e cerca de 210 páginas com 

percentagens diferentes mas não ultrapassando os 50%.  

Nos volumes do 6º ano o número de páginas com mais de 50% de imagens é cerca 

de 18. Até 50%, cerca de186 páginas. 

Como se pode verificar, em algumas páginas a informação icónica ultrapassa o 

aconselhável.  

Das 222 páginas analisadas dos volumes do 5º ano, aquelas que apresentam 

menos de 25% da sua área preenchida com imagens são em maior número (101). 

Também nos volumes do 6º ano, 204 páginas, são aquelas que apresentam menos 

de 25% da sua área preenchida com imagens que são em maior número (95). 

 

 

 
 
7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela 
à informação 
principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
 

x   fotografia: 
Preto e branco 

 
colorida 

 
 

 x x 

 
 

  x 

 
x 

   

 
 

   

x 
 

x   

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

 

    

    Ilustração: 
Preto e branco 

 
 Colorida 

X 
 

x x x 

Documentos 
históricos 
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8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de 
visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  
 

Preto e branco 
 
 

x    

 
colorida 

x     

Convencionais:  
 

Mapas 
    x 

 
gráficos 

 x  x  

 
esquemas 

 
 

    

 
simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

 x x x x 

   
Relevância pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (nível 2); fotografia colorida (nível 3, 4). 

Mapas (nível 4); gráficos (nível 1); simbologia (níveis 1, 2). 

Ilustração colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

 

Função pedagógica das imagens: 

Fotografias a preto e branco (vicarial); fotografias coloridas (vicarial, motivadora, 

recreativa). Nos separadores dos capítulos, coloridas, ocupando a página par e um 

terço da impar das páginas duplas que abrem todos os capítulos. Sente-se grande 

necessidade das legendas. As imagens motivadoras exercem melhor a sua função 

se soubermos o que representam. A maioria é de boa qualidade e conotativamente 

relacionadas com os respectivos conteúdos. Tendo em conta o nível etário dos 

destinatários, esta relação nem sempre será fácil de ser estabelecida porque 

algumas imagens apresentam um grau de complexidade demasiado alto. 
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Ao longo dos capítulos, não referenciadas, sem legenda, sem numeração, constam 

de fotografias de pequena dimensão, coloridas, cuja função é maioritariamente 

recreativa. 

Nas páginas de conhecimento não obrigatório, a preto e branco ou coloridas, 

apresentam pequenas dimensões, de função vicarial. Também algumas destas 

imagens não são legendadas nem referenciadas, perdendo-se assim, nalguns 

casos, o sentido da sua existência. 

Mapas (recreativa); gráficos (vicarial, explicativa); simbologia (explicativa). Os 

mapas representados não têm legenda. Os gráficos representados são 

bidimensionais, quer no 5º, quer no 6º anos, de linhas, colunas ou barras, com 

pictogramas. Um só gráfico tridimensional encontra-se numa das páginas de 

conhecimento não obrigatório, num dos livros do 5º ano. No 6º ano aparecem 

também gráficos circulares.  

A simbologia limita-se, praticamente, à que faz parte da própria disciplina. 

Ilustração colorida (vicarial, redundante, explicativa, recreativa). A maioria das 

imagens das páginas de desenvolvimento dos conteúdos dos manuais, quer do 5º, 

quer do 6º ano, são ilustrações de três tipos: 

1. formas e traçados geométricos. São ilustrações claras, bem desenhadas e 

com cores apelativas. É informação icónica fundamental, cujas imagens se 

podem classificar pelas suas funções, essencialmente, como explicativas e 

vicariais;  

2. com características de banda desenhada. Constam de representações 

figurativas, simplificadas ao nível do traço e da cor, de crianças do mesmo 

nível etário dos alunos, dirigindo-se a estes, cujos balões de fala se 

constituem como chamadas de atenção ou sistematização de conteúdos. 

Classificam-se, pedagogicamente, como explicativas; 

3. ilustrações meramente decorativas. Sem função pedagógica, podemos 

classificá-las como recreativas ou redundantes.  

Em todas as ilustrações é patente a simplificação por nivelamento. De cor lisa, e 

com formas com algum grau de infantilidade, cuja expressividade resulta do traço e 

da cor. Cores essencialmente primárias e secundárias de harmonia com todo o 

cromatismo do projecto gráfico. 
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Nas páginas de conhecimento não obrigatório, curiosidades, jogos e passatempos, 

as ilustrações relativamente ao texto em que se inserem, classificam-se, na sua 

maioria, como explicativas e vicariais. 

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

Páginas de uma e duas colunas. 

Nas páginas de duas colunas, a interior apresenta cerca do dobro da dimensão da 

exterior. O espaço entre colunas é de 1cm. Na primeira, a interior e maior, é 

privilegiado o texto e na segunda, menor, as imagens. 

A numeração das páginas apresenta-se aberta em pequena caixa colorida no 

canto exterior da margem inferior. 

Todas as margens superiores são coloridas, sendo as dos livros do 5º ano em tons 

menos saturados que as dos livros do 6º. Estas cores das margens funcionam 

como código de “navegação” do livro. 

O interior das caixas de texto das páginas dos manuais do 5º ano, apresentam as 

cores 503 C, 4685 C e verde 580 C; O interior das caixas de texto das páginas dos 

manuais do 6º ano apresentam as cores 482C, 4685 C e azul 277 C. 

Para a coerência dos livros contribui a repetição do formato das várias secções 

que os compõem, ao longo dos capítulos, permitindo a rápida identificação do papel 

de cada uma. 

A estrutura compositiva das páginas assenta, essencialmente, em linhas 

estruturais verticais e horizontais o que contribui para uma sensação geral de 

organização e clareza. 

Nas páginas com muitas imagens, muito texto e/ou muitas caixas de texto, a 

clareza e a organização são menos sentidas, por falta de espaço branco entre os 

blocos de informação, tornando-se mais difícil para o olhar, encontrar um percurso 

rápido e confortável (5º ano, vol.2, p.14; 6º ano, vol.1, p.29). 

 

10. CAPA  

O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade, embora com 

alterações a nível da cor do cone: vermelho para o livro do 5º ano e verde para o do 

6º. 

Quadricromia (CMYK) 
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Cores aproximadas segundo a paleta PANTONE 

1ºs volumes dos 5º e 6º anos de escolaridade:  

Capa azul  288 C com letras amarelo 124 C 

5º ano: circulo azul 542 C e cone vermelho 1805 C 

6º ano: circulo azul 543 C e cone verde 330 C 

 

2ºs volumes dos 5º e 6º anos de escolaridade:  

Capa vermelho 1805 C  

5º ano: letras amarelo 124 C; circulo azul 542 C e cone vermelho 1805 C 

6º ano: letras azul 542 C; circulo azul 543 C; cone verde 330 C 

 

10.1 Leitura denotativa e conotativa 

Na superfície da capa azul ou vermelha, com números em marca de água, abre-se 

uma forma circular azul (cromaticamente diferente para 5º e 6º), servindo de fundo 

a um cone verde ou vermelho em rotação, – um vulcão em acção a expelir lava de 

números e formas geométricas? Conotativamente, quererá indicar o modo como os 

conteúdos dos livros se transferirão para os alunos durante o estudo? 

O olhar é atraído pela “lava” de números e formas geométricas coloridos que saem 

do cone. Seguidamente, quer a linha circular, quer as linhas oblíquas do cone e da 

“lava”, conduzem o percurso do olhar da indicação na margem superior – 

matemática e respectivo ano de escolaridade, a branco – até ao amarelo do título 

do livro MAT 5 ou 6, e dos círculos que contêm as indicações das ofertas.  

Por último, lê o bloco de texto com a indicação do volume e o nome das autoras 

também em amarelo, e em seguida, o bloco de texto a branco, constituído pelo 

logótipo da editora. Também pode fazer o percurso inverso, ler primeiro o bloco de 

texto a branco, o logótipo da editora, e só depois o número do volume e o nome das 

autoras. 

Enquanto nos dois volumes do 5º ano e no 1º volume do 6º, há uma uniformidade 

de cor, o amarelo, nas informações sobre as ofertas, no título do manual, no ano de 

escolaridade e no nome das autoras, no 2º volume do 6º ano, esta cor é substituída 

por azul, não chamando, por isso, tanta atenção. Não se compreende a lógica da 

mudança cromática. 

São capas visualmente fortes pelo seu cromatismo. 
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11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

11.1 Fotos  

11.1.1 Nos separadores dos capítulos 

Coloridas, ocupando a página par e um terço da impar das páginas duplas que 

abrem todos os capítulos. Não referenciadas, sem legenda, sem numeração. 

Sente-se grande necessidade das legendas. As imagens motivadoras exercem 

melhor a sua função se soubermos o que representam. 

A maioria é de boa qualidade e conotativamente relacionadas com os respectivos 

conteúdos. Tendo em conta o nível etário dos destinatários, esta relação nem 

sempre será fácil de ser estabelecida porque algumas imagens apresentam um 

grau de complexidade demasiado alto. Destacamos no 1º volume as imagens do 1º 

e 3º capítulos – respectivamente a fotografia de uma parede de muralha nos 

Andes? (p.6-7), a segunda uma fotografia de “quintais” que muitas crianças nunca 

viram (p.76-77). O professor saberá explicar esta última, mas a 1ª, só por acaso. 

No 2º volume do manual do 6º ano existem duas fotografias que consideramos as 

piores escolhidas: a que introduz o capítulo da estatística (p.35-34), demasiado 

complexa, e a do capítulo 8 (p. 80-81) que não descortinamos qual a relação com o 

conteúdo do referido capítulo. 

 

11.1.2 Nas páginas de desenvolvimento dos capítulos 

Não referenciadas, sem legenda, sem numeração. 

Constam de fotografias de pequena dimensão, coloridas, de nível 4, cuja função é 

maioritariamente recreativa. 

 

11.1.3 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Fotografias a preto e branco ou coloridas, de pequenas dimensões, de nível 2, e 

quanto à função vicariais. Também algumas destas imagens não são legendadas 

nem referenciadas, perdendo-se o sentido da sua existência (5º ano, 1º vol., p.31). 

 

11.2 Imagens convencionais 

Os mapas representados não têm legenda, são de nível 4 e classificam-se como 

imagens recreativas. 
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Os gráficos representados são bidimensionais, quer no 5º, quer no 6º anos. De 

linhas, colunas ou barras, com pictogramas. Um só gráfico tridimensional encontra-

se numa das páginas de conhecimento não obrigatório, num dos livros do 5º ano 

(vol.2, p.39). No 6º ano aparecem também gráficos circulares. Quanto à função, 

estas imagens classificam-se como explicativas e são de nível 1. 

 

11.3 Ilustrações 

11.3.1 Nas páginas de desenvolvimento dos capítulos 

A maioria das imagens das páginas de desenvolvimento dos conteúdos dos 

manuais, quer do 5º, quer do 6º ano, são ilustrações de três tipos: 

1. formas e traçados geométricos. São ilustrações claras, bem desenhadas e 

com cores apelativas. É informação icónica fundamental, cujas imagens de 

nível 1 e 2, se podem classificar pelas suas funções, essencialmente, como 

explicativas e vicariais;  

2. com características de banda desenhada. Constam de representações 

figurativas, simplificadas ao nível do traço e da cor, de crianças do mesmo 

nível etário dos alunos, dirigindo-se a estes, cujos balões de fala se 

constituem como chamadas de atenção ou sistematização de conteúdos. 

Classificam-se nível 1 e, pedagogicamente, como explicativas; 

3. ilustrações meramente decorativas. Sem função pedagógica, podemos 

classificá-las de nível 4 e como recreativas ou redundantes. Cerca de 50, 

quer nos 2 volumes do 5º ano, quer nos 2 volumes do 6º ano. 

Em todas as ilustrações é patente a simplificação por nivelamento. De cor lisa, e 

com formas com algum grau de infantilidade, cuja expressividade resulta do traço e 

da cor. Cores essencialmente primárias e secundárias de harmonia com todo o 

cromatismo do projecto gráfico. 

 

11.3.2 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Nestas páginas de curiosidades, jogos e passatempos, as ilustrações relativamente 

ao texto em que se inserem classificam-se, na sua maioria, como explicativas e 

vicariais, de nível 1 e recreativas de nível 4.  
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12. PAGINAÇÃO 

12.1 Páginas de apresentação da disciplina 

Com o título de INTRODUÇÃO, as autoras dirigem-se ao aluno, em páginas duplas, 

de superfície branca, no 1º volume dos 5º e 6º anos. 

Focam quatro pontos, no volume do 5º ano, através de texto e ilustração. Na 

primeira página, o primeiro ponto, através de imagens que representam o material 

necessário para a aula da matemática; no segundo ponto, a ilustração consta de 

uma tira de banda desenhada, com legendas em cada vinheta, apresentando o que 

o aluno deve fazer na aula. Na segunda página, dois blocos de texto e duas 

ilustrações, recomendam como deve estudar em casa e para as avaliações. 

No livro do 6º ano, as autoras focam dois pontos, um por página, através de duas 

ilustrações, representando um menino, rodeado de vários balões de fala cujo 

conteúdo, na primeira, sintetiza o que fazer na aula de matemática e na segunda, 

como estudar matemática.  

Parece-nos uma apresentação um pouco infantilizada, com imagens redundantes, 

sem qualquer função pedagógica relevante.  

Nestes dois volumes o glossário apresenta-se no terço inferior das páginas, com o 

mesmo formato, e superfície de cor 503 C no livro do 5º ano, e 502 C no do 6º ano. 

O título em vermelho 180 C no livro do 5º ano, e vermelho 1085 C no do 6º ano, 

apresenta batente. O texto apresenta-se em duas colunas, a preto, negrito e 

normal. 

 

12.2 Páginas de apresentação da organização do manual 

Ocupando uma página, reproduzem-se, com alinhamentos diversos e em formato 

reduzido, as páginas tipo que se repetem ao longo do livro. Junto a cada uma 

destas, uma caixa de texto com batente colorida, no tom da margem superior da 

página tipo a que se refere, apresenta o tipo de conteúdo que contêm. Pensamos 

que embora clara, pudesse melhorar com a introdução de mais espaço branco 

entre cada bloco de informação, talvez ocupando uma página dupla  

 

12.3 Índice  

Apresenta-se numa única página nos 1ºs volumes do 5º e 6º anos, e em página 

dupla nos 2ºs volumes dos dois anos de escolaridade. 
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Em superfície branca, organiza-se por blocos correspondentes aos vários capítulos, 

cuja informação escrita se encontra alinhada com as imagens reduzidas das 

páginas duplas de abertura dos respectivos capítulos. 

Os grandes títulos, em letra maiúscula, apresentam a cor das páginas duplas a que 

pertencem as imagens referidas anteriormente. Esta cor repete-se também, ao 

longo do livro, na pequena caixa, no rodapé das páginas, onde se abre a sua 

numeração. Os subtítulos apresentam-se a preto, em minúsculas.  

A indicação do resumo (Essencial); dos exercícios/actividades (Verifico o que sei), 

da autoavaliação (Agora já…) e do conhecimento não obrigatório (Jornal de 

Matemática), são em letra minúscula, da cor das margens das respectivas páginas. 

A numeração das páginas encontra-se à direita, com uma linha tracejada entre esta 

e a informação sobre o conteúdo das páginas, facilitando o percurso do olhar.  

Nos segundos volumes dos dois anos de escolaridade, no terço inferior das páginas 

duplas, a toda a sua largura, apresenta-se o glossário. No 2º volume do 6º ano, em 

cor 502 C, com o título em vermelho 1805 C, duas colunas de palavras a negrito e 

explicação a preto normal. No 2º volume do 5º ano de escolaridade, a cor da caixa 

de texto e título mudam, respectivamente, para verde 580 C e 377 C. Não se 

percebe a razão desta alteração.  

É um índice simples e claro que cumpre bem a sua função, especialmente aquele 

que se encontra em página dupla, por apresentar mais espaço entre os blocos de 

informação. 

 

12.4 Páginas dos separadores dos temas/capítulos  

As páginas duplas de abertura de todos os capítulos são compostas do mesmo 

modo: na superfície de fundo colorido, uma esquadria de cantos interiores 

arredondados, abarca as duas páginas, cujo interior apresenta uma fotografia 

colorida, ocupando toda a página par e um terço da impar.  

Na zona superior da página par, sobre a fotografia, apresenta-se a palavra capítulo 

e o respectivo número, em caracteres minúsculos, mas de grande formato e com 

batente. Nos dois terços restantes da página impar, encontra-se o título e o sumário 

do capítulo, com marcas da mesma cor das letras do título e brancas.  
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Pelo valor psicológico das suas cores, as páginas de abertura que apresentam o 

colorido em tons de azul e verde, são mais agradáveis que as de tons vermelho e 

amarelo, mais agressivas e estridentes. 

 

Quadricromia 

Cores aproximadas segundo a Paleta PANTONE  

Volumes do 5º ano: 

1º volume: 3 capítulos 

1º: harmonia de saturação azul 542 C 

2º: harmonia de saturação Rubine Red 207 C 

3º: harmonia de saturação amarelo 157 C 

 

2º volume: 5 capítulos 

1º: harmonia de saturação Rubine Red 2583 C 

2º: harmonia de saturação  verde 576 C 

3º: harmonia de saturação vermelho 173 C  

4º: harmonia de saturação amarelo 146 C 

5º  harmonia de saturação Cyan C 

 

Volumes do 6º ano: 

1º volume: 4 capítulos 

1º azul PANTONE  541 C 

2º: harmonia de saturação Rubine Red 207 C 

3º: harmonia de saturação amarelo 1595 C 

4º: harmonia de saturação violet 2597 C 

 

2º volume: 3 capítulos 

1º: harmonia de saturação verde 576 C 

2º: harmonia de saturação vermelho 186 C 

3º: harmonia de saturação amarelo 464 C 

4º: harmonia de saturação azul 299 C 
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Estas cores repetem-se na pequena caixa da numeração das páginas dos 

respectivos capítulos. 

 

12.5 Páginas de desenvolvimento dos capítulos 

APRENDO PENSO E RESOLVO 

Para a coerência da obra contribui a repetição em todos os capítulos, do formato 

das páginas correspondentes às secções em que estes estão divididos. Na maior 

parte destas secções, a estrutura das páginas é a mesma, alterando-se 

essencialmente a cor das suas margens superiores. Para além disso, em ambos os 

anos de escolaridade, cada capítulo dos manuais possui uma cor que funciona 

como o seu símbolo, a cor base das páginas de abertura dos capítulos, que se 

repete canto inferior direito do rodapé, numa pequena caixa onde se encontra o 

número da página.  

Nestes livros, a cor representa portanto, o símbolo de “navegação” mais importante, 

embora se resuma, essencialmente, à caixa da numeração e separadores. Reforça 

esta facilidade de “navegação”, o título corrido do capítulo que se encontra a 

cinzento, alinhado com a caixa colorida da numeração das páginas e os títulos de 

cada actividade que o aluno deve realizar, nas margens superiores coloridas das 

páginas. Nos volumes do 5º ano, as cores das margens são menos saturadas que 

as dos volumes do 6º.  

A sequência de actividades e respectivas cores repetem-se em todos os capítulos.  

Este cromatismo é dominante no interior da página, em subtítulos, caixas de texto, 

quadros, marcas ou cor dos negritos para sublinhar palavras. 

 

APRENDO  

Duas colunas, apresentando a interior cerca do dobro da dimensão da exterior. Na 

interior e maior, é privilegiado o texto e na menor e exterior, as imagens, embora 

ambas possam conter informação icónica e escrita. 

A composição das páginas assenta essencialmente, em linhas estruturais verticais 

e horizontais resultantes, quer da forma dos blocos de texto, quer da forma das 

caixas de texto. 

As páginas iniciam-se quase sempre por uma actividade, cuja informação se 

encontra numa caixa de texto colorida, a toda a largura da página, maioritariamente 
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com ilustração, que por vezes é meramente decorativa. Esta caixa de texto varia de 

dimensão, podendo ocupar toda a página. A informação nela contida apresenta-se 

numa só coluna. No final da actividade e quando há lugar a questões, estas são 

assinaladas com simbologia, um ponto de interrogação. 

Podem existir outras caixas de texto com as características da primeira, ocupando a 

largura da coluna maior e contendo informações importantes. Por vezes 

apresentam o limite exterior colorido. 

Existem ainda outros tipos de caixa de texto de superfície colorida: (APLICA), a 

azul, nos livros do 6º ano e a verde nos do 5º; outro com a cor Warm grey 1C de 

limite exterior a azul e, por vezes, com seta que parece servir para dar indicações, 

conselhos ou também sintetizar o conhecimento; por último, os balões de fala das 

ilustrações que representam crianças que também sintetizam conhecimentos ou 

dão indicações.  

A informação pode ainda ser sublinhada através da cor das palavras: preto, azul e 

vermelho, normal ou negrito.  

Perdemo-nos entretanto. Parece-nos uma grande confusão de sinalização para o 

mesmo tipo de página. É difícil elencar as diferentes lógicas correspondentes às 

várias caixas de texto. Por entre todas estas caixas de texto ainda se encontra o 

texto que pensaríamos ser o principal, de cor preta sobre o fundo branco da página, 

o melhor contraste visual. Interrogamo-nos se será realmente o principal porque as 

suas dimensões são tão reduzidas que por vezes até desaparece, transformando-

se os conteúdos das caixas de texto em texto principal.  

Será o receio por parte dos autores que o aluno não repare neste, que os leva a 

sublinhar de tantos modos a informação? (5º ano, 2º vol., p.52; 6º ano, 2º vol., p. 

24, 44)  

 

PENSO E RESOLVO 

A mesma estrutura das páginas APRENDO. 

A página é composta por blocos de texto correspondentes a actividades/problemas, 

assinalados à esquerda, através de numeração em pequenas caixas rectangulares 

da mesma cor da margem superior. Quando há mais que uma questão numa 

actividade/problema a sua numeração é colorida. 
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Como referimos, as páginas podem apresentar imagens somente na coluna exterior 

ou, também, na interior, intercaladas com os problemas ou actividades. As que se 

encontram na coluna exterior, nem sempre apresentam o mesmo alinhamento, 

podendo “entrar” na coluna interior. Maioritariamente, situam-se alinhadas com o 

bloco de texto a que dizem respeito. 

Apresentam-se também quadros/tabelas de limites, linhas e colunas coloridos em 

tons diferentes.  

 

12.6 Páginas de resumos  

ESSENCIAL 

Uma ou mais páginas por capítulo. 

Nos volumes do 5º ano esta página é simples ou dupla, apresentando a superfície 

colorida em amarelo 146 C e a margem superior, títulos, marcas e limites de 

quadros e tabelas, em diversos tons mais ou menos saturados da mesma cor. Nos 

volumes do 6º a superfície da página é branca com harmonias de contrastes de 

saturação de amarelo 117 C nas margens superiores, marcas, limites de quadros e 

tabelas.  

A organização da informação apresenta-se numa só coluna onde se intercalam 

texto e imagem. A informação é agrupada em blocos com marcas brancas e da 

mesma cor da margem superior e dos títulos. Quando existem quadros/tabelas esta 

cor repete-se nos seus limites e superfície, nas linhas e colunas. 

Como nesta secção existe menos variedade de modos de apresentação da 

informação, esta parece mais arrumada.  

 

12.7 Páginas de actividades/exercícios  

VERIFICO O QUE SEI 

Uma página dupla em todos os capítulos. 

Enquanto nos volumes do 5º ano, a superfície desta página, títulos, caixas de texto, 

marcas, limites de quadros e tabelas apresentam vários tons saturados de verde 

5835 C, nos volumes do 6º a superfície é branca, com margem superior colorida, 

caixas de texto e de numeração da informação em harmonias de saturação de 

verde 5767 C.  
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São páginas de uma só coluna, ocupando toda a largura da página, onde se 

intercalam texto e imagem. A informação é agrupada em blocos cuja numeração se 

apresenta em pequenas caixas rectangulares coloridas. 

Em todos os capítulos dos volumes do 6º ano, no rodapé da página impar, aparece 

uma frase com letra de corpo menor que as restantes, a negrito, e o símbolo da 

Internet/Sapo que remete para a oferta do CD O Sapo Ajuda…Matemática, Testes 

de Avaliação. 

Nalgumas páginas o espaço de branco entre as actividades/problemas talvez seja 

demasiado pequeno, podendo tornar a informação confusa (6º ano, 1º vol., p.110).  

 

12.8 Páginas de auto-avaliação  

AGORA JÁ … 

De fundo colorido pouco saturado, a página estrutura-se em duas colunas, 

apresentando a exterior menor dimensão que a interior. Na coluna maior, os blocos 

de texto têm marcas brancas e laranja. Na coluna mais pequena e interior, 

dispõem-se paralelas, duas colunas da mesma altura do bloco do texto, 

constituídas por pequenas caixas quadradas de cantos arredondados e limites 

laranja. São encimadas por duas circunferências humanizadas, igualmente da 

mesma cor, representando um rosto feliz e outro infeliz.  

Pretende-se que o aluno marque nas caixas da respectiva coluna se sabe ou não o 

que está escrito na coluna do texto, existindo linhas a tracejado laranja que guiam o 

olhar do aluno na sua actividade. 

Nos livros do 6º ano, no fundo da página, à direita, aparecem dois pequenos blocos 

de texto com letra de corpo menor que o restante, a negrito, e o símbolo da 

Internet/Sapo, remetendo para a oferta do CD O Sapo Ajuda…Matemática, Testes 

de Avaliação. 

Trata-se de uma página limpa, sem informação excessiva, embora se possa 

considerar um pouco infantilizada. 

 

12.9 Páginas de conhecimento não obrigatório  

JORNAL DE MATEMÁTICA 

A página que, visualmente apresenta a textura do papel reciclado, estrutura-se em 

duas colunas, apresentando a interior cerca do dobro da dimensão da exterior. A 
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menor, exterior, constitui-se sempre como uma caixa de texto, num tom e textura 

visual diferentes da superfície da página que se organiza, cromaticamente, em 

harmonias de saturação de amarelo 146 C. 

A hierarquização dos títulos é dada pelo corpo e cor das letras, sendo os filetes e 

os limites das caixas de texto mais escuros. A informação icónica e textual 

organiza-se intercaladamente.  

Um pouco escura, quer pelo modo como está organizada a informação, quer pela 

sua paleta cromática é muito fácil distinguir esta página das demais. 

 

13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 A facilidade de navegação dada, essencialmente, pela cor base da abertura 

dos capítulos que se repete na numeração das páginas. 

 A qualidade das ilustrações das formas e traçados geométricos, quer pelo 

seu rigor, quer pela sua paleta cromática. 

 A impressão geral de clareza, resultante da escolha cromática de cores 

complementares e do texto a negro, maioritariamente, sobre fundo branco. 

 

13.2 Pontos fracos 

 A sobrecarga de imagens, quer fotos, quer ilustrações que não têm qualquer 

função pedagógica e que ocupam espaço que poderia ser deixando em 

branco, quer para facilitar a leitura das informações, quer para reforçar a 

noção de organização. 

 A impressão de trabalho organizado é menos sentida nas páginas da 

secção APRENDO, quer pelo texto apresentado em fundo colorido, quer por 

este assentar, preferencialmente, em contrastes de saturação de vermelho. 

Em vez da calma organizada das páginas em azul de PENSO E RESOLVO, 

sentimos uma sensação de irritação e desorganização. 

 A falta de espaço entre blocos de informação principalmente nalgumas 

páginas de APRENDO e PENSO E RESOLVO. 

 A falta de legenda nas imagens. 
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Ciências da Natureza 
Terra Viva 5º e 6º anos 
Santillana/Constância 

 
2º lugar nas preferências dos professores 
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade (5º e 6ºanos) 
 

 
 

 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

Ciências da Natureza 
5ºTerra Viva  
6º Terra Viva 

Ano de 
escolaridade 

5º, 6º 

Editora 
 

Santillana/Constância Editora 

Preço 5º 14,89 E 
6º 15,73 E 

Autores 
 

Isabel Caldas, Maria Isabel Pestana 

Editores Sílvia Vasconcelos, Patrícia Marques 
 

Colaboradores 
 

Paulo Monteiro (Subdirector Técnico Editorial) 
Filipe Faustino, Luísa Rocha (documentalistas) 
Isabel Costa, Susana Malagueiro (revisão) 

Coordenação 
 

 

Design 
 

Carla Julião, Patrícia Boleto 

Ilustração 
 

Filipe Goulão 

Consultores 
científicos 

 

5º Maria Adelaide Clemente, Henrique Cabral 
6º  Maria Adelaide Clemente, Rui Rebelo 

Ano de edição 5º   1ª edição, 6ª tiragem 2003 
6º   1ª edição, 3ª tiragem  2005 

1 /2 volume/s 
 

5º- 1  
6º- 1 

Ofertas  

Anexos 5º - caderno de actividades 
6º - caderno de actividades  
(não tem indicação da possibilidade de venda em separado)  
 
Só para o professor: Livro do Professor, transparências e pósteres 
 

Pressupõe aluno 
escreva no manual 

Sim, embora tenha indicação que deve fazer-se no caderno diário 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

5º ano  28,7 x 23 cm 
6º ano  27,3 x 21,4cm 
 

Peso  
 

5º ano  700g 
6º ano  650g  
 
x 

Papel  
branco 

 
colorido 

 
x 
 
 
 
 
 
x 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 

 

 
 
x 

Textura     
agradável 

  (lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 
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Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções embora algumas dessas funções possam 

apresentar-se também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 224 páginas deste manual escolar, 130 (58%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos, 42% (94) das suas páginas destina-se a outro tipo 

de funções: actividades e exercícios 30 (13%), resumos 15 (7%), 21 (9%) outras 

funções como estudo acompanhado, área de projecto e formação cívica. As 

restantes 28 páginas (12,5%) são dedicadas aos outros componentes do manual.  

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º  vol. 
Total 

 
224 

Índice 
 

2  

Organização do manual 2  
 

Apresentação da disciplina 
Em ciências da natureza é importante… 

8  

Separadores dos temas/blocos 
 

4 

Separadores dos capítulos/unidades 
 

7 

Desenvolvimento das unidades 
 

130 (58,03 %) 
 

Actividades/exercícios 
Actividades 

30 (13,39 %) 

Resumos 
Resumindo… 

15 (6,69%) 

Auto-avaliação 
 

ao longo das págs. de 
desenvolvimento dos conteúdos 

Glossário 
 

3 

Referências bibliográficas 
 

1 

Referências iconográficas 
 

1 

Outras funções: 
conhecimento não obrigatório 

 
Estudo Acompanhado 

Área de Projecto 
Formação cívica 

 
Anexos 

Total – 21 (9,37 %) 
 
 
7 
6 
8 
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Nas percentagens que apresentamos incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções, embora algumas dessas funções se 

apresentem também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos.  

Das 224 páginas deste manual escolar, 111 (50%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 50% (113) das suas páginas destina-se 

a outro tipo de funções: 32 (14%) para exercícios ou actividades, 18 (8%), para as 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º vol. 

Total 224 
 

Índice 
 

2 

Organização do manual 2 
 

Apresentação da disciplina 
Em ciências da natureza é importante… 

8 

Separadores das unidades/blocos 
 

8 

Separadores dos capítulos/unidades 
 

11 

Desenvolvimento das unidades 
 

111 (49,55%) 

Actividades/exercícios 
Actividades 

32 (14,28 %) 
 

Resumos 
Resumindo… 

18 (8,03 %) 

Autoavaliação 
 

ao longo das págs. de desenvolvimento dos 
conteúdos 

Glossário 2 

Referências bibliográficas 1 

Referências iconográficas 
 

na pág. de referências bibliográficas 

Outras funções: 
conhecimento não obrigatório 

Estudo Acompanhado 
Área de Projecto 
Formação cívica 

 
Anexos 

Total - 29 (12,94 %) 
 
11 
6 
12 
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páginas de resumos e 29 (13%) para outras funções como estudo acompanhado, 

área de projecto e formação cívica.  

As restantes 34 páginas (15%) são dedicadas aos outros componentes do manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O número de palavras que, segundo alguns autores, devem ter as páginas dos 

manuais neste nível etário situa-se entre 220 a 250 no 5º ano e entre 275 a 325 no 

6º ano. 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

 
sem serifa  

 
tipo 

 
corpo 

legível (maior no 5ºano que no 
6º) 

Textos secundários: 
 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 
x 

Margens  
5º ano: 1,5 cm  lateral exterior e 
interior, inferior; superior 2cm;  
6º ano: 1,3 cm lateral exterior e 
interior; inferior e superior 1cm.  
Não são uniformes em todas as 
páginas. 
 

Espaço entre colunas 1 cm 
 

Número de palavras por página 
Nº palavras 

 
 220 a 250 

Nº páginas 
 

29 
+ 250 67 

 
 

5º ano 
 (220 a 250 palavras) 

 
 
 - 220 116 

 
 275 a 325 

 
37 

+ 325 72 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
 - 275 107 
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 No livro do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de palavras 

aconselhável é de 29. Páginas com um número menor de palavras, 116 e com um 

número maior, 67.  

No manual do 6º ano, 37 páginas apresentam o número de palavras aconselhável, 

107 possuem um número menor e 72, um número maior. 

Relativamente ao número de palavras, em ambos os anos de escolaridade, a 

maioria das páginas apresenta muito menos palavras que aquele que é indicado 

para este nível etário. 

Das 212 páginas do manual do 5º ano, sujeitas a contagem de palavras, são 

aquelas que apresentam entre 150 e 200 palavras, que são em maior número (52). 

Das 216 páginas do manual do 6º ano, são aquelas que apresentam entre 200 e 

250 palavras, que são em maior número (43) 
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Segundo as indicações de especialistas, de modo geral, a percentagem 

aconselhável de imagens por página não deve ultrapassar 50% da sua área. Tendo 

por base estas recomendações, estes manuais apresentam os números que 

 
6. ICONOGRAFIA 

 

%  aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 
até 50%   

 
153 

5º ano 

 
+ 50%  

 
59 

 
 até 50% 

 
182 

6º  ano 

 
+ 50% 

 
34 

Numeração  
x 

Referência  
algumas 

Legenda   
x 

simples 
 

x 

com explicação x 
 

com actividades x 
 

Qualidade material 
Boa (legível)  

 
x 

 
Má  (pouco legível) 

 
 

Complexidade 
 (p/ nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

 

x Média 
(compreensível) 

 
Baixa 

(infantil) 
 

Dimensões Diversas. 
 
 
x 

Iconografia  
diversificada 

 
pouco diversificada  
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descrevemos seguidamente: o volume do 5º ano tem cerca de 59 páginas com 

mais de 50% e 153 páginas não ultrapassando os 50%.  

No volume do 6º ano o número de páginas com mais de 50% de imagens é de 34. 

Até 50%, 182 páginas.  

Das 212 páginas analisadas do manual do 5º ano, são aquelas que apresentam 

50% da sua área preenchida com imagens, que são em maior número (69). 

Das 216 páginas analisadas do manual do 6º ano, são aquelas que apresentam 

cerca de 30% da sua área preenchida com imagens, que são em maior número 

(50). 

Apesar de serem manuais de ciências da natureza e, portanto, necessitarem de 

muitas imagens, apresentam um número de páginas significativo com informação 

icónica acima do aconselhável. 

 

 

 

 

 

 
7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
 

x   fotografia: 
Preto e branco 

 
colorida 

x x x x 

 
 

x   

x 
 

x x  

x 
 

x   

 
 

 x x 

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

 x   Ilustração: 
Preto e branco 

 
 Colorida 

x 
 

x x  

Documentos 
históricos 

 x   
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Relevância pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (nível 2); fotografia colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Mapas (nível 2); gráficos (níveis 1, 2, 3); esquemas (níveis 1, 2); simbologia (níveis 

3, 4). 

Ilustração a preto e branco (nível 2); ilustração colorida (níveis 1, 2, 3). 

Documentos históricos (nível 2). 

 

Função pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (vicarial); fotografia colorida (motivadora, vicarial, 

redundante, explicativa, recreativa). Num manual de ciências naturais, a boa 

fotografia é imprescindível e estes manuais apresentam fotos de boa qualidade. 

Nalgumas páginas, especialmente do volume do 6º ano, esta qualidade não é tão 

notória porque, privilegiando a quantidade, tornam-se por vezes mais confusas e de 

leitura mais desagradável.  

Ao longo do desenvolvimento dos capítulos/unidades existe grande número de 

fotografias coloridas de vários formatos e dimensões. Também aqui, consideramos 

 
8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

 fotografia: 
 

Preto e branco 
 
 

x    

 
colorida 

x x x x x 

Convencionais: 
 

Mapas 
   x  

 
gráficos 

   x  

 
esquemas 

 
 

  x  

 
simbologia 

   x x 

Ilustração: 
 

Preto e branco 
     

 
colorida 

x x x x  

Documentos 
históricos 

 x    
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que as fotos do livro do 5º ano apresentam uma maior qualidade que o do 6º. 

Referimo-nos não só à qualidade estética da própria fotografia, mas também ao 

cuidado com que é montada na página. Algumas fotos de vistas obtidas através de 

microscópio não apresentam essa indicação, podendo criar ideias erradas nos 

alunos. 

Existem fotografias de todos os níveis, desempenhando as várias funções 

pedagógicas elencadas. Embora não sejamos especialistas dos conteúdos, parece-

nos que no volume do 6º ano, cujas páginas têm menor área, existem imagens 

redundantes que não são imprescindíveis à compreensão dos conteúdos. 

Sobrecarregam as páginas e provocam “ruído” à leitura daquelas que são 

realmente necessárias. Relativamente à sua complexidade, a maioria é muito 

simples, sendo perfeitamente compreensível pelos destinatários. As mais 

complexas têm nas legendas a explicação necessária. 

Relativamente à sua complexidade, diríamos que muitas se dirigem a alunos de 

nível etário mais baixo. Nalguns casos, o nível de complexidade é alto porque a 

legibilidade das legendas que as acompanham é má, visto o seu texto se encontrar 

sobre superfície colorida. 

Muitos dos esquemas apresentam fotos das páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos, em formato reduzido. Funcionam neste caso, como símbolos dos 

conhecimentos a que dizem respeito as questões ou que se pretendem memorizar. 

Mapas, gráficos, esquemas (explicativa); simbologia (explicativa, recreativa). 

Os mapas e os gráficos são em número reduzido. Os gráficos são bidimensionais 

ou tridimensionais, circulares, de linhas, colunas ou barras. Legendados, por vezes 

com explicação e ilustração. 

Os esquemas, em grande número, apresentam-se ao longo das páginas de 

resumos e de actividades, tendo como objectivo a organização dos conteúdos, 

facilitando a sua compreensão, retenção ou identificação. 

A simbologia muito infantil, funciona como código de “navegação” através das 

várias secções ou partes dos livros. A opção por este tipo de simbologia só pode ter 

como objectivo a infantilização do livro, já que os atributos que as personagens 

apresentam (lupa, livro, proveta…) eram mais simples e suficientes como 

sinalização ou identificação das respectivas secções. 
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Ilustração colorida (motivadora, vicarial, redundante, explicativa). Em todas as 

secções dos livros, embora estes livros recorram mais à fotografia do que à 

ilustração. 

Nas páginas da apresentação da disciplina, os desenhos são simplificados a nível 

cromático e formal, sem grande expressividade ou qualidade estética. Classificam-

se como explicativas ou redundantes. 

Nas páginas de desenvolvimento dos capítulos dos temas/bloco, consideramos que 

a ilustração do livro do 5º ano se apresenta mais agradável, essencialmente, em 

termos de harmonia cromática com as páginas onde se insere. Embora algumas 

páginas do livro do 6º ano, apresentem também esse cuidado, a impressão geral é 

menos agradável pela quantidade de informação que apresentam. No livro do 6º 

ano, o estilo e a cor da ilustração científica indicia também que as imagens terão 

autorias ou proveniências diferentes. Com a ressalva de que não somos 

especialistas dos conteúdos, a ilustração científica parece-nos clara, embora 

algumas imagens de partes de órgãos ou sistemas sejam difíceis de relacionar com 

o todo, devido à falta dessa indicação, tornando-se demasiado complexas para o 

nível etário dos alunos.  

Em ambos os anos de escolaridade, as páginas dedicadas a experiências 

apresentam ilustrações no mesmo estilo cromático e formal, o que contribui para 

uma explicação clara dos vários passos das mesmas, sendo de salientar a sua 

função explicativa. 

No manual do 6º ano, algumas imagens apresentam as legendas sobre a sua 

superfície colorida, tornando-as ilegíveis. 

Documentos históricos (vicarial). Em número reduzido, essencialmente imagens 

de cientistas que pela sua raridade e antiguidade se transformaram em documentos 

históricos.  

 

O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade  

O livro do 6º ano apresenta dimensões menores relativamente ao do 5º, tendo sido 

reduzido cerca de 1,5 cm em largura e altura, reflectindo-se esta redução na 

dimensão das margens e da coluna maior, dedicada ao texto principal. Estas 

mudanças e outras, mais relacionadas com a iconografia, que analisaremos mais 

adiante, transformaram o manual do 6º ano numa obra mais pesada e visualmente 
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menos agradável. Estes manuais apresentam muita quantidade de informação, 

quer icónica, quer escrita, necessitando de espaço branco para que o olhar a possa 

ler naturalmente, sem grande esforço. 

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

As páginas não apresentam uma grelha constante. Nas páginas de duas colunas, 

a menor é sensivelmente, metade da maior. Esta é dedicada preferencialmente ao 

texto principal, embora também possa conter imagens. A menor é reservada para 

imagens e textos secundários. 

O espaço entre as colunas é de 1 cm. A dimensão das margens das páginas 

apresenta alguma variação. Em muitas páginas as imagens estão colocadas ao 

corte.  

O formato das margens superiores depende da secção do manual, funcionando, 

por isso, como código de “navegação”. O das margens inferiores é sempre o 

mesmo: a numeração da página a preto, com um corpo bem legível, no canto 

exterior da margem inferior, sendo antecedida por uma pequena seta da cor da 

unidade e pelo título corrido da mesma, a cinzento, de letra de corpo demasiado 

pequeno, dificultando a leitura. 

Nos manuais do 5º e 6º anos, a letra das legendas das imagens é o mesmo do 

texto principal, mas de corpo menor; no manual do 6º, em algumas legendas, o seu 

corpo reduz-se muito, tornando a sua leitura cansativa, especialmente quando se 

trata de legendas com muito texto (pp.43, 110). 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

horizontais e verticais como consequência dos blocos horizontais e verticais 

constituídos pelas imagens e pelo texto. Nas páginas em que a composição se 

torna um pouco mais dinâmica é resultado do conteúdo das imagens ou da sua 

colocação.  

As páginas apresentam grande profusão de informação icónica, em várias 

dimensões. Quando esta resulta de montagens na página, desaparecendo por isso 

os seus limites tradicionais rectangulares ou quadrados, as páginas tornam-se mais 

leves e por vezes mais dinâmicas. 

Para a coerência formal da obra contribui a repetição do formato das várias 

secções ao longo dos vários temas e capítulos. Quando tal acontece é mais fácil a 
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“navegação” pelo livro. Para a navegabilidade contribui também a simbologia: um 

desenho de uma abelha no 5º ano, um desenho estilizado de um menino no 6º. 

Ambos possuem vários apêndices, conforme as secções que sinalizam, embora o 

tipo de letra dos seus títulos já desempenhe esse papel. São imagens 

desnecessárias que infantilizam a obra. Os seus apêndices funcionariam 

perfeitamente como símbolos. 

Todas as secções, além do seu texto principal, podem apresentar quadros, caixas 

de texto de formato e cor diversos e imagens de vários tipos e formatos. 

Todo o projecto gráfico do volume do 5º ano é esteticamente mais agradável, 

parecendo ter sido mais trabalhado que o do 6º, não só em termos cromáticos e 

estruturais, como a nível da selecção de imagens. 

 

10. CAPA 

5º ano 

Verde 382 C: superfície onde se encontra a fotografia;  

 caixa do número do ano escolaridade rosa 212 C; 

barra branca com letras do titulo do manual a preto e rosa 212 C, 

caixa amarelo 129 C com nome das autoras a preto e caixa rosa 212 C com o 

nome da disciplina a preto; 

barra: azul 318 C; 

barra do logótipo da editora: vermelho 186 C:  

 

6º ano 

Caixa do número do ano escolaridade: amarelo 129 C; 

barra branca com letras do titulo do manual a preto e laranja 152 C; 

caixa laranja 152 C com o nome das autoras a preto e  caixa amarelo 129 C com o 

nome da disciplina a preto; 

barra verde 377 C;  

barra do logótipo da editora: vermelho 186 C.  
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10.1 Leitura denotativa e conotativa 

As capas dos volumes dos dois anos de escolaridade têm uma composição 

idêntica. Na zona superior, sensivelmente metade da área da página, duas 

fotografias diferentes, embora com cromatismo semelhante.  

No 5º ano, montada num fundo liso de cor verde 382 C, uma foto em grande plano 

de um bonito rapazinho de perfil, apoiando o queixo numa mão e olhando 

interessado para uma rã que segura na outra mão. Conotativamente, podemos ler o 

interesse do aluno pelo tipo de conteúdos que o livro vai proporcionar. 

Alinhado com o braço da mão, em que apoia o queixo e no espaço angular entre os 

dois braços, um quadrado rosa 212 C contém o número de escolaridade a branco e 

preto. 

Uma barra horizontal branca, com a largura do lado do quadrado referido acima, 

apresenta alinhado à esquerda, o nome do manual. Na mesma barra, dois 

quadrados, da mesma dimensão do primeiro, um deles alinhado com o de cima, 

amarelo 129 C, contém os nomes das autoras alinhados à direita, a preto. O outro, 

a uma distância de 3 mm, no mesmo rosa do quadrado superior, apresenta a preto, 

o nome da disciplina. 

Sob a barra branca, uma outra mais larga, paralela, azul 318 C, com três linhas 

rectas e curvas, paralelas, e três quadrados com cerca de um quarto da dimensão 

dos acima referidos, num azul mais claro.  

A zona inferior da capa apresenta outra barra vermelha 186 C, paralela às 

primeiras, onde é aberto o logótipo da editora. 

A grande superfície de cor de verde em conjunto com o animal que a criança 

segura, remete para o título do manual – Terra Viva. A barra de cor azul em 

harmonia com as riscas da camisola da criança, reforça este significado. 

Pelo valor psicológico de vitalidade e energia das restantes cores: vermelho, rosa e 

amarelo, podemos ler outro reforço ao significado do título, mas também o vivo 

interesse da criança pelos conteúdos. Em termos de paleta cromática, para além da 

sensação de frescura e vitalidade que transmite, podemos acrescentar que é 

actual, sendo usada em muitos artigos de consumo, nomeadamente os dirigidos à 

faixa etária do público a que o manual se dirige. 

No 6º ano a estrutura da capa é semelhante. Uma fotografia com o fundo 

desfocado, de um muito grande plano de uma menina também bonita e com ar 
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saudável, olhando-nos e dando uma dentada numa maçã da cor verde 382 C. 

Sobre a foto, à direita, o número do ano de escolaridade em quadrado amarelo 129 C. 

A barra branca é igual à capa do 5º ano com alterações ao nível da cor dos 

quadrados: o quadrado contendo os nomes das autoras é laranja 152 C e o que 

contém o nome da disciplina é do mesmo amarelo do primeiro. 

A barra azul do 5º ano é aqui verde 377 C e um pouco mais estreita, com as linhas 

paralelas e os quadrados num verde mais claro. A barra inferior vermelha é igual ao 

livro do 5º ano e contém a mesma informação. 

A leitura conotativa é semelhante, com a diferença do conteúdo em estudo, já não a 

terra viva, mas a vida dos seres vivos. 

A contracapa apresenta-se dividida em quatro barras horizontais paralelas. No 5º 

ano, a primeira é amarela 129 C e contém o quadrado do ano de escolaridade, 

numa dimensão um pouco menor, alinhado à esquerda. Sobre a linha inferior da 

barra, alinhado com o lado direito do quadrado, o nome do manual a preto e 

branco, seguido do nome da disciplina a preto, em tipo de corpo menor. A segunda 

barra e a maior, branca, apresenta a preto e azul, alinhada à esquerda, em letra de 

corpo reduzido, informação sobre a autoria e componentes do manual. Na sua zona 

superior, à direita e horizontalmente, os três quadrados, mais pequenos, com tons 

diferentemente saturados, de azul. A terceira e a quarta barras são o 

prolongamento das da capa. A vermelha apresenta novamente o logótipo da editora 

mas aqui no centro. 

A contracapa do 6º ano apresenta o mesmo formato, com excepção para a cor: a 

primeira barra é laranja 152 C e o quadrado amarelo 129 C; a segunda, branca, 

com a informação escrita a preto e laranja e os pequenos quadrados em três tons 

de verde, diferentemente saturados; a terceira é verde 377C; a última é igual, no 

mesmo vermelho e contendo o logótipo da editora. 

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

Num manual de ciências naturais, a boa fotografia é imprescindível e estes manuais 

apresentam fotos de boa qualidade. Nalgumas páginas, especialmente do volume 

do 6º ano, esta qualidade não é tão notória porque privilegiando a quantidade, 

tornam-se, por vezes, mais confusas e de leitura mais desagradável. (6º ano, pp. 

16, 60, 76, 92). 
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Ao longo dos capítulos, podem encontrar-se fotografias de conhecidos produtos de 

consumo, uns a que foi retirado o nome da marca e outros que a mantêm. Pode 

considerar-se que funcionam como publicidade e interrogamo-nos se não existirá 

um outro método de apresentar a informação necessária.  

A ilustração científica e explicativa parece clara, apresentando, de modo geral, um 

cromatismo de harmonia com a restante informação das páginas em que se insere 

(5º ano, pp. 70, 71; 6º ano, pp. 156, 157), sendo evidente que se lê muito melhor 

em páginas com menor quantidade de informação (6º ano, pp. 50, 171). 

Cromaticamente, o volume do 5º ano está mais bem conseguido que o do 6º. 

As personagens que funcionam como símbolos das várias secções dos livros, são 

desnecessárias, tendo como único objectivo a sua infantilização. Os adereços que 

apresentam como o livro, a lupa, a proveta ou o lápis eram suficientes para a 

sinalização da informação. 

 

11.1 Fotos  

11.1.1 Nas páginas de apresentação da disciplina  

No 5º ano, montadas numa página dupla, fotografias a cores mostram os 

instrumentos essenciais utilizados por quem estuda ciências naturais.  

No 6º ano, fotos de pequeno formato, a preto e branco, de cientistas, ilustram uma 

página dupla que lhes é dedicada.  

Ambos os grupos de imagens são de nível 2 e classificam-se como vicariais. 

 

11.1.2 Nos separadores dos temas/blocos  

Na abertura dos temas/blocos apresentam-se em páginas duplas, coloridas, em 

montagens ou simplesmente justapostas, ocupando grande parte da página impar e 

cerca de metade da página par. O seu conteúdo diz respeito aos conteúdos 

científicos dos respectivos blocos. Sem referência, numeração ou legenda, 

funcionam como imagens de nível 4 tendo como objectivo a decoração da página e 

a motivação do aluno para os conteúdos dos temas/blocos. Parece-nos ter havido 

mais cuidado na sua selecção, no livro do 5º ano, quer a nível cromático, quer a 

nível do formato da montagem (5º ano, p. 15; 6º ano, p.15). 
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11.1.3 Nos separadores dos capítulos/unidades 

Apresentam-se coloridas de várias dimensões e formatos, em montagens ou 

justapostas. Mais uma vez consideramos estas páginas mais cuidadas no livro do 

5º ano do que no do 6º, quer a nível da qualidade estética das imagens, quer a 

nível da sua montagem (5º ano, p.30; 6º ano, p.16).  

De modo geral, pode dizer-se que no livro do 6º ano, são em maior número ,apesar 

das páginas terem menor área o que contribui para também, para uma impressão 

geral de informação a mais.  

Todas apresentam legenda com explicação em caixas de texto rectangulares de 

várias dimensões, colocadas sobre a sua superfície. Nestas páginas, este tipo de 

legendas funciona como elemento estranho às imagens, provocando um “ruído” 

desagradável à sua leitura, sendo mais notório no volume do 6º ano, visto o número 

de imagens ser maior numa área menor. Nalgumas das imagens de menor 

dimensão, esta legenda chega a ocupar quase metade da sua área (6º ano, p. 16).  

A sua complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários, embora no 

livro do 6º ano possa aumentar pelo que acabamos de expor. 

Estas imagens são de nível 2 e funcionam como motivadoras, vicariais e 

redundantes. 

 

11.1.4 Nas páginas de desenvolvimento dos capítulos/unidades 

Em todos os capítulos das unidades, existe grande número de fotografias coloridas 

de vários formatos e dimensões. Também aqui, consideramos que as fotos do livro 

do 5º ano apresentam uma maior qualidade que o do 6º. Referimo-nos não só à 

qualidade estética da própria fotografia, mas também ao cuidado com que é 

montada na página (5º ano, pp. 47, 149, 156; 6º ano, pp. 25, 51, 100). 

Algumas fotos de vistas obtidas através de microscópio não apresentam essa 

indicação, podendo criar ideias erradas nos alunos (5º ano, p. 132; 6º ano, p. 168) 

Existem fotografias de todos os níveis, desempenhando as várias funções 

pedagógicas elencadas. Embora não sejamos especialistas dos conteúdos, parece-

nos que no volume do 6º ano, cujas páginas têm menos área, existem imagens 

redundantes que não são imprescindíveis à compreensão dos conteúdos. 

Sobrecarregam as páginas e provocam “ruído” à leitura daquelas que são 

realmente necessárias (ps.67, 51, 27, 101). 
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Relativamente à sua complexidade a maioria é muito simples, sendo perfeitamente 

compreensível pelos destinatários. As mais complexas têm nas legendas a 

explicação necessária. 

 

11.1.5 Nas páginas das actividades/exercícios 

Actividades  

A cor, numeradas ou não, com ou sem legenda, apresentam-se de nível 1 e 2, na 

medida em que são necessárias para realização das actividades. Pedagogicamente 

classificam-se como vicariais, redundantes e explicativas. 

Mais uma vez consideramos as fotos do volume do 5º ano com mais qualidade que 

as do 6º pelos motivos já referidos. 

 

11.1.6 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Área de Projecto 

Formação cívica  

Estudo Acompanhado  

Fotografias coloridas, com ou sem legenda. São essencialmente de nível 2 e 4 e, 

quanto à sua função, predominam as imagens redundantes, embora algumas se 

classifiquem como vicariais. Também nestas secções há imagens redundantes ou 

recreativas que talvez fossem dispensáveis. 

 Relativamente à sua complexidade, diríamos que muitas se dirigem a alunos de 

nível etário mais baixo. Nalguns casos o nível de complexidade é alto porque a 

legibilidade das legendas que as acompanham é má, visto o seu texto se encontrar 

sobre superfície colorida (6º ano, p.126). 

 

11.1.7 Nas páginas de esquemas 

Muitos dos esquemas apresentam fotos das páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos, em formato reduzido. Funcionam neste caso, como símbolos dos 

conhecimentos a que dizem respeito as questões ou que se pretendem memorizar. 

 

11.2 Imagens convencionais 

Esquemas, mapas, gráficos legendados e numerados, de nível 2, classificando-se 

como imagens explicativas. Os esquemas, em grande número, apresentam-se ao 
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longo das páginas de resumos e de actividades, tendo como objectivo a 

organização dos conteúdos, facilitando a sua compreensão, retenção ou 

identificação. 

Os mapas e os gráficos são em número reduzido. Os gráficos são bidimensionais 

ou tridimensionais, circulares, de linhas, colunas ou barras. Legendados, por vezes 

com explicação e ilustração. 

A simbologia muito infantil, funciona como código de “navegação” através das 

várias secções ou partes dos livros. A opção por este tipo de simbologia só pode ter 

como objectivo a infantilização do livro já que os atributos que as personagens 

apresentam (lupa, livro, proveta…) eram mais simples e suficientes como 

sinalização ou identificação das respectivas secções. 

 

11.3 Ilustrações 

Em todas as secções dos livros, embora estes livros recorram mais à fotografia do 

que à ilustração. 

 

11.3.1 Nas páginas de apresentação da disciplina 

Em forma de banda desenhada, em tiras ou vinhetas, com legendas e balões.  

Na primeira página do 5º ano ilustram investigações científicas de Newton e 

Descartes. Na segunda página outra banda desenhada ilustra os passos do método 

científico. 

A segunda página dupla do manual do 5º ano tem as mesmas ilustrações da 

primeira página dupla do manual do 6º ano. O objectivo é ilustrar, de modo 

divertido, como se trabalha nas aulas de ciências naturais. Os desenhos são 

simplificados a nível cromático e formal, sem grande expressividade ou qualidade 

estética. 

São imagens de nível de nível 2 e 4. As da primeira página dupla do livro do 5º ano 

classificam-se como explicativas, as da segunda página são redundantes. 

 

11.3.2 Nas páginas de desenvolvimento dos capítulos dos temas/blocos 

A qualidade da ilustração em livros de ciências naturais é essencial porque dela 

depende, frequentemente, a compreensão dos conteúdos,  
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Também no que diz respeito à ilustração, consideramos que a do livro do 5º ano se 

apresenta mais agradável, essencialmente em termos de harmonia cromática com 

a página onde se insere. Embora algumas páginas do livro do 6º ano apresentem 

também esse cuidado, a impressão geral é menos agradável pela quantidade de 

informação que apresentam (5º ano, pp. 18, 171; 6º ano, pp. 107, 155).  

No livro do 6º ano, o estilo e a cor da ilustração científica indicia também que as 

imagens terão autorias ou proveniências diferentes (6º ano, pp.83 e 66, 82 e 98). 

Em páginas com pouco branco e muita informação, estas diferenças contribuem 

para a impressão geral de desorganização e desconforto na leitura. 

Com a ressalva de que não somos especialistas dos conteúdos, a ilustração 

científica parece-nos clara, embora algumas imagens de partes de órgãos ou 

sistemas sejam difíceis de relacionar com o todo, devido à falta dessa indicação, 

tornando-se demasiado complexas para o nível etário dos alunos (p. 48).  

Em ambos os anos de escolaridade, as páginas dedicadas a experiências 

apresentam ilustrações no mesmo estilo cromático e formal, o que contribui para 

uma explicação clara dos vários passos das mesmas. Algumas experiências que 

utilizam a fotografia em vez da ilustração, são menos claras (5º ano, pp.151, 177). 

São apresentadas imagens essencialmente de nível 1 e 2, sendo de salientar a sua 

função explicativa. 

 

1.3.3 Nas páginas de exercícios/actividades 

Apresentam-se essencialmente ilustrações das páginas de desenvolvimento dos 

capítulos das unidades, normalmente em formato mais reduzido. Estas imagens, 

aqui de nível 1, podem classificar-se como vicariais, redundantes ou explicativas, 

conforme o seu papel relativamente ao texto das questões. 

 

11.3.4 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Área de Projecto 

Formação cívica  

Estudo Acompanhado 

São imagens de nível 2 e 4 que se classificam como explicativas, redundantes, e 

recreativas, mostrando terem sido realizadas por mais que um autor, o que é mais 

visível no 6º ano que no 5º. Não apresentam grande qualidade estética ou 
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expressiva, contribuindo, nalguns casos, para a infantilização dos livros (5º ano, 

p.112; 6º ano, p. 38). 

No manual do 6º ano, algumas imagens apresentam as legendas sobre a sua 

superfície colorida, tornando-as ilegíveis (p.126). 

 

11.4 Documentos históricos 

Em número reduzido. Essencialmente imagens de cientistas que, pela sua raridade 

e antiguidade, se transformaram em documentos históricos. São imagens de nível 2 

e funcionam como vicariais. 

 

12. PAGINAÇÃO   

12.1 Índice  

Igual nos dois anos de escolaridade.  

Apresenta-se em página dupla de duas colunas, distanciando uma da outra 1 cm, 

com uma linha vertical preta no centro que as separa, com o título Índice a preto, 

alinhado à esquerda, na página par. 

A informação organiza-se por blocos correspondentes aos temas/blocos que 

apresentam cores diferentes, embora com uma repetição nos dois anos de 

escolaridade. A cor correspondente a cada um dos temas/blocos aparece num 

pequeno filete antes da palavra Bloco, nesta palavra e no seu número. 

As unidades pertencentes a cada bloco apresentam a palavra unidade e o seu 

número na mesma cor do bloco. 

A hierarquização dos títulos é dada pela cor, pelo corpo da letra e pela relação 

maiúsculas/minúsculas. O texto é numerado e alinhado à esquerda, em letra preta, 

sem serifa. As palavras coloridas BLOCO e UNIDADE apresentam letra diferente.  

A numeração das páginas é a negrito, alinhada à direita, entre parêntesis, sem linha 

condutora até à informação respectiva. Não se compreende esta opção que não é a 

mais clara, relativamente aos objectivos de um índice para crianças. 

Os símbolos que identificam as secções através dos seus atributos apresentam-se 

aqui sem eles, decorando as páginas: uma abelha no livro do 5º ano e um menino 

estilizado no do 6º. No 5º ano, na zona superior e inferior da página par, em 

diagonal; no 6º ano também numa linha diagonal, na zona superior da página par e 

na zona inferior da página impar.  
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É um índice bastante claro no modo como apresenta a informação relativa aos 

conteúdos. No que respeita à numeração das páginas, num livro destinado a 

crianças, é importante a linha condutora da informação escrita até aos números, 

mais simples, sem p. e sem (). 

 

12.2 Páginas de apresentação da organização do manual 

As autoras dirigem-se ao aluno em página dupla, através de imagem e texto.  

São apresentadas páginas tipo dos manuais em formato reduzido, menor no 

volume do 6º ano. Três na página par, duas alinhadas à esquerda e a do meio à 

direita; cinco na página impar, embora as últimas três funcionem como um bloco. 

Duas estão alinhadas à direita e a central à esquerda. 

Os blocos de texto de letra a preto, apresentam-se à direita das imagens que estão 

alinhadas à esquerda; nas imagens que estão alinhadas à direita, com o espaço 

relativo ao avanço do parágrafo preenchido com um filete vermelho. 

Uma das imagens da página tipo apresenta, ainda, textos explicativos com letra de 

corpo menor, com linhas indicando na imagem a que elementos se referem. 

Visualmente claras, embora, o texto, pelo tipo de vocabulário utilizado, seja dirigido 

ao professor e não ao aluno, contradizendo o título. 

 

12.3 Páginas de apresentação da disciplina 

Quatro páginas duplas ilustradas nos dois anos de escolaridade fazem parte da 

apresentação da disciplina aos alunos. São páginas de uma coluna onde se 

organizam o texto e as imagens.  

No 5º ano, a primeira página apresenta duas tiras de banda desenhada, ilustrando 

as investigações científicas de Newton e Descartes. Na segunda página, outra 

banda desenhada ilustra os passos do método científico.  

Na parte superior da página um filete azul une as extremidades da página dupla. 

Sobre este, na página par, o título da secção também a azul, negrito, de tipo sem 

serifa, alinhado à esquerda. Com o mesmo alinhamento, sob o filete, o subtítulo 

também a azul, com a mesma letra mas sem negrito. 

Segue-se um bloco de texto a preto, no mesmo tipo do título e as duas tiras de 

banda desenhada, um pouco mais largas que a coluna de texto. Sob as tiras, outro 

bloco de texto com o mesmo tipo e alinhamento do primeiro. Na parte inferior da 
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página um outro bloco de texto com marcas circulares azuis e com pequenas 

imagens de objectos, substituindo as últimas palavras das frases. 

A página impar apresenta a mesma estrutura, dois blocos de texto com uma banda 

desenhada intercalada. Na zona superior direita, duas abelhas, símbolo de 

“navegação” do manual do 5º ano. 

A segunda página dupla do manual do 5º ano tem o mesmo formato e ilustrações 

da primeira página dupla do manual do 6º ano. O objectivo é ilustrar de modo 

divertido, como se trabalha nas aulas de ciências naturais. 

A parte superior das páginas é semelhante às que acabamos de descrever. A 

página par tem também um primeiro bloco de texto e a restante informação em 

ambas as páginas, é organizada em forma de banda desenhada com duas grandes 

vinhetas na página impar e três na par. O texto apresenta-se nos balões de fala da 

personagem cuja acção e ambiente se vão alterando. Cada bloco informativo, 

composto pela vinheta e texto do balão, tem um título de cor diferente, cor que se 

repete nas marcas e em algumas palavras no interior do balão. O texto apresenta a 

mesma letra e corpo em toda a página. A obliquidade resultante da colocação das 

vinhetas e das ilustrações imprime algum dinamismo à página dupla. 

Enquanto no 5º ano se repetem as abelhas no canto superior direito da página 

impar, no 6º ano o menino estilizado encontra-se na mesma zona, mas na página 

par, alinhado com o primeiro bloco de texto. 

As restantes páginas da apresentação da disciplina apresentam o mesmo formato, 

o mesmo tipo e corpo no texto, embora a banda desenhada seja substituída por 

ilustração ou fotos. Podem ainda apresentar textos secundários em caixas com 

texto aberto no fundo colorido.  

 

12.4 Páginas dos separadores dos temas/blocos  

O manual do 5º ano de escolaridade está dividido em quatro temas/blocos; o do 6º 

em dois. Cada bloco tem uma cor que se repete ao longo das unidades em que se 

divide. 

As páginas duplas de abertura dos temas/blocos são compostas com a mesma 

estrutura, alterando-se a cor base e as imagens. 

Na página par, na zona correspondente à margem esquerda, um desenho colorido 

de uma árvore, que no livro do 5º ano apresenta numa folha dos ramos da copa, a 
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palavra bloco e o seu número. No livro do 6º ano, é o menino abraçado à árvore 

que segura um livro, cuja capa tem escrita a mesma informação. Em ambas as 

imagens a existência de batente reforça a informação. A superfície da página dupla 

apresenta a cor do bloco.  

Na superfície da página par uma montagem fotográfica é encimada pelo título do 

bloco, em maiúsculas, preto e de corpo 32 que se prolonga para a página impar. 

Sob as fotos, um texto a preto, com o mesmo tipo, mas de corpo 12, com titulo em 

corpo maior.  

A página impar está dividida em duas colunas. A maior, à esquerda, apresenta o 

prolongamento da informação das faixas da página par. A coluna da direita, um 

pouco menor e num tom menos saturado, apresenta o sumário da informação 

relativa aos conteúdos do bloco, arrumados por unidades e número das páginas no 

6º ano, e por unidades e capítulos no 5º ano. A palavra UNIDADE e os seus 

números com a cor do bloco têm tipo diferente do restante texto que é preto negrito. 

Os símbolos abelha e menino estão colocados no cimo da página impar, 

respectivamente, na coluna da esquerda, a seguir ao título, na coluna direita antes 

do sumário. 

São páginas que pretendem motivar o aluno para a informação que se segue, 

através dos conteúdos das imagens fotográficas que são mais apelativas no 

manual do 5º ano, evidenciando um cuidado na sua selecção e montagem que é 

menos notório no livro do 6º ano.  

A composição destas páginas, em princípio estruturadas em linhas de força 

horizontais e verticais resultantes dos blocos de texto e do formato das imagens, é 

dinamizada pelas linhas de força dos conteúdos das próprias imagens. As páginas 

do manual do 5º ano são mais agradáveis, quer por terem mais espaço, quer pelas 

imagens, quer ainda pelo cuidado posto na harmonia cromática. 

 

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas dos temas/blocos, utilizando a paleta PANTONE: 

5º ano 

1º rubin red 481 e 482 C   

2º verde 578 e 559 C 

3º violeta 2635 C e púrpura 263 C  
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4º azul 544 C e 545 C 

 

6º ano 

1º 578 C e 559 C 

2º amarelo 156 C e 4685 C 

 

12.5 Páginas dos separadores das unidades 

Todas as páginas par que servem de entrada às unidades apresentam, além do 

cromatismo geral do bloco a que pertencem, o mesmo formato: duas partes, sendo 

a primeira mais pequena, dedicada ao título da unidade, a segunda às imagens 

motivadoras e a um texto introdutório. A primeira, branca, além do título colorido em 

minúsculas, apresenta no canto superior esquerdo, no 5º ano, o ramo da árvore 

com a folha que contém o número da unidade; no 6º ano, parte do menino 

estilizado a segurar no livro, cuja capa ostenta a mesma informação. A segunda 

parte da página, maior, é colorida e dedicada às imagens em montagens, mais 

cuidadas no livro do 5º ano do que no do 6º. Todas as imagens apresentam 

legendas em caixas rectangulares de diferentes dimensões, quase todas colocadas 

sobre a superfície das fotografias.  

O texto introdutório, na zona inferior da página, ocupa o espaço deixado livre pelas 

imagens e apresenta-se a preto. Também estas páginas são mais apelativas no 

volume do 5º ano. A diminuição da dimensão do livro do 6º ano contribui para a 

sensação de demasiada informação e a qualidade das imagens é menor. A opção 

por legendas sobre as imagens não foi feliz pois aumenta a densidade de 

informação. 

São páginas de estrutura horizontal e vertical no 6º ano que no 5º ganham 

dinamismo pelo conteúdo e pela qualidade da montagem das fotografias. 

 

Páginas de desenvolvimento dos temas/blocos 

Cada bloco divide-se em unidades, contendo as várias secções correspondentes às 

diversas funções que assinalámos na grelha da constituição do manual. Cada uma 

apresenta um tipo de paginação que descreveremos seguidamente. 
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12.6 Páginas de desenvolvimento dos capítulos da unidade 

As páginas apresentam duas colunas, sendo a maior e interior dedicada ao texto 

principal. A menor, exterior, com cerca de metade da dimensão da maior, é 

dedicada, preferencialmente, às imagens. A distância entre elas é de 1 cm, embora 

este espaço possa ser ocupado, quer com imagem, quer com texto. 

No cimo e à esquerda da primeira página impar de cada capítulo, uma barra da cor 

do bloco contém o número e o título do capítulo num tom mais saturado em letra de 

corpo 20. A restante informação organiza-se nas duas colunas, em texto e imagem. 

Os subtítulos são marcados por um filete de 1,3 cm de comprimento que os 

precede, na mesma cor da caixa de texto do título, e pelo seu nome a preto, em 

maiúsculas. Ambos, filete e subtítulo são sublinhados a preto. 

A importância das palavras do texto é marcada através de negrito preto ou 

vermelho. As palavras a vermelho repetem-se no glossário seguidas do seu 

significado. 

As imagens de vários formatos e dimensões, podem apresentar-se intercaladas 

com o texto principal ou ocupar a coluna exterior menor. A sua numeração 

apresenta-se aberta em pequenas caixas quadradas da cor do bloco e do tom das 

palavras do título. 

Para além do texto principal, podem encontrar-se vários blocos de texto secundário, 

ilustrados ou não, correspondentes a tipos de informação específica, marcados pelo 

título em letra diferente e pelo símbolo ou ainda, pela cor da caixa de texto ou dos 

seus limites. Podem ainda apresentar-se em quadros ou tabelas de vários formatos 

e dimensões, mais ou menos coloridos nos tons do bloco. Alguns destes textos 

secundários são de leitura muito cansativa por se apresentarem abertos, muito 

compactos, em fundo colorido muito saturado (6º ano, pp. 141, 195). 

Muitas das páginas dos manuais quase não apresentam texto principal, sendo a 

informação apresentada pelas imagens e suas legendas. 

Em muitos capítulos existem páginas ou partes de página dedicadas a investigação 

ou experiência, ilustradas com fotos ou desenhos. Nestes casos, a superfície da 

página em cor cinza 427 C, transforma-se como que em grandes caixas de texto, 

onde a informação se apresenta com tipo igual ao do texto principal, mas de corpo 

menor.  
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O título INVESTIGAÇÃO ou EXPERIÊNCIA sobre o limite preto da caixa de texto, é 

apresentado a preto, precedido por um filete vermelho. Os vários passos da 

actividade são escritos em maiúsculas, abertas em pequenas barras com a sua 

dimensão, num tom de cinza mais escuro que a superfície da página. 

No geral, as páginas de desenvolvimento das unidades contêm muitos tipos de 

informação, sem suficiente espaço branco a demarcá-los (6º ano, p. 52). A 

informação icónica é preponderante, sendo que, muitas das páginas destes 

manuais, especialmente no 6º ano, apresentam-se com um número de imagens 

que a sua dimensão não comporta, tornando-se pesadas e confusas. Por outro 

lado, grande número destas imagens não apresenta grande qualidade estética, não 

contêm, nem acrescentam informação relevante ao texto, sendo o seu objectivo a 

simples decoração (6º ano, pp. 50-51). As legendas de algumas imagens 

apresentam um corpo de letra demasiado reduzido, de leitura cansativa, não 

compatível com a importância do seu conteúdo (6º ano, pp. 130-131). 

As páginas do manual do 5º ano são mais bem organizadas e agradáveis. A sua 

dimensão é maior, têm mais espaço branco e as suas imagens, quer a nível da 

qualidade estética, quer a nível da informação que contêm, desempenham reais 

funções pedagógicas. 

Apesar dos blocos de informação se organizarem horizontal e verticalmente, a sua 

estrutura compositiva depende também do conteúdo, da cor e da colocação da 

ilustração. Enquanto no livro do 5º ano se sentem preocupações com a qualidade 

compositiva das páginas (5º ano, p. 104), no livro do 6º ano esse cuidado é menos 

visível (6º ano, p.120). 

 

12.7 Páginas de resumos 

Resumindo… 

Apresenta-se com número de páginas variável, e formato constante.  

No cabeçalho da página, numa barra ao corte, na cor do bloco, são abertas as 

maiúsculas da palavra RESUMINDO… de corpo 30. Cerca de 0,7 cm abaixo, na 

superfície útil da página colorida em tom menos saturado, alinha-se o texto principal 

a preto e negrito. Os títulos e números dos blocos de informação também a preto 

negrito são sublinhados e precedidos por filete da cor da barra superior. 
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Os símbolos, na zona inferior da última página, remetem o aluno para o caderno de 

actividades, sites da Internet, bibliografia ou vídeos.  

Apesar do branco ser sempre preferível, a legibilidade destas páginas coloridas 

difere de cor para cor. De leitura mais confortável as azuis e mais desconfortável as 

laranja (5º ano, p. 162; 6º ano, p. 175). Todas elas ganhariam em termos de 

legibilidade se fossem brancas ou apresentassem uma cor muito menos saturada. 

Entre estas páginas, pode aparecer outra página ou parte de página dedicada a 

actividades. Neste caso, a sua superfície é branca, contendo um esquema para o 

aluno completar. No livro do 5º ano, o texto e os rectângulos onde o aluno deve 

escrever apresentam-se a preto. No livro do 6º ano, as páginas são mais pesadas 

visualmente, com o texto a preto negrito e os rectângulos com os cantos 

arredondados, coloridos e com batente. 

 

12.8 Páginas de exercícios/actividades 

Com número de páginas variável, e formato constante. 

Um filete da cor do bloco delimita no cabeçalho de ambas as páginas e na margem 

esquerda da página par, a área útil da página dupla. Na parte superior, sobre o 

filete e alinhado à esquerda, o título Actividades a preto, num tipo e corpo diferentes 

do texto principal.  

Na superfície branca da página organizam-se em duas colunas, os blocos de 

actividades, perguntas com ou sem imagens e quadros coloridos para o aluno 

completar. 

Os símbolos de cada ano de escolaridade estão presentes com os seus diferentes 

atributos, remetendo o aluno para os diversos tipos de actividades. Algumas destas 

actividades são apresentadas em caixas de texto de fundo cinza com as mesmas 

características das da INVESTIGAÇÃO e EXPERIÊNCIA (título precedido por um 

filete vermelho).  

Mais uma vez, nota-se uma maior densidade de informação nas páginas do manual 

do 6º ano, agravada pela apresentação de imagens sem qualquer função 

pedagógica relevante (p. 179).  

 

12.9 Páginas dedicadas a outras funções  

Estudo Acompanhado 
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Área de Projecto 

Formação Cívica 

Glossário 

Páginas de formatação idêntica, coloridas em harmonias de saturação das cores 

dos blocos em que estão inseridas. As margens laterais exteriores e superiores em 

tom mais saturado e a restante superfície das páginas em tom menos saturado. As 

superfícies coloridas a que aqui chamamos margens, não têm a mesma dimensão 

das margens das outras páginas. 

Os títulos apresentam-se na primeira página de cada secção, formatados do 

mesmo modo: a frase Sugestões para…aberta numa caixa de texto, com a sua 

dimensão, alinhada à esquerda, num tom do bloco muito saturado, marca a entrada 

do título que se encontra abaixo, a vermelho, de corpo 42. No seguimento do título, 

o símbolo do respectivo ano de escolaridade, a abelha no 5º ano e o menino 

estilizado no 6º, com os atributos correspondentes a estas áreas de estudo. 

A informação organiza-se numa ou duas colunas, em texto e imagens e a sua 

numeração na cor mais saturada da primeira caixa de texto. O texto principal a 

preto tem corpo 12. Os títulos apresentam-se a negrito. 

Qualquer das áreas pode apresentar outro tipo de textos a preto com diferentes 

letras, que se organizam em caixas de texto de superfície branca, de vários 

formatos e dimensões. 

Apesar de muita da informação se apresentar a preto nas caixas de texto de fundo 

branco, a leitura da restante é mais ou menos confortável, dependendo da cor da 

superfície das páginas. De modo geral, não são páginas de leitura agradável devido 

à demasiada diversidade de apresentação de informação. 

 

Glossário 

Apresenta-se em cinco páginas brancas no manual do 5º ano e em duas no do 6º. 

O título alinhado à esquerda a preto de corpo 30 e o resto do texto em letra de fonte 

igual ao texto principal, preto de corpo 10, organizado por ordem alfabética.  

A letra correspondente a cada bloco de palavras, apresenta-se aberta numa 

pequena caixa vermelha. As palavras difíceis têm a cor vermelho e a sua 

explicação preto. 
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13. CONCLUSÃO 
13.1 Pontos fortes 

 A cor dos blocos que se repete como cor base de todas as suas páginas 

constitui o melhor símbolo de “navegação” através dos temas/blocos dos 

livros 

 A qualidade estética da grande maioria das montagens e imagens do 

manual do 5º ano. 

 A qualidade formal e cromática de muitas das páginas do desenvolvimento 

das unidades especialmente no livro do 5º ano. 

 O espaço branco existente no livro do 5º ano. 

 

13.2 Pontos fracos 

 Páginas que apresentam pouco espaço branco, quer nas margens, quer 

entre os blocos de informação, especialmente no manual do 6º ano.  

 O manual do 5º ano é mais agradável visualmente e de leitura mais 

confortável. O livro do 6º ano, porque reduziu o tamanho, apresenta páginas 

com muito pouco espaço branco, sobrecarregadas com muitos tipos de 

apresentação de informação e com textos em letra de corpo demasiado 

reduzida para o nível etário dos alunos. 

 A qualidade da ilustração é diferente nos dois manuais, muito melhor no 5º 

ano que no 6º. A harmonia visual, quer cromática quer estética, do livro do 

5º ano não se encontra na maior parte das páginas do livro do 6º. 

 A qualidade da composição das páginas evidencia esta mesma diferença. 

 A simbologia é infantilizada e não faz falta. As características dos títulos dos 

vários tipos de informação parecem ser elementos suficientes para a 

“navegabilidade” dos livros. 

 Muita informação é apresentada em fundo colorido, tornando-se mais difícil 

de ler. É sempre preferível o texto a preto em páginas brancas. O acto de ler 

é menos cansativo e o texto apresenta-se com mais clareza. 
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Ciências da Natureza 
Magia da Terra 5º 
Magia da Vida 6º 

Porto Editora 
 
1º lugar nas preferências dos professores 
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

Ciências da Natureza 
5º Magia da Terra;  
6º Magia da Vida 

Ano de 
escolaridade 

5º, 6º 

Editora 
 

Porto Editora 

Preço  5º 14,82 E 
6º 16,22 E 

Autores 
 

Catarina Rosa Peralta, Maria Beleza Calhau, Maria Fernanda de 
Sousa 

Colaboradores 
 

Joana Leal de Loureiro, Pedro Bruno de Meneses 

Coordenação 
  

 

Design 
 

 

Ilustração 
 

 

Revisão científica 
 

Ruth Pereira (6º ano) 

Ano de edição 5º ano  3ª reimpressão 2005 
6º ano 2ª reimpressão 2007 

1 /2 volume/s 
 

5º-1  
6º-1 

Ofertas   

Anexos 5º - caderno de actividades 
6º - caderno de actividades (pode vender-se separado) 

Pressupõe aluno 
escreva no manual  

sim 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

5º ano 27,3 x 19,8 cm 
6º ano 28,5 x 21,5 cm 
 

Peso  
 

5º ano 600g 
6º ano 670g  
 
 
x 

Papel  
 branco 

 
colorido 

 
x 

 

 
x 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 

 

 
 
x 

Textura 
agradável 

(lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 

 



ANEXO 9 – ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

196 /433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções. 

Das 240 páginas deste manual escolar, 142 (59%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. 41% (98 páginas) destina-se a outro tipo de 

funções, embora algumas dessas funções se apresentem também ao longo do 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º vol. 

Total 
 

240 

Índice 
 

2  

Organização do manual 4  
 
 

Apresentação da disciplina 
Ao aluno 

2  

Separadores dos temas/partes 
 

8 

Separadores dos capítulos/subtemas  

Desenvolvimento das unidades 
 

141 (58,75%) 
 

Actividades/exercícios 
ACTIVIDADES DE CAMPO 

PARA INVESTIGAR 
ESPAÇO PROJECTO 
ESPAÇO CIDADANIA 

Total - 43 (17,91%) 
5 
27 
4 
7 

Resumos 
 

Nas páginas de autoavaliação 

Auto-avaliação 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

PARA PENSARES 
AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Total - 25 (10,41%) 
5 
12 
8 

Glossário 
 

ao longo dos capítulos dos temas 

Referências bibliográficas 
 

1 

Referências iconográficas  
Outras funções: 

conhecimento não obrigatório 
PARA SABERES MAIS 

 
Anexos 

 

12 (5%) 
 
12 
 
Publicidade materiais da editora 
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desenvolvimento dos conteúdos: 43 (18%) para exercícios ou actividades; 25 (10%) 

para autoavaliação; 12 (5%) para conhecimento não obrigatório e outras funções. 

As restantes 19 páginas (8%) são dedicadas aos outros componentes do manual. 

 

 
 

 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º vol. 

Total 240 
 

Índice 
 

2 

Organização do manual 4  
 

Apresentação da disciplina 
Ao aluno 

2 

Separadores das unidades/temas 
 

8 

Separadores dos capítulos/subtemas 
 

 

Desenvolvimento das unidades 
 

130 (54,16 %) 

Actividades/exercícios 
PARA ANALISAR 

PARA INVESTIGAR 
ESPAÇO PROJECTO 
ESPAÇO CIDADANIA 

Total - 38 (15,83%) 
12 
18 
3 
5 

Resumos 
 

Nas páginas de autoavaliação 

Autoavaliação 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

PARA PENSARES 
AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Total - 43 (17,91%) 
5 
25 
13 

Glossário ao longo dos capítulos dos temas 

Referências bibliográficas 1 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
Conhecimento não obrigatório 

 
PARA SABERES MAIS 

 
Anexos 

10 (4,16%) 
 
 
10 
 
Publicidade materiais da editora 
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Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções embora algumas dessas funções se apresentem 

também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 240 páginas deste manual escolar, 130 (54%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 46% (110) das suas páginas destina-se 

a outro tipo de funções: 38 (16%) para exercícios ou actividades; 43 (18%) para as 

páginas de autoavaliação; 10 (4%) para conhecimento não obrigatório. 

As restantes 19 páginas (8%) são dedicadas aos outros componentes do manual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

com serifa  
 

tipo 
 

corpo Legível  
Textos secundários: 

 
x 

  
 com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 
x 

Margens 5º ano: superior 2cm; inferior 
1cm; exterior 2,2 cm; interior 
2cm. 
 
6º ano: superior 2 cm; inferior 
1,5 cm; exterior 2,2 cm; interior 
2,5cm  
 
Não há uma definição constante 
de grelha ao longo das páginas. 
 

Espaço entre colunas 0,5 cm 
 

Número de palavras por página 
Nº palavras 

 
 220 a 250 

Nº páginas 
 

27 
 

+ 250 
 

47 

 
5º ano 

 (220 a 250 palavras) 
 
 

 
- 220 

 
154 

 
 275 a 325 

 
19 

 
+ 325 

 
4 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
  

-275 
 

205 
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Segundo alguns especialistas, o número aconselhável de palavras para as páginas 

dos manuais do 5º ano, situa-se entre 220 e 250; no 6º ano entre 275 e 325. 

No livro do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de palavras 

aconselhável é de 27. 154 páginas têm menos palavras e 47 um número maior.  

No do 6º ano, diminui para 19 páginas as que apresentam o número de palavras 

aconselhável, aumenta para 205 as que possuem um número menor e há 4 

páginas com um número maior. 

Das 228 páginas de cada manual sujeitas a contagem, são aquelas que 

apresentam entre 150 e 200 palavras que são em maior número (5º ano: 54), (6º 

ano: 64).  

Em ambos os anos de escolaridade, a maioria das páginas apresenta muito menos 

palavras que aquele que é indicado para estes níveis etários. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. ICONOGRAFIA 
 
%  aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 

Nº de páginas 
 

até 50%   
 

172 
5º ano 

 
+ 50%  

 
56 

 
até 50% 

 
177 

6º ano 

 
+ 50% 

 
51 

Numeração  
x 

Referência algumas 
 

Legenda   
x 

simples 
 

x 

com explicação x 
 

com actividades x 
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Tendo por base as recomendações de vários autores, relativas à quantidade de 

imagens por página, estes manuais apresentam no volume do 5º ano, 56 páginas 

com mais de 50% e 172 páginas não ultrapassando os 50%. No volume do 6º ano, 

o número de páginas com mais de 50% de imagens é 51; até 50% 177.   

Das 228 páginas analisadas do manual do 5º ano, são aquelas que apresentam 

50% da sua área preenchida com imagens, que são em maior número (57). Das 

228 páginas analisadas do manual do 6º ano, são em maior número (60) as que 

apresentam cerca de 30% da sua área preenchida com imagens.  

Como se pode verificar, existe um número significativo de páginas em que a 

informação icónica ultrapassa o aconselhável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade material 
Boa (legível)  

x 

Má  (pouco legível)  
X (5º fig. 5 p.88) 

 
 
Complexidade 
 (p/ nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

 
 
Aumenta quando a qualidade material 
diminui  

Média 
(compreensível) 

x 

Baixa 
(infantil) 

 

Dimensões  
 

diversas 

 
x 

Iconografia 
diversificada 

 
pouco diversificada 
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7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
 

x   fotografia: 
preto e branco 

 
colorida 

x 
 

x x x 

 
 

x   

x 
 

x x  

x 
 

   

 
 

 x x 

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

 x   Ilustração: 
preto e branco 

 
 colorida 

x 
 

x x x 

Documentos 
históricos 

 x   

 
8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  
 

preto e branco 
 
 

x    

 
colorida 

x x x x  

Convencionais:  
 

Mapas 
   x  

 
Gráficos 

   x  

 
Esquemas 

 
 

  x  

 
Simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

preto e branco 
     

 
colorida 

x x x x x 

Documentos 
históricos: 

 x    
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Relevância pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (nível 2); fotografia colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Mapas (nível2); gráficos (níveis 1, 2, 3); esquemas (nível 1); simbologia (níveis 3, 4). 

Ilustração a preto e branco (nível 2); ilustração colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Documentos históricos (nível 2). 

 

Função pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (vicarial); fotografia colorida (motivadora, vicarial, 

redundante). Nestes manuais as fotos nem sempre são de muito boa qualidade. 

Algumas delas parecem ser antigas ou com pouca definição. Com as condições 

que hoje a tecnologia proporciona não se compreende que não sejam apresentadas 

boas fotografias científicas. 

Na apresentação da disciplina, em montagens coloridas na página dupla, sem 

grande qualidade estética, recreativas e motivadoras. 

No Índice, coloridas, funcionam como símbolos dos temas. São imagens das 

fotografias motivadoras das páginas duplas de abertura dos temas, em dimensões 

mais reduzidas.  

Na explicação da organização dos conteúdos da disciplina, ocupando toda a página 

dupla, coloridas, em montagem, pretendem mostrar, iconograficamente, como se 

organizam os conteúdos nos grandes temas científicos. A sua função explicativa 

não se concretiza pela confusão que apresentam. O número dos seus elementos e 

o modo como estão compostos tornam-nas muito complexas, especialmente, numa 

página que pretende mostrar como se organizam os conteúdos.  

Nas páginas de abertura dos Temas, coloridas, em montagens. De qualidade 

estética variada, sem referência, numeração ou legenda, têm como objectivo a 

motivação do aluno para os conteúdos dos temas. 

Nos capítulos dos temas, fotografias de pequenas dimensões, a preto e branco, 

com função vicarial, em número muito reduzido. As fotografias coloridas são em 

grande número, de várias dimensões, abarcando todos os níveis e funções. A sua 

complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários. O aumento 

esporádico de complexidade deve-se à diminuição da sua qualidade material. 

Ao longo dos capítulos são apresentadas fotografias de conhecidos produtos de 

consumo a que, embora tenha sido, por vezes, retirado o nome da marca, podem 
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ser reconhecidos pelas embalagens. Interrogamo-nos se não funcionarão como 

publicidade e se não existirá um outro método de apresentar a informação 

necessária.  

Nas páginas de conhecimento não obrigatório - PARA SABERES MAIS- as 

fotografias coloridas, exercem uma função vicarial ou redundante. A sua 

complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários.  

Nas páginas das actividades/exercícios: 

PARA ANALISAR 

PARA INVESTIGAR 

ESPAÇO PROJECTO 

ESPAÇO CIDADANIA 

As fotos coloridas, classificam-se, pedagogicamente, como vicariais, redundantes 

ou explicativas. 

Nas páginas de autoavaliação: 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

PARA PENSARES  

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

São coloridas, classificando-se como vicariais, redundantes ou explicativas. Muitas 

delas são necessárias para a realização das questões ou tarefas. 

Mapas, gráficos, esquemas, simbologia (explicativa). Os esquemas e os gráficos 

são em maior número.  

Os esquemas apresentam-se ao longo dos capítulos, tendo como objectivo a 

organização dos conteúdos, facilitando a sua compreensão e retenção.  

Os gráficos são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, de linhas, 

colunas ou barras, com pictogramas. Legendados, por vezes com explicação e 

ilustração. 

A simbologia, sem grande qualidade e infantilizada, procura reforçar o papel da cor 

como código de “navegação” através das várias secções ou partes dos livros. 

Ilustração colorida (motivadora, vicarial, redundante, explicativa, recreativa).  

Apesar de hoje o avanço tecnológico permitir fotografar e mostrar o que 

anteriormente era representado pelo desenho, há ainda um vasto campo em que o 

papel da ilustração é essencial. Para além disso, através da ilustração é possível 

simplificar o que é complexo e apresentar várias etapas de acontecimentos 
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simultaneamente, sendo difícil fotografar ou explicar na hora o que demora tempo a 

acontecer. 

Nos capítulos dos temas, ao longo das suas várias secções, apresenta-se grande 

quantidade de ilustração a cores, sem grandes qualidades estéticas ou expressivas, 

parecendo ter sido realizada por mais que um autor ou ser de proveniências 

diferentes. A diversidade de estilos, facto mais visível no livro do 5º ano do que no 

do 6º, causa alguma falta de harmonia visual nas páginas podendo contribuir para o 

desconforto da leitura.  

Há, essencialmente, dois tipos de ilustração:  

1. comum, que nos parece de menor qualidade, pretendendo ter algum humor 

e apresentando características demasiado infantis para o nível etário dos 

destinatários.  

2. científica, cujo estilo indicia que as imagens terão autorias ou proveniências 

diferentes. Apesar disso, e com a ressalva de não somos especialistas dos 

conteúdos, a ilustração científica parece-nos clara. São apresentadas 

imagens, desempenhando pedagogicamente, todas as funções, 

salientando-se a explicativa. 

Interrogamo-nos sobre a relevância de algumas imagens como a representação do 

cigarro. Se a força da publicidade subliminar é conhecida, neste tipo de imagens 

parece-nos mais forte e sem sentido, a representação do cigarro, na medida em 

que todas as crianças deste nível etário o conhecem.  

Documentos históricos (vicarial). Em número muito reduzido, ao longo das 

páginas de desenvolvimento dos conteúdos e de conhecimento não obrigatório.  

 

O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade embora o livro 

do 6º ano apresente algum as correcções relativamente ao do 5º. 

As páginas com margens muito pequenas e com muitos tipos de apresentação de 

informação do livro do 5º ano, sofreram alguma melhoria no livro do 6º ano, pelo 

aumento da sua dimensão, permitindo alargar o espaço branco, mais 

concretamente, as margens e o espaço entre os blocos de informação, tornando-as 

mais agradáveis visualmente e de leitura mais confortável.  

A falta de harmonia visual das ilustrações é menos visível no 6º ano do que no 5º, 

pois tendo sido reduzido o número de proveniências destas, há uma maior unidade 
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formal. A composição de algumas das primeiras páginas dos capítulos do 6º ano 

tornou-se mais leve pela montagem de imagens utilizada. 

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS     

Uma ou duas colunas, não havendo uma grelha bem definida e constante ao longo 

das páginas. Nas páginas de duas colunas estas podem apresentar mais que uma 

dimensão. O espaço entre colunas é de 0,5 cm. 

A dimensão das margens varia ao longo das páginas.  

Os cabeçalhos das páginas pares e ímpares apresentam sempre o mesmo formato: 

nas pares, o título corrido do tema, em maiúsculas, a negrito da cor do tema e 

corpo 11, é alinhado à esquerda, com o bloco do texto principal; na página impar 

este título é substituído pelo do capítulo em minúsculas, de corpo 10, alinhado à 

esquerda. 

A numeração das páginas apresenta-se no canto exterior da margem superior, 

aberta em pequenas barras horizontais coloridas, um pouco mais compridas do que 

a largura das margens laterais. Estas barras são coloridas em harmonias de 

saturação da cor base dos temas. Pela sua visibilidade cromática funcionam como 

o código mais importante de “navegação” pelo livro. 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

verticais e horizontais, como consequência dos blocos verticais e horizontais 

constituídos pelas imagens e pelo texto. Nas páginas em que a composição se 

torna um pouco mais dinâmica é resultado do conteúdo das imagens ou da 

colocação destas. No entanto, a grande profusão de tipos de informação resulta 

numa composição confusa e visualmente pouco agradável. 

Para a coerência deste tipo de obras contribui a repetição das várias secções com 

o mesmo formato ao longo dos vários temas, com uma lógica de repetição simples 

e compreensível que facilite a “navegação” através do livro. Nestes manuais, 

apesar de acontecer a repetição, a sua lógica, a multiplicidade de formatos e a 

pouca qualidade dos seus símbolos dificultam a “navegabilidade”. 

Todas as secções além do seu texto principal podem apresentar quadros, imagens 

e caixas de texto de formato e cor diversos.  

O texto principal apresenta tipo com serifa e corpo 12. O texto das legendas das 

imagens é de tipo sem serifa e corpo menor.  
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10. CAPA 

Quadricromia 

Cores aproximadas segundo Paleta Pantone 

5º ano 

Branca  

Letras do titulo da disciplina: azul 279 C  

Caixa do número do ano escolaridade vermelho 179 C 

Número do ano escolaridade amarelo 116 C 

 

6º ano 

Branca  

Letras do titulo da disciplina: vermelho 507 C  

Caixa do número do ano escolaridade verde 563 C 

Número do ano escolaridade amarelo 116 C 

 

10.1 Leitura denotativa e conotativa 

As capas dos volumes dos dois anos de escolaridade têm uma composição 

semelhante. Na zona superior e maior de cada página, uma montagem fotográfica 

de conteúdo diferente embora com cromatismo semelhante. No 5º ano, tendo como 

fundo um céu nocturno estrelado, uma imagem muito conhecida – duas mãos 

segurando o mundo num gesto protector. Neste caso e estabelecendo uma relação 

com o título do manual, pode ser lido conotativamente como um gesto mágico, 

Magia da Terra. De igual modo, o céu nocturno transforma-se no cenário próprio 

dos espectáculos de magia. Cromaticamente, salienta-se a harmonia de 

complementares, verde e vermelho visível no globo terrestre.  

No 6º ano sobre um fundo verde de vegetação, uma criança faz bolas de sabão 

irreais ou mágicas porque contêm imagens do conteúdo científico do manual, 

inscrito no seu título Magia da Vida. O seu cromatismo geral assenta também na 

harmonia de complementares, essencialmente de verde e vermelho. 

As duas imagens que ligadas aos título se podem ler, conotativamente, como 

representando gestos mágicos, pretendem motivar os alunos para os conteúdos a 

estudar nos volumes. 
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Em ambos os livros e na zona superior da fotografia, o nome da disciplina e o ano 

de escolaridade é aberto em caixa de texto cinza. 

Na parte inferior das páginas, branca e menor que a metade, o título da disciplina a 

azul no 5º ano e a vermelho no 6º, destaca-se pelo corpo e cor das letras. Será a 

primeira informação escrita a ser lida, não só por este destaque, mas também 

porque, quer as linhas estruturais das duas mãos no 5º ano, quer do braço da 

criança no 6º, conduzem o olhar para estes títulos. 

No livro do 5º ano, o nome das autoras a cinzento, o símbolo do apoio na Internet 

da editora e o seu logótipo a preto, alinhados à esquerda com o título, pelas suas 

características cromáticas e dimensão, serão lidos numa segunda leitura. 

No livro do 6º ano, o percurso da leitura é o mesmo, embora tenha desaparecido o 

logótipo da Internet e o nome das autoras adquirido maior relevância cromática.  

Uma caixa rectangular vermelha na intersecção da imagem com o branco da capa, 

prolongando-se para a lombada e a contracapa, contém a indicação do ano escolar 

com o número em amarelo. A cor da contracapa é a mesma do título do respectivo 

manual.  

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

Num manual de ciências naturais a boa fotografia é imprescindível. Nestes 

manuais, as fotos nem sempre são de muito boa qualidade. Algumas delas 

parecem ser antigas ou com pouca definição. Com as condições que hoje a 

tecnologia proporciona não se compreende que não sejam apresentadas boas 

fotografias científicas. 

Ao longo dos capítulos podem encontrar-se fotografias de conhecidos produtos de 

consumo a que foi retirado o nome da marca. Interrogamo-nos se apesar disso, não 

continuarão a funcionar como publicidade e se não existirá um outro método de 

apresentar a informação necessária.  

Quer em ilustração, quer em fotografia, o manual do 6º ano apresenta várias 

imagens onde são representados explicitamente cigarros (pp. 217, 218, 221) e, 

menos explicitamente, bebidas alcoólicas (p.222) e droga (p. 226-227). É conhecida 

a força da publicidade subliminar, pensamos que estas imagens terão mais força, 

sendo por isso aconselhável adoptar outro estilo de apresentação destes 

conteúdos. 
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A ilustração não apresenta grande qualidade estética ou expressiva e parece ter 

autorias e proveniências diferentes. Este facto, mais visível no 5º ano do que no 6º, 

provoca falta de harmonia visual nas páginas o que contribui para o desconforto na 

leitura.  

 

11.1 Fotos  

11.1.1 Nas Páginas de apresentação da disciplina 

Montagens de fotografias coloridas na página dupla, de crianças observando ou 

trabalhando elementos relacionados com os conteúdos dos respectivos anos de 

escolaridade. São imagens sem grande qualidade estética, de nível 4, recreativas e 

motivadoras. 

 

11.1.2 No Índice  

Coloridas, funcionam como símbolos dos temas com os quais se encontram 

alinhadas. São imagens das fotografias motivadoras das páginas duplas de 

abertura dos temas, em dimensões mais reduzidas.   

 

11.1.3 Nas páginas de explicação da organização dos conteúdos  

Ocupando toda a página dupla, uma montagem de fotografias rectangulares 

coloridas, com legendas de cores diferentes, sobre uma imagem de satélite da 

terra, pretende mostrar, iconograficamente, como se organizam os conteúdos nos 

grandes temas científicos. O facto de alguma da informação do esquema ficar 

oculta pela zona em que as páginas se unem, dificulta a sua leitura. Por outro lado, 

existe demasiada informação e demasiada cor. 

Estas montagens pretendem ser imagens de nível 2, cuja função explicativa não se 

concretiza pela confusão que apresenta. O número dos seus elementos e o modo 

como estão compostos, tornam-na muito complexa especialmente numa página 

que pretende mostrar aos alunos como se organizam os conteúdos nos livros. 

 

11.1.4 Nos separadores dos temas  

Coloridas, em montagens, ocupando os dois terços inferiores da página par e 

prolongando-se para a página impar. De qualidade estética variada, sem referência, 
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numeração ou legenda, funcionam como imagens de nível 4, tendo como objectivo 

a motivação do aluno para os conteúdos dos temas. 

 

11.1.5 Nos capítulos dos temas 

A preto e branco, são em número muito reduzido. Fotografias de pequenas 

dimensões de nível 2 e com função vicarial. Todas apresentam numeração e 

legenda que pode ser simples ou com explicação. 

Grande número de fotografias coloridas, de várias dimensões, abarca todos os 

níveis e funções. Referenciadas algumas, todas apresentam legenda simples ou 

com explicação. A sua complexidade é razoável para o nível etário dos 

destinatários. O aumento esporádico de complexidade deve-se à diminuição da sua 

qualidade material. 

Num manual de ciências naturais a boa fotografia é imprescindível, no entanto, 

consideramos que nestes manuais as fotos nem sempre são de muito boa 

qualidade, talvez por serem antigas, apresentam pouca definição. Com as 

condições que hoje a tecnologia proporciona não se compreende que não sejam 

apresentadas boas fotografias científicas. 

Ao longo dos capítulos são apresentadas fotografias de conhecidos produtos de 

consumo a que, embora tenha sido por vezes, retirado o nome da marca, podem 

ser reconhecidos pelas embalagens (6º, p. 30, fig. 26; p.31, fig. 30; p. 34, figs. 34 e 

35). Interrogamo-nos se não funcionarão como publicidade e se não existirá um 

outro método de apresentar a informação necessária.  

 

11.1.6 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

PARA SABERES MAIS 

Fotografias coloridas, com ou sem referencia, com numeração e legenda. São de 

nível 1, 2 e 3 e quanto à função vicariais ou redundantes.  

A sua complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários.  

 

11.1.7 Nas páginas das actividades/exercícios 

PARA ANALISAR 

PARA INVESTIGAR 

ESPAÇO PROJECTO 
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ESPAÇO CIDADANIA 

A cor, numeradas e com legenda simples ou com explicação, apresentam-se de 

nível 1, 2, 3 e 4. Pedagogicamente classificam-se como vicariais, redundantes ou 

explicativas. 

 

11.1.8 Nas páginas de auto-avaliação 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

PARA PENSARES  

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Coloridas, numeradas, com ou sem legenda, apresentam-se de nível 1, 2, 3. 

Pedagogicamente classificam-se como vicariais, redundantes ou explicativas. 

Muitas delas são necessárias para a realização das questões ou tarefas. 

 

11.2 Imagens convencionais 

Esquemas, mapas, gráficos legendados e numerados, de nível 1, 2 e 3. 

Classificam-se como imagens explicativas. Os esquemas e os gráficos são em 

maior número.  

Os esquemas apresentam-se ao longo dos capítulos, tendo como objectivo a 

organização dos conteúdos, facilitando a sua compreensão e retenção.  

Os gráficos são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, de linhas, 

colunas ou barras, com pictogramas. Legendados, por vezes com explicação e 

ilustração. 

A simbologia, sem grande qualidade e infantilizada, procura reforçar o papel da cor 

como código de “navegação” através das várias secções ou partes dos livros. 

 

11.3 Ilustrações 

Apesar do avanço tecnológico dos nossos dias permitir fotografar e mostrar o que 

era dantes imaginado e descrito através do desenho, há ainda um vasto campo em 

que o papel da ilustração é essencial. Para além disso, através da ilustração é 

possível simplificar o que é complexo, apresentar várias etapas de acontecimentos 

simultaneamente, funções impossíveis de fotografar ou explicar na hora o que 

demora tempo a acontecer. 

Assim, em manuais escolares de ciências naturais, a boa ilustração é essencial.  
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11.3.1 Nos capítulos dos temas 

Ao longo das várias secções dos capítulos, apresenta-se grande quantidade de 

ilustração a cores que não apresenta grandes qualidades estéticas ou de 

expressividade. Parecendo ter sido realizada por mais que um autor ou ser de 

proveniências diferentes (5º ano, p. 18, fig. 27, p. 19, fig. 28, p.154, fig.3; 6º ano, p. 

166, fig. 46, p.236, fig.47), a diversidade de estilos, facto mais visível no livro do 5º 

ano do que no do 6º, tem como consequência a falta de harmonia visual nas 

páginas o que contribui o desconforto na leitura.  

Há essencialmente dois tipos de ilustração: a comum e a cientifica. A primeira 

parece-nos de menor qualidade, pretende ter algum humor e apresenta 

características demasiado infantis para o nível etário dos destinatários (p.141, 5º 

ano, fig.39). O estilo da ilustração científica indicia também que as imagens terão 

autorias ou proveniências diferentes. Apesar disso e com a ressalva de não somos 

especialistas dos conteúdos, a ilustração científica parece-nos clara.  

São apresentadas imagens de todos os níveis, desempenhando também 

pedagogicamente, todas as funções, salientando-se a explicativa. 

Interrogamo-nos sobre a relevância de algumas imagens como o cigarro das 

páginas 218 e 219 do livro do 6º ano, sendo a força da publicidade subliminar 

conhecida.  

 

11.4 Documentos históricos 

Em número muito reduzido ao longo das páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos e de conhecimento não obrigatório. São imagens de nível 2 e funcionam 

como vicariais (6º ano, p.53, fig.78). 

 

12. PAGINAÇÃO 

12.1 Índice  

Em ambos os manuais, apresenta-se em página dupla de duas colunas, com o 

título ÍNDICE em maiúsculas de corpo 21, abertas numa barra azul, da largura da 

coluna maior. 

A coluna menor à esquerda, organiza-se com as fotografias que fazem parte das 

páginas de abertura dos temas ou separadores e que aqui funcionam como 
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símbolos dos mesmos. Na coluna maior, a informação dispõe-se por blocos 

correspondentes aos temas. A cor correspondente a cada um dos temas aparece 

no número do tema e na letra do seu título na dos títulos dos seus capítulos.  

Os títulos de algumas das secções constantes em todos os temas: Espaço 

cidadania, Para saberes mais, Espaço projecto e Teste têm cada um a sua cor que 

mantêm. 

O texto é numerado e alinhado à esquerda, de tipo sem serifa, preto e corpo 11. A 

hierarquização dos títulos é feita pela relação maiúsculas/minúsculas e pela cor e 

corpo da letra.  

O espaço entre os blocos de informação é demasiado reduzido no 5º ano, 

dificultando a diferenciação da informação dos temas. No 6º ano este espaço 

aumentou especialmente na página impar, de muito melhor leitura que a par. 

A numeração das páginas encontra-se à direita a preto, com uma linha preta 

tracejada entre esta e a informação sobre o conteúdo das páginas, facilitando o 

percurso do olhar do aluno.  

 

12.2 Páginas de apresentação da organização do manual 

As autoras dirigem-se aos alunos nos volumes dos 5º e 6ºs anos em duas páginas 

duplas. A primeira página dupla apresenta em toda a sua superfície útil, uma 

montagem fotográfica colorida, composta pelo planeta terra sobre fundo de céu azul 

com nuvens brancas. Sobre a imagem do planeta, abarcando parte do céu, um 

esquema com demasiada informação icónica e escrita pretende explicar a 

organização dos livros. A complexidade da composição torna inútil esta página. Os 

alunos não têm capacidade para a compreender. 

A segunda página dupla é colorida, de uma coluna (5º ano cinza 427 C; 6º ano 

amarelo 5875 C). A reprodução das páginas tipo do livro apresentam-se alinhadas 

à esquerda e direita, as duas primeiras e as duas últimas, as restantes ao centro. 

No 5º ano, as páginas tipo apresentam-se numa estrutura compositiva fortemente 

horizontal e vertical. No 6º apresentam-se de maior dimensão, ligeiramente em 

oblíquo, pretendendo criar algum dinamismo que neste caso não consideramos 

uma mais valia. A legibilidade destas páginas cujo objectivo é explicar como se 

organiza a informação nos manuais, através das páginas tipo, de dimensões muito 

reduzidas, não aumenta pela introdução da obliquidade (6º ano, p.9). 
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Os blocos de texto da explicação sobre o conteúdo das páginas, a preto de corpo 9, 

apresentam-se no centro, entre as primeiras e as últimas imagens; nas restantes, à 

sua esquerda e direita, com setas em azul, indicando na página, a que se referem.  

Na zona exterior do cabeçalho, uma pequena barra colorida, em harmonia de 

saturação, um pouco mais comprida que a largura da margem exterior da página, 

que se repete ao longo de todas as páginas com a cor dos temas, constitui-se como 

símbolo de “navegação” e portadora da numeração das páginas. 

 

12.3 Páginas da apresentação da disciplina  

As autoras dirigem-se ao aluno numa página dupla colorida em amarelo 5875 C em 

ambos os volumes.  

Duas montagens de fotos compostas por uma maior e duas mais pequenas, estão 

colocadas no 5º ano, na zona central de cada uma das páginas, ímpar e par. No 6º 

ano a sua colocação é ligeiramente mais abaixo. 

Na página par, sobre a montagem fotográfica e alinhado à esquerda com a 

fotografia maior, um bloco de texto a preto. Por baixo da mesma montagem, três 

pequenos blocos de texto paralelos: o primeiro e o terceiro a preto; o segundo, o 

símbolo do apoio na Internet da Porto Editora. 

Na página impar, no 5º ano, sobre a montagem fotográfica, duas colunas de texto a 

preto com marcas. Na página impar, no 6º ano, sobre a montagem fotográfica, uma 

coluna de texto, a preto e azul. O título Ao aluno também a azul, numa barra num 

tom de azul mais claro. 

 

12.4 Páginas dos separadores dos temas 

Cada ano de escolaridade está dividido em quatro temas. As páginas duplas de 

abertura dos temas são compostas com a mesma estrutura, alterando-se a cor 

base e a imagem. 

As páginas duplas apresentam-se divididas em três colunas por página, sendo a 

exterior mais larga que as duas interiores. As colunas são coloridas em harmonias 

de saturação da cor base do tema, excepto a central da página impar que é branca. 

Esta harmonia cromática, símbolo do tema, vai repetir-se na barra estreita, na zona 

exterior do cabeçalho das páginas, onde se abrem as letras da sua numeração. 
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Mais de metade da página par é ocupada horizontalmente por uma 

imagem/montagem rectangular, símbolo do tema, que se estende para a primeira e 

segunda colunas da página impar. Na zona menor e superior da página, um texto 

em itálico é aberto nas cores das colunas. 

Na página impar, a coluna central branca contém o número e título do tema, em 

maiúsculas de corpo 25, respectivamente, em dois tons da cor base do tema. Na 

coluna maior e exterior da página, é aberto o texto do sumário do tema em 

maiúsculas de corpo 13 e a sua numeração num tom da sua cor base. Na zona 

inferior desta coluna e alinhado com os títulos, o símbolo de apoio na Internet da 

Porto Editora.  

A estrutura da composição introduz algum dinamismo às páginas, conduzindo o 

olhar para as informações mais importantes, especialmente através das linhas de 

força da montagem fotográfica. 

Estes separadores são páginas visualmente agradáveis, de informação clara. 

Cromaticamente apresentam harmonias de complementares e harmonias de 

saturação. A sua qualidade estética depende, quer da montagem fotográfica, quer 

da cor base do tema.  

 

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas dos temas, utilizando a paleta PANTONE: 

5º ano 

Introdução rubin red 484 C e harmonia de saturação desta e de rubin red 479 C 

1º harmonia de saturação azul reflex blue 541 C  e azul cyano C 

2º harmonia de saturação verde 583 C 

3º harmonia de saturação amarelo 124 C e amarelo 109 C 

4º harmonia de saturação de castanho 4715 C e amarelo 465 C 

6º ano 

1º harmonia de saturação vermelho rubin red 201 C 

2º harmonia de saturação verde 583 C 

3º harmonia de saturação azul reflex blue 541 C  e azul cyano C 

4º harmonia de saturação amarelo 124 C e amarelo C 
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Páginas de desenvolvimento dos temas 

Em cada tema encontram-se as várias secções correspondentes às diversas 

funções que assinalámos na grelha da constituição do manual. Cada uma 

apresenta um tipo de paginação que descreveremos seguidamente. 

 

12.5 Páginas de desenvolvimento dos capítulos 

As páginas apresentam duas colunas, a maior interior e a menor exterior. Todos os 

capítulos se iniciam do mesmo modo: uma imagem apelativa, de grande formato, 

legendada e cromaticamente harmónica com a cor do tema, na coluna maior.  

No 6º ano algumas destas páginas apresentam-se mais leves visualmente porque a 

imagem é recortada em parte ou na totalidade do seu suporte e montada na página 

branca (6º ano, p.119). 

Numa barra alinhada com a margem lateral exterior da página, e dividida em barras 

verticais em harmonia de saturação da cor do tema, igual à barra da numeração da 

página, é aberto o número do capítulo em grande formato. Noutra barra, abarcando 

a largura da coluna maior da página e da cor do tema, é aberto o texto do título do 

capítulo em maiúsculas de corpo 21. Entre esta barra e a fotografia, desenvolve-se 

o texto principal a preto, de tipo com serifa e corpo 12, cujo destaque das palavras 

é dado a negrito. Um texto secundário numa caixa de texto de dimensão variável, 

de limites e título a azul e fundo num tom do tema, com batente e símbolo, 

apresenta-se na coluna menor, intersectando a imagem. O texto, de tipo sem serifa, 

a preto, apresenta-se com marcas. 

As margens superiores apresentam sempre o mesmo formato: na página par, o 

título corrido do tema em maiúsculas e negrito, na cor do tema e a barra colorida da 

numeração que o precede; na página impar, alinhado à esquerda, na cor do tema, o 

título corrido do capítulo em minúsculas. À direita, repete-se a barra colorida com a 

numeração da página a branco. 

Estas primeiras páginas dos capítulos, em conjunto com as páginas de abertura 

dos temas, são das mais agradáveis do livro, quer pela menor quantidade de 

modos de apresentação da informação, quer pela maior quantidade de espaço 

branco que apresenta. 

A maioria das restantes páginas do desenvolvimento dos capítulos apresenta-se 

sobrecarregada, não só pela informação, mas também pelos inúmeros modos 
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diferentes de a apresentar, sem branco suficiente entre eles que permita uma 

leitura confortável (5º ano, pp.142-143; 6º ano, p. 228).  

O olhar tem dificuldade em encontrar um percurso lógico para ler toda a informação 

quando apresentada numa panóplia de estratégias tão variada: imagens de 

características e dimensões diversas e respectivas legendas; blocos reduzidos de 

texto principal com palavras sublinhadas a negrito; quadros, esquemas e caixas de 

texto de vários desenhos, dimensões e cores; letras de cores e fontes diferentes; 

simbologia pouco cuidada e infantil; harmonias cromáticas pouco apelativas.  

Embora no livro do 6º ano as margens das páginas tenham aumentado de 

dimensão e o espaço branco seja maior, a impressão desagradável devido à 

densidade de informação continua a sentir-se. 

Em todos os capítulos há uma secção - INFORMAÇÃO - que nem sempre 

corresponde a uma página, que parece privilegiar o texto escrito. Desenvolve-se em 

duas colunas, sendo a maior e interior dedicada ao texto. A coluna menor é 

dedicada ao símbolo e título desta secção, a uma caixa de texto com símbolo para 

o glossário, outra caixa de texto noutra cor e letra diferente para palavras chave e 

ainda outra diferente em cor e formato, para NOME A RECORDAR. Apesar de toda 

esta informação diversificada, quando esta secção ocupa toda uma página, embora 

o texto se apresenta muito compacto, o resultado é uma das páginas menos 

cansativas e irritantes do livro.  

As caixas de texto apresentam normalmente o formato de tabela com uma coluna e 

duas linhas, a superior dedicada ao título e por vezes ao símbolo, e a segunda ao 

texto. Os seus limites e títulos são normalmente coloridos e o seu interior pode ser 

colorido ou não. O texto a preto pode apresentar numeração ou marcas coloridas, 

letra com ou sem serifa, normal ou em itálico e corpos diferentes.  

De entre a multiplicidade de textos secundários apresentados em caixas de texto e 

existentes em todas as secções dos manuais, há alguns que apresentam o formato 

de algumas secções mas em dimensões mais reduzidas. Este facto em conjunto 

com o que foi referido atrás, relativamente à variedade de apresentação da 

informação, torna os manuais muito confusos. Se não existissem as coloridas da 

numeração das páginas seria muito difícil “navegar” nestes livros. 
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12.6 Páginas de auto-avaliação 

O QUE JÁ APRENDESTE - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

PARA PENSARES/NÃO ESQUEÇAS  

AVALIA A TUA APRENDIZAGEM - AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

O QUE JÁ APRENDESTE  – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

Pode ocupar uma ou duas páginas. 

Desenvolve-se no interior de uma esquadria em azul 284 C, com a linha superior 

mais larga, dividida em duas partes, a menor e da esquerda preta e a restante azul.  

O título principal, em maiúsculas de corpo 16, é aberto na barra/parte preta da linha 

superior da esquadria.  

Numa barra paralela à anterior e com as mesmas dimensões, mas no azul da 

esquadria, abre-se o outro título AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA. Quando existe uma 

segunda página, a estrutura é a mesma mas sem títulos. 

Os blocos de informação icónica e escrita organizam-se numa só coluna. O texto 

em letra de corpo 11, sem serifa, a preto e azul.  

A numeração das imagens é aberta em caixas quadradas verdes, de pequena 

dimensão, formato mantido ao longo de todo o livro. 

Na maior parte das questões está desenhado o local para a resposta do aluno, 

impossibilitando a posterior utilização do manual. 

 

AVALIA A TUA APRENDIZAGEM - AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Em todos os temas há mais do que um TESTE.  

De uma página ou duas, apresenta a mesma formatação da avaliação diagnostica, 

embora com pequenas alterações a nível da cor, colocação da linha superior da 

esquadria e número de colunas do texto. 

A cor das linhas da esquadria, de alguns blocos de texto e da sua numeração é 

warm red 5005 C. A linha superior da esquadria com a mesma largura da da 

secção anterior, apresenta-se um pouco mais acima, na continuação da barra da 

numeração da página.  

O texto com as mesmas características de letra da secção anterior, as imagens e 

as tabelas organizam-se em duas colunas iguais.  
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São páginas com muita informação, constando de questões para o aluno 

responder, com pouco branco entre elas.  

 

PARA PENSARES/ NÃO ESQUEÇAS 

Pode ocupar uma página ou parte da página, apresentando uma ou duas colunas 

onde se organizam texto e imagem. Trata-se de uma secção que aparece 

frequentemente ao longo dos capítulos, não correspondendo o seu número ao 

número de capítulos.  

A página apresenta duas esquadrias que se transformam em duas grandes caixas 

de texto com um espaço de intervalo de 0,6 cm no 5º ano e de 0,9 cm no 6º. A 

primeira é dedicada à avaliação (PARA PENSARES) e a segunda a resumos (NÃO 

ESQUEÇAS). Apresentam-se sempre juntas (5º ano, p.165; 6º ano, p.221). 

No 5º ano, a cor das linhas da esquadria tem dois tons de amarelo, sendo a sua 

linha superior mais clara e mais larga, transformada em barra onde cai o título em 

maiúsculas, alinhado à esquerda. Alinhado à direita encontra-se o símbolo da 

secção, com pouca qualidade gráfica. As linhas da segunda esquadria são em cor 

484 C, assim como o título cuja letra apresenta as mesmas características do 

anterior. A cor do interior da barra/linha superior da esquadria que contém o título é 

amarelo 458 C. A cor do interior da esquadria/caixa de texto, onde se encontra a 

informação escrita e/ou icónica é amarelo 461 C. Alinhado à esquerda e antes do 

título, um pequeno conjunto de círculos concêntricos em tons de amarelo e verde, 

constitui-se como símbolo desta informação. 

No 6º ano, a cor dos limites da barra/linha superior da esquadria, tem dois tons de 

castanho 4715 C, sendo o seu interior num tom mais claro. 

A segunda caixa de texto ou esquadria, a do resumo, apresenta as mesmas 

características e cores da do 5º ano. O texto no interior das esquadrias tem tipo 

sem serifa, preto e colorido, com marcas e numeração colorida. O destaque das 

palavras é feito a negrito. As imagens são numeradas. 

 

12.7 Páginas das actividades/exercícios 

ACTIVIDADES DE CAMPO 

PARA ANALISAR 

PARA INVESTIGAR 
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ESPAÇO PROJECTO 

ESPAÇO CIDADANIA 

 

ACTIVIDADES DE CAMPO 

PARA ANALISAR 

PARA INVESTIGAR 

No manual do 5º ano existem as páginas de ACTIVIDADES DE CAMPO e as 

páginas PARA INVESTIGAR. No livro do 6º ano as ACTIVIDADES DE CAMPO são 

substituídas por PARA ANALISAR. Em ambos os manuais encontram-se as 

páginas PARA INVESTIGAR. 

As páginas apresentam formatação semelhante: uma esquadria dentro da qual 

informação escrita e icónica se organizam numa ou duas colunas.  

No 5º ano, a esquadria, os títulos, a numeração e marcas do texto são azul cyan. O 

texto pode ter ainda palavras em vermelho. A linha superior da esquadria 

transforma-se em barra como nas secções de avaliação, contendo o título. No 6º a 

formatação da página é igual, desaparecendo somente as linhas da esquadria, 

excepto a superior que contém o título. O interior da esquadria apresenta-se em 

azul mais claro. Sobre a esquadria, na parte superior da página, uma caixa de texto 

com a largura da esquadria, de limites de cor 484 C, apresenta no seu interior, o 

símbolo das secções alinhado à esquerda e um pequeno bloco de texto em forma 

de interrogação, a negro. 

As imagens e os textos secundários apresentam-se ou não, em caixas de vários 

tipos: coloridas, brancas, com limites, sem limites, com ou sem legenda, mas 

sempre numeradas. 

 

ESPAÇO PROJECTO 

ESPAÇO CIDADANIA 

Apresentam-se em páginas de formatação idêntica nos dois anos de escolaridade, 

de superfície colorida em warm red 503 e margens laterais exteriores largas nas 

cores rubine red 480 C no 5º ano e 481 C no 6º. 

Nas margens laterais exteriores, mais largas, abrem-se os títulos ESPAÇO 

PROJECTO e ESPAÇO CIDADANIA, na vertical, com letra de corpo 42, alinhados 

com o limite interior da margem. 
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Na zona superior da página, uma caixa de texto de interior branco e limites 

coloridos num tom da página, mas mais saturado, contém o subtítulo em 

maiúsculas da mesma cor e corpo 18.  

A informação escrita e icónica organiza-se numa ou duas colunas com numeração 

e marcas na cor do subtítulo. 

Para além do texto principal, as páginas podem apresentar textos secundários, em 

vários tipos de caixas de texto, quadros ou tabelas com cores e letras diversas. 

 

12.8 Páginas dedicadas a outras funções 

PARA SABERES MAIS 

A superfície da página apresenta-se colorida em Cool Gray1 C. Tal como nas 

outras secções, a informação icónica e escrita pode apresentar-se em formato, cor 

e dimensão diversas. 

O título da secção e o seu símbolo, respectivamente alinhados ao centro e à 

esquerda, encontram-se numa caixa de texto de limites verdes, com a largura da 

superfície útil da página. Na sua superfície branca destaca-se o título em 

maiúsculas, a verde mais escuro. Sob esta caixa de texto, paralela, pode 

apresentar-se outra caixa de texto, um pouco mais estreita e menos comprida, de 

limites em verde um pouco mais claro, contendo informação relativa ao que se 

comemora nos vários dias do ano, a preto e verde e letras diferentes. 

Na restante superfície da página organizam-se frequentemente mais caixas de 

texto paralelas a estas e com a largura da primeira, podendo transformar-se como 

que em esquadria em algumas páginas. Destas, algumas repetem-se em alguns 

capítulos, contendo títulos em letra castanha, cuja forma funciona como símbolo da 

informação (UM POUCO DE HISTÓRIA, UMA CURIOSIDADE, UMA ACTIVIDADE 

PRÁTICA…). Dentro destas apresentam-se ainda outros títulos no verde do título 

da secção. 

A informação icónica e escrita pode organizar-se numa ou mais colunas. A letra do 

texto de corpo 12, não tem serifa, e apresenta-se preto e verde.  
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13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 A barra colorida do cabeçalho das páginas com a sua numeração, que pelas 

suas dimensões, cor e local, se constitui como o melhor símbolo de 

“navegação” através das páginas dos livros. 

 

13.2 Pontos fracos 

 Páginas apresentando pouco espaço branco, quer nas margens, quer entre 

os blocos de informação. As páginas com margens muito pequenas e com 

muitos tipos de apresentação de informação do livro do 5º ano, melhoraram 

pelo aumento da dimensão do livro do 6º ano, permitindo aumentar o seu 

espaço branco, mais concretamente, as margens e o espaço entre 

informações. O manual tornou-se um pouco mais agradável visualmente e 

de leitura mais confortável.  

 Grande número de secções de diferente paginação, com tipos de 

apresentação de informação muito variados, tornando os manuais confusos 

e de leitura desconfortável.  

 Ilustração sem grande qualidade e unidade formal ou cromática, de 

diferentes proveniências e autorias. A falta de harmonia visual a nível das 

ilustrações, é mais visível no 5º ano do que no 6º, tendo sido reduzido o 

número de proveniências ou autorias.  

 Simbologia pouco trabalhada graficamente e infantilizada. 

 A variada ilustração representando explicitamente tabaco e produtos de 

consumo que, ao invés de precaver os alunos contra os seus malefícios, 

pode funcionar como publicidade. 

 A informação apresentada em superfície colorida torna-se mais difícil de ler. 

É sempre preferível o texto a preto em páginas brancas. O acto de ler é 

menos cansativo e o texto apresenta-se com mais clareza. 
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Ciências da Natureza 
Bioterra, 5 e 6º anos 

Porto Editora 
 
3º lugar preferências dos professores 
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade, cada um com 2 
volumes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

Bioterra 

Ano de 
escolaridade 

 

5º, 6º 

Editora 
 

Porto Editora 

Preço 5º 14,82 E 
6º 15,73 E 

Autores 
 

Lucinda Motta, Maria dos Anjos Viana, Emídio Isaías 

Coordenação 
 

 

Design 
 

Capa Eduardo Aires 

Ilustração 
 

5º João Caetano, Cristina Malaquias  
6º   João Caetano, Ernesto Brochado 

Revisão científica 
 

6º José Pissarra, Paulo Talhadas dos Santos 

Ano de edição 5º 2005  (1ª edição) 
6º 2006 (1ª edição) 

1 /2 volume/s 
 

5º- 2 
6º- 2 

Ofertas 5º Régua dos recursos marinhos 
6º Tabela dos alimentos 

Anexos 5º - caderno de Actividades 
6º - caderno de Actividades 
 (podem vender-se em separado)  

Pressupõe aluno 
escreva no manual 

 
Sim, embora com recomendação para não o fazer 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

28,4 x 21,5 cm 

Peso  
 

5º ano: 
1º 350g 
2º 250g 
 
6º ano: 
1º 370g 
2º 320g  
 
x 

Papel 
branco 

 
colorido 

 

 
x 

 
 
 
 
 
x 

Gramagem   
 boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 

 
 

 
x 
 

Textura     
agradável 

(lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 
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Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções. 

Das 240 páginas deste manual escolar, 86 (36%) são dedicadas à exposição dos 

conteúdos. Cerca de 64% (154) das suas páginas destina-se a outro tipo de 

funções: 32 (13%) para actividades e exercícios, 16 (7%) para resumos; 16 (7%) 

para a autoavaliação, 52 (22%) para outras funções como aprofundamento dos 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º/2º 
Total 

 
240  
(96+144) 

Índice 3  
(2+1) 

Organização do manual 3  
(2+1) 

Apresentação da disciplina  
Separadores dos temas 

 
 14   
(8+6) 

Separadores dos subtemas 
 

 16  
(10+6) 

Desenvolvimento dos subtemas 
 

86 (35,83%) 
 

Actividades/exercícios 
Actividades de laboratório 
Actividades de discussão 

Actividades de campo 

Total- 32 (13,33%) 
16 (7+9) 
13 (9+4) 
3 

Resumos 
Agora já sei! 

16 (6,66%) 
(10+6) 

Auto-avaliação 
Verifico o que aprendi! 

16 (6,66%) 
 (10+6) 

Glossário  
Referências bibliográficas 

 
1 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
 

De aprofundamento: 
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 

 
Conhecimento não obrigatório: 

Sê curioso 
Factos históricos 

 
Anexos 

Total – 52 (21,66%) 
 
15  
(7+8) 
 
 
30 (18+12) 
7 (4+3) 
 
publicidade materiais editora 
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conhecimentos e conhecimento não obrigatório e 38 (16%) para os outros 

componentes dos manuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas percentagens que apresentamos incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções. 

Das 240 páginas deste manual escolar, 108 (45%) são dedicadas à exposição dos 

conteúdos. Cerca de 55% (132) das suas páginas destina-se a outro tipo de 

funções: 28 (11,7%) para actividades ou exercícios, 13 (5,41%) para resumos, 13 

(5,41%) para a autoavaliação, 44 (18,33%) para outras funções como 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º/2º 

Total 240 (128+112) 
Índice 

 
3  
(2+1) 

Organização do manual 3  
(2+1) 

Apresentação da disciplina  
Separadores dos temas 

 
10 
 (4+6)  

Separadores dos subtemas 
 

13  
(7+6) 

Desenvolvimento dos subtemas 
 

 108 (45%) 

Actividades/exercícios 
Actividades de laboratório 
Actividades de discussão 

Total - 28 (11,7%) 
11 (5+6) 
17 (10+7) 

Resumos 
Agora já sei! 

13 (5,41%) 
 (7+6) 

Auto-avaliação 
Verifico o que aprendi! 

13 (5,41%) 
 (7+6) 

Glossário 
 

2  
(1+1) 

Referências bibliográficas 
 

1 

Referências iconográficas  
Outras funções: 

 
De aprofundamento: 

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 
 

Conhecimento não obrigatório: 
Sê curioso 

Factos históricos 
 

Anexos 

Total - 44 (18,33%) 
 
 
15 (5+10) 
  
 
24 (12+12) 
5 (2+3) 
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aprofundamento dos conhecimentos e conhecimento não obrigatório. As restantes 

27 páginas (11%) destinam-se aos outros componentes dos manuais. 

 

 
 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

sem serifa  
 

tipo 
 

corpo 
                    

legível  
 

Textos secundários: 
 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 
x 

Margens 5º ano: superior 2 cm; lateral 
exterior 2,2cm; lateral interior 
2cm; inferior 2,5 cm. 
 
6º ano: superior 2cm; lateral 
exterior 2,2; lateral interior e 
inferior 2cm. 
Não há uma forte definição de 
grelha ao longo das páginas. 

 
Espaço entre colunas 

 
0,5 cm 

Número de palavras por página 
Nº palavras 
 

 220 a 250 

Nº páginas 
1º+2º vol. 

22 
 

+ 250 
 

16 

 
 

5º ano 
 (220 a 250 palavras) 

 
  

- 220 
 

189 
 

 275 a 325 
 

3 
 

+ 325 
 

1 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
  

- 275 
 

222 

 
Tendo por base as indicações dos especialistas para este nível etário, as páginas 

deveriam apresentar entre 220 e 250 palavras no 5º ano e entre 275 e 325 no 6º. 

Nas páginas sujeitas a contagem dos livros do 5º ano, existem 22 páginas com o 

número de palavras aconselhável. Têm menos palavras 189 páginas e um número 

maior 16. Nos do 6º ano, diminui para 3 as páginas que apresentam o número de 
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palavras aconselhável, aumenta para 222 as que possuem um número menor e 1 

página apresenta um número maior. 

Das 228 páginas dos volumes do 5º ano, são em maior número (51) as que 

apresentam entre 150 e 200 palavras. Das 226 páginas dos volumes do 6º ano, são 

em maior número (50) as que apresentam entre 150 e 200 palavras.  

A quantidade de páginas com o número de palavras indicado para estes níveis 

etários, em ambos os anos de escolaridade, é muito menor que o aconselhável. 

 
 

 
6. ICONOGRAFIA 
  
% aconselhável de 
imagem por página 
(até 50%) 

 
 

% 

 
Nº de páginas 
1º+ 2º vol. 

 
até 50%   

 
77 

5º ano 

 
+ 50%  

 
151 

 
 até 50% 

 
65 

6º  ano 

 
+ 50% 

 
161 

Numeração X 
 

Referência Algumas 
 
 
x 

 
x 

Legenda 
simples 

 
com explicação 

 
com actividades 

 
x 

Qualidade material 
Boa (legível) 

 
x 

Má 
(pouco legível) 

 
x 

Complexidade 
 (p/ nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

 
 
x 

Média 
(compreensível) 

x 

Baixa 
(infantil) 

 

Dimensões diversas 
 
x 

Iconografia  
diversificada 

 
pouco diversificada 
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Tendo por base as recomendações de vários autores relativas à quantidade de 

imagens por página, nos volumes do 5º ano destes manuais, 151 páginas 

apresentam mais de 50% e 77 páginas, embora com percentagens diferentes, não 

ultrapassam os 50%. Destas, 47 apresentam 50% de imagens. Nos volumes do 6º 

ano, o número de páginas com mais de 50% de imagens é de 161. Até 50% 

existem 65 páginas, das quais 43 têm 50%. 

Quer nas 228 páginas analisadas dos volumes do 5º ano, quer nas 226 páginas 

dos volumes do 6º ano, são em maior número as que apresentam mais de 70% da 

sua área preenchida com imagens (5º ano: 83; 6º ano: 85).  

Embora as imagens sejam essenciais nos livros de ciências da natureza, a 

informação icónica ultrapassa muito a média aconselhável como se pode verificar.  

 
 
 
 
 
 
7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 

x 
 
x 

  fotografia: 
preto e branco 

 
colorida 

x 
 

x x x 

x 
 

x x  

x 
 

x x  

x 
 

x x  

 
 

 x x 

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

x x   Ilustração: 
preto e branco 

 
 colorida 

x 
 

x x x 

Documentos 
históricos 

 x   
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8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  
 

preto e branco 
 
 

x x   

 
colorida 

x x x x x 

Convencionais:  
 

Mapas 
   x  

 
Gráficos 

   x  

 
Esquemas 

 
 

  x  

 
simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

preto e branco 
 x x x  

 
colorida 

x x x x x 

Documentos 
históricos: 

 x    

 

 

Relevância pedagógica: 

fotografia a preto e branco (nível 1, 2); fotografia colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Mapas (nível 1, 2, 3); gráficos (níveis 1, 2, 3); esquemas (nível 1, 2, 3); simbologia 

(níveis 3, 4). 

Ilustração a preto e branco (nível 1, 2); ilustração colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Documentos históricos (nível 2). 

 

Função pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (vicarial, redundante); fotografia colorida (motivadora, 

vicarial, redundante, explicativa, recreativa).  

Consideramos que estes manuais apresentam algumas imagens desnecessárias 

especialmente nos volumes do 5º ano, nas secções que não fazem parte do 

desenvolvimento dos conteúdos. 
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Nos separadores/páginas de abertura dos Temas, coloridas, de qualidade estética 

variada, são imagens legendadas que pretendem motivar para os conteúdos dos 

respectivos temas, podendo classificar-se como imagens vicariais e motivadoras. 

Algumas das fotografias não apresentam a indicação de terem sido obtidas através 

de microscópio, tornando-se demasiado complexas.  

Nos separadores/páginas de abertura dos subtemas, diferentes nos manuais do 5º 

e do 6º: os dos livros do 5º ano, apresentam uma montagem em que algumas fotos, 

pela sua dimensão, são pouco claras.  

Nas páginas de desenvolvimento dos conteúdos, são de várias dimensões, 

maioritariamente coloridas, cujas classificações quanto à função são vicarial, 

explicativa e redundante. 

Embora o papel relevante da fotografia nesta disciplina seja documentar, a sua 

função estética é importante e não deve ser menosprezada. Se forem utilizadas, 

sempre que possível, imagens de qualidade, quer estética, quer material, os livros 

transformam-se em objectos mais sedutores e os factos ou objectos a estudar mais 

motivadores.  

A complexidade das fotografias parece-nos razoável para o nível etário dos 

destinatários, excepto aquelas que sendo imagens de microscópio e não 

apresentando essa indicação, necessitam da ajuda do professor para a 

descodificação. No 1º volume do manual do 5º ano existem duas páginas com 

várias fotos dedicadas à utilização do microscópio com legendas que pretendem 

explicar os seus sucessivos passos. Nestas legendas aparecem os nomes dos 

componentes do microscópio quando a sua imagem legendada só aparece na 

página seguinte.  

Nas páginas de actividades/exercícios: 

Actividades de laboratório 

Actividades de discussão 

Actividades de campo  

A preto e branco e a cor, as fotografias classificam-se quanto à função pedagógica 

como vicariais, redundantes e explicativas. Também nestas secções, a utilização de 

imagens obtidas através do microscópio sem qualquer indicação, pode aumentar a 

sua complexidade.  
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Nas páginas de autoavaliação/Verifico o que aprendi!, fotografias a preto e branco, 

em número muito reduzido, de pequenas dimensões, e quanto à sua função, 

vicariais.  

Nas páginas de aprofundamento dos conhecimentos - Ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente - fotografias coloridas, quanto à sua função pedagógica, 

vicariais e redundantes.  

Nas páginas de conhecimento não obrigatório - Factos Históricos - em número e 

dimensões muito reduzidos, a preto e branco e coloridas, vicariais. Devido às suas 

dimensões, por vezes, tornam-se complexas.  

Mapas, gráficos, esquemas, simbologia (explicativa). Os mapas em número 

reduzido, são claros. 

Os gráficos representados são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, 

de linhas, colunas ou barras, com pictogramas. De boa qualidade gráfica, 

legendados, por vezes com explicação. 

Os esquemas apresentam-se ao longo das páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos, tendo como objectivo uma explicação mais clara, facilitando a sua 

compreensão e retenção, embora alguns não se apresentem suficientemente claros 

de modo a dispensar a ajuda do professor. 

A simbologia que pretende ajudar o aluno a situar-se relativamente aos tipos de 

secções dos manuais e aquela que sinaliza as imagens obtidas através de 

microscópio não têm grande qualidade gráfica, sendo que a última é demasiado 

complexa, sendo necessário consultar o significado dos seus códigos nas páginas 

da explicação da organização do manual. O símbolo do microscópio só existe nos 

volumes do 6º ano. 

Ilustração a preto e branco (vicarial, redundante, explicativa); ilustração colorida 

(motivadora, vicarial, redundante, explicativa, recreativa). 

Colorida e a preto e branco, estes livros apresentam, essencialmente, dois tipos de 

ilustração:  

1. decorativa e/ou humorística. As imagens apresentam, na sua maioria, 

alguma complexidade, podendo correr o risco de não serem exploradas 

pelos alunos; as que procuram representar conteúdos de forma 

humorística são de qualidade gráfica relativa. 
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2. Científica. Pelas suas características é, em certos casos, mais clara do 

que a fotografia. Para além disso, representa o funcionamento de 

sistemas impossíveis de fotografar. Nem toda apresenta a qualidade de 

clareza suficiente que permita ao aluno estudar sem ajuda do professor. 

Enquanto algumas páginas apresentam imagens de factos ou realidades 

que os alunos conhecem perfeitamente, outras apresentam imagens 

pouco claras de órgãos ou sistemas de difícil compreensão para a 

maioria das pessoas.  

Há uma consideração diferenciada acerca das capacidades reais destes alunos ao 

longo das páginas destes manuais. Enquanto algumas imagens parecem ser 

dedicadas a um público muito infantil, outras, pela sua complexidade, nem um 

adulto as compreende numa primeira leitura. 

De modo geral e do nosso ponto de vista, a ilustração destes manuais não 

apresenta grandes qualidades estéticas ou expressivas o que, nalguns casos, pode 

prejudicar a compreensão dos conteúdos. 

A impressão geral da ilustração científica destes manuais é de que não foi tido em 

conta o nível etário dos alunos, porque muitas das imagens apresentam uma 

complexidade demasiado alta ou não são acompanhadas por legendas 

suficientemente completas.  

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

A grelha não é bem definida, apresentando variações ao longo das páginas.  

A maioria das páginas tem duas colunas, embora haja secções com páginas de 

uma coluna. As duas colunas apresentam dimensões diferentes, sendo a maior e 

interior cerca do dobro da exterior. Pode dizer-se que na maior é privilegiado o texto 

e na menor as imagens, embora esta regra não seja rígida, podendo as imagens 

ocupar as duas colunas. A medida da distância entre estas é 0,5 cm.  

As margens da página medem: 2 cm a superior, a esquerda e a direita e 1,5 cm a 

inferior. Os títulos corridos do tema e subtema estão colocados nas margens 

superiores das páginas. O do tema na página par, alinhado à esquerda, em letras 

maiúsculas, o do subtema na página impar, alinhado à direita. A letra destes títulos 

adopta a cor do tema a que pertencem. 
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A numeração das páginas apresenta-se a preto negrito, nas suas margens 

inferiores, alinhada com a linha limite das margens laterais exteriores.  

O texto principal apresenta-se a preto, em tipo sem serifa, de corpo 12. 

As legendas das imagens são em tipo sem serifa mas diferente do texto principal, a 

preto e de corpo menor.  

A letra dos textos secundários varia conforme as secções, quadros, tabelas e 

caixas de texto. No entanto predominam dois tipos, um com serifa e o outro sem, 

igual ao das legendas das imagens. 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas de força verticais e 

horizontais, resultantes do formato dos blocos de texto e das imagens. Nas páginas 

em que a composição se torna um pouco mais dinâmica é resultado das linhas 

estruturais das imagens, do local em que se encontram na página ou ainda do 

modo como é realizada a sua montagem. 

Para facilitar a “navegação” através do livro existem os títulos corridos coloridos 

dos temas e subtemas e os símbolos relativos a algumas secções que não 

apresentam grande qualidade gráfica. São principalmente os diferentes formatos 

das várias secções que as sinalizam. 

Para a coerência formal dos livros contribui a repetição dos respectivos formatos 

das suas cerca de sete secções. Os temas e subtemas desenvolvem-se 

formalmente do mesmo modo, repetindo-se o formato das páginas de abertura ou 

separadores e das páginas de desenvolvimento.  

 

10. CAPA 

Quadricromia 

Cores aproximadas segundo a Paleta PANTONE 

5º ano 

1º e 2º volumes: branca e verde 382 C 

Letras do titulo do manual: pretas 

 

6º ano 

1º e 2º volumes: branca e laranja 157 C 

Letras do titulo do manual: pretas 
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10.1 Leitura denotativa e conotativa 

As capas dos dois anos de escolaridade apresentam o mesmo formato, com 

alterações ao nível da cor e da imagem. O quarto superior é branco, sendo o 

restante espaço ocupado por uma barra de 3 cm de largura, de cor diferente em 

cada ano de escolaridade, no centro óptico da página, seguida por uma fotografia 

alusiva aos conteúdos de cada volume. Nos volumes do 5º ano a cor da barra é 

verde e a imagem, uma montagem fotográfica, representando no 1º volume uma 

paisagem onde as lentes de uns binóculos apresentam pormenores de dois habitats 

da vida dos seres vivos; no 2º volume os binóculos são substituídos por óculos 

submarinos e os habitats por dois tipos de paisagem. Nos volumes do 6º ano a 

barra é laranja e a imagem consta de uma fotografia de uma criança a correr de 

bicicleta no 1º volume e um plano de pormenor de um malmequer e uma abelha no 

2º. 

As imagens das capas dos manuais do 5º ano são mais complexas que as dos 6º 

embora talvez mais apelativas para os alunos a que se destinam. 

Em ambos os anos de escolaridade o olhar é primeiramente atraído pelas imagens, 

nos do 5º pela informação contida no interior das linhas curvas dos binóculos e 

óculos, e nos do 6º pela força luminosa do amarelo dos seus elementos. 

Seguidamente, lê o título dos manuais em letras maiúsculas, a negro sobre o 

branco da capa, a informação relativa à disciplina e ao ano de escolaridade que se 

encontra a branco aberto na barra colorida e, só por último, atenta na restante 

informação: no símbolo da editora e nos nomes das autoras, a preto na superfície 

branca da zona superior da capa, mas em letra de corpo muito menor que o do 

título do manual. 

No canto direito da zona inferior das capas dos primeiros volumes dos dois anos de 

escolaridade, sobre a imagem, uma caixa de texto vermelha contém aberta a 

branco, a informação relativa às ofertas ao aluno. Apesar do forte contraste 

cromático, o local onde está colocada e as características da informação icónica e 

escrita da capa, levam-nos a pensar que será lida em último lugar. 

O significado destas capas é simples e explícito. As imagens representadas nas 

capas ilustram os conteúdos a estudar em cada volume. Talvez se possa dizer que 

as imagens dos volumes do 5º ano são mais apelativas por serem menos explícitas 
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e realizadas numa montagem original, despertando, eventualmente, mais 

curiosidade. 

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

Os manuais escolares de ciências da natureza apresentam sempre muita 

informação icónica, nomeadamente fotos e ilustração. Muita desta informação é 

imprescindível, quer porque a fotografia é a única maneira dos alunos acederem 

visualmente a muitos conteúdos, quer porque através da ilustração é possível 

mostrar e explicar o funcionamento de sistemas que não são inteligíveis de outro 

modo. 

Se para além das imagens necessárias, se sobrecarregam os manuais com 

aquelas que não desempenham qualquer função relevante ou que se limitam à 

redundância inútil relativamente ao texto, corre-se o perigo da banalização da 

informação icónica que é tão importante nestes manuais. 

Consideramos que estes manuais apresentam algumas imagens desnecessárias, 

especialmente nas secções que não fazem parte do desenvolvimento dos 

conteúdos, nos volumes do 5º ano. (5º ano, parte 2, pp. 30-31; p. 46, fig. 25, 26; 6º 

ano, parte 1, p.34, fig. 16).  

Ao longo dos capítulos podem encontrar-se fotografias de conhecidos produtos de 

consumo, com e sem o nome da marca. Pensamos que poderão funcionar como 

publicidade e que deverá ser utilizado outro método de apresentar a informação 

necessária (6º ano, parte 2, pp. 30-31). É conhecida a força da publicidade 

subliminar, será que estas imagens não terão mais força? 

O manual do 6º ano apresenta várias fotografias onde são representados, 

explicitamente, jovens a fumar, a beber bebidas alcoólicas e a drogarem-se (6º, 

parte 2, pp. 94, 96, 98, 99). Não nos parece que a prevenção necessite destas 

imagens. Infelizmente, a grande maioria das crianças conhece esta realidade e o 

que é necessário são imagens que mostrem como combatê-la. Se os manuais 

apresentam algumas imagens redundantes que não acrescentam nada ao texto, 

funcionando somente como reforço visual, será que estas não desempenharão a 

mesma função? 
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11.1 Fotos 

11.1.1 Nos separadores dos temas  

Coloridas, de qualidade estética variada, são imagens legendadas que pretendem 

motivar para os conteúdos dos respectivos temas. De nível 2 e 3, podem classificar-

se como imagens vicariais e motivadoras. 

Algumas das fotografias não apresentam a indicação de terem sido obtidas através 

de microscópio, tornando-se demasiado complexas (5º ano, parte 1, p. 122; 6º ano, 

parte 2, p.62) 

 

11.1.2 Nos separadores dos subtemas 

Estas páginas são diferentes nos manuais do 5º e do 6º. Os separadores dos livros 

do 5º ano apresentam uma montagem composta por uma fotografia de satélite do 

planeta terra e várias fotos de pequenas dimensões, alusivas aos conteúdos dos 

respectivos subtemas, com a mesma forma circular da terra. Algumas fotos, pela 

sua dimensão, são pouco claras, o que, em conjunto com as características formais 

e cromáticas da fotografia de satélite, resulta em páginas de muito ruído visual e de 

pouca informação relevante. Também não são páginas apelativas ou motivadoras, 

antes pelo contrário, a sua leitura é desagradável (5º ano, parte 2, p.19).  

Os separadores dos manuais do 6º ano são mais agradáveis visualmente, não só 

porque têm uma só imagem, mas também porque as imagens são mais 

interessantes e, no geral, de maior qualidade estética, funcionando realmente como 

motivadoras (6º ano, parte 2, p.43), embora quando obtidas através de microscópio 

não apresentem essa indicação (6º ano, parte 1, p.63). 

 

11.1.3 Nas páginas de desenvolvimento dos conteúdos 

Referenciadas algumas, todas apresentam legenda e numeração. A legenda pode 

ser simples ou com explicação. Podem também ser tema para questões. 

Fotografias de várias dimensões, maioritariamente coloridas, de todos os níveis, 

cujas classificações quanto à função são vicarial, explicativa e redundante. 

Embora o papel relevante da fotografia nesta disciplina, seja documentar, a sua 

função estética é importante e não deve ser menosprezada. Se forem utilizadas, 

sempre que possível, imagens de qualidade estética e material, os livros 
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transformam-se em objectos mais sedutores e os factos ou objectos a estudar mais 

interessantes.  

Algumas fotografias parecem apresentar maior clareza e qualidade estética pelo 

tipo de montagem, dando um relevo aos elementos importantes que a foto 

rectangular cheia de contexto não permite (5º ano, parte 1, p. 68; 6º ano, parte 2, 

p.13).  

A complexidade das fotografias parece-nos razoável para o nível etário dos 

destinatários, excepto aquelas que, sendo imagens de microscópio e não 

apresentando essa indicação, necessitam da ajuda do professor para a 

descodificação (5º ano, parte 1, p.129, fig. 17). A inexistência desta indicação nas 

legendas das imagens pode conduzir os alunos a ideias erradas quanto às 

dimensões reais de vários elementos. Por outro lado, quando essa indicação está 

presente, é dada através de símbolos pouco claros (6º ano, parte 2, p.28, fig. 11; p. 

66, figs. 1 a 6;). Em algumas das imagens que estão sinalizadas como obtidas por 

microscópio, o seu símbolo corre o risco de ser lido como um elemento constituinte 

da própria imagem (6º ano, parte 2, p.47, fig. 47). 

No 1º volume do manual do 5º ano, existem duas páginas com várias fotos 

dedicadas à utilização do microscópio com legendas que pretendem explicar os 

seus sucessivos passos. Nestas legendas, aparecem os nomes dos componentes 

do microscópio quando a sua imagem legendada só aparece na página seguinte (5º 

ano, parte 1, pp. 126, 127, 128). São páginas de informação pouco eficiente, na 

medida em que sem indicações pormenorizadas, relativamente aos componentes 

que se devem manusear em cada passo, e fotos de planos mais aproximados de 

cada acção, os alunos não conseguem compreender exactamente o que devem 

fazer. 

  

11.1.4 Nas páginas de actividades/exercícios 

Actividades de laboratório 

Actividades de discussão 

Actividades de campo  

A preto e branco e a cor, apresentando a maior parte legenda simples ou com 

explicação. De nível 2 e 3, classificam-se quanto à função pedagógica como 

vicariais, redundantes e explicativas. 
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Também nestas secções a utilização de imagens obtidas através do microscópio 

sem qualquer indicação, pode aumentar a sua complexidade e dar origem a ideias 

erradas relativamente a alguns conteúdos (6º ano, parte 2, p. 78).  

A montagem na página de imagens recortadas do seu contexto podem torná-las 

mais claras. Outras, pelo contrário, sem o contexto onde se inserem, perdem 

sentido, tornando-se mais complexas (6º ano, parte 1, p. 70, fig. 19, 20). 

 

11.1.5 Nas páginas de auto-avaliação 

Verifico o que aprendi! 

São raras as páginas desta secção que apresentam fotografias. Estas são a preto e 

branco, de pequenas dimensões, sem grande qualidade estética e material, de 

nível 2 e quanto à sua função vicariais.   

 

11.1.6 Nas páginas de aprofundamento dos conhecimentos 

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 

Fotografias coloridas, essencialmente de nível 2 e 4 e quanto à sua função 

pedagógica, vicariais e redundantes. (5 º ano, parte 1, p. 26).  

 

11.1.7 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Factos históricos 

Em número e dimensões muito reduzidos, a preto e branco e coloridas, de nível 2 e 

vicariais. Devido às dimensões, podem tornar-se complexas (6º ano, parte 2, p. 64)  

 

11.2 Imagens convencionais  

Esquemas, mapas, gráficos legendados e numerados, de nível 1, 2 e 3. 

Classificam-se como imagens explicativas. 

Os esquemas apresentam-se ao longo das páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos, tendo como objectivo uma explicação mais clara, facilitando a sua 

compreensão e retenção. Alguns destes não são suficientemente claros de modo a 

dispensar a ajuda do professor (6º ano, parte 2, p. 80). 

Os mapas em número reduzido, são claros. 
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Os gráficos representados são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, 

de linhas, colunas ou barras, com pictogramas. De boa qualidade gráfica, 

legendados, por vezes com explicação. 

A simbologia que pretende ajudar o aluno a situar-se relativamente aos tipos de 

secções dos manuais, e aquela que sinaliza as imagens obtidas através de 

microscópio não têm grande qualidade gráfica, sendo que a última é demasiado 

complexa. O significado dos seus códigos é apresentado nas páginas da explicação 

da organização do manual, nos primeiros volumes dos dois anos de escolaridade. 

O símbolo do microscópio só existe nos volumes do 6º ano. 

 

11.3 Ilustrações 

Estes manuais são ilustrados a cores e a preto e branco, apresentando 

essencialmente dois tipos de ilustração: para decorar as páginas ou apresentar os 

conteúdos com humor (6º ano, parte 2, pp. 72, 73, 82); e a científica que pelas suas 

características é, em certos casos, mais clara do que a fotografia e que, para além 

disso, representa o funcionamento de sistemas impossíveis de fotografar (5º ano, 

parte 1, p. 41, fig. 20, 22; parte 2, p.8, fig. 1).  

No primeiro grupo, as imagens que decoram as páginas apresentam, na sua 

maioria, alguma complexidade, podendo correr o risco de não serem exploradas 

pelos alunos (6º ano, parte 2, pp. 34, 35); as que procuram representar conteúdos 

de forma humorística são de qualidade gráfica relativa (6º ano, parte 2, pp. 82, 92, 

fig. 10). 

Relativamente à ilustração científica, nem toda apresenta a qualidade de clareza 

suficiente que permita ao aluno estudar sem ajuda do professor (6º ano, parte 1, p. 

81, fig. 3; parte 2, p. 81, fig. 9). Enquanto algumas páginas apresentam imagens de 

factos ou realidades que os alunos conhecem perfeitamente, outras apresentam 

imagens pouco claras de órgãos ou sistemas de difícil compreensão para a maioria 

das pessoas. Há uma consideração diferenciada acerca da compreensão destes 

alunos ao longo das páginas destes manuais. Enquanto algumas imagens parecem 

ser dedicadas a um público muito infantil, outras, pela sua complexidade, nem um 

adulto as compreende numa primeira leitura (6º ano, parte 1, pp. 104, 110). 
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De modo geral e do nosso ponto de vista, a ilustração não apresenta grandes 

qualidades estéticas ou expressivas o que, nalguns casos, pode prejudicar a 

compreensão dos conteúdos. 

 

11.3.1 Nos separadores dos temas  

Em todas as páginas par de abertura dos temas, repete-se a ilustração de uma 

criança e de um semáforo humanizado, que dão informação ao aluno relativamente 

à imagem que lhes serve de enquadramento. São imagens sem grande qualidade 

estética ou expressiva, de nível 4, recreativas, que segundo a informação que é 

facultada nas páginas explicativas da organização dos manuais, pretendem alertar 

para a protecção do planeta.  

 

11.3.2 Nos capítulos dos subtemas 

A maioria das imagens é a cores. As de função pedagógica relevante, ilustração 

científica, apresentam-se de qualidade variável, sendo que, nalguns casos, a falta 

de legendas mais completas contribui para a sua falta de clareza, tendo em 

consideração o nível etário dos alunos (5º ano, parte 1, p. 27, fig. 25; 6º ano, parte 

1, p. 57, fig. 27, p. 81, fig. 3).  

A compreensão da mesma função ou sistema através desenhos diferentes é difícil 

para os alunos, especialmente aqueles que não são facilmente visíveis a olho nu 

(6º ano, parte 1, p. 67, fig. 10; parte 2, p. 81, fig. 9). 

A impressão geral da ilustração científica destes manuais é de que não foi tido em 

conta o nível etário dos alunos porque muitas das imagens apresentam uma 

complexidade demasiado alta ou não são acompanhadas por legendas 

suficientemente completas. 

Estes manuais contêm imagens de nível 1, 2 e 3, classificando-se quanto à sua 

função pedagógica como vicariais, redundantes e explicativas. 

 

11.3.3 Nas páginas de factos históricos 

Nas zonas superior e inferior das páginas alinham-se, horizontalmente, vários 

desenhos coloridos de pequenas dimensões e de pouca qualidade estética, de 

elementos alusivos aos conteúdos dos manuais. Estas barras funcionam como 

símbolo desta secção. 
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A página pode conter várias imagens, sendo que a última é sempre do mesmo tipo: 

uma ilustração humorística de um facto histórico. Mais ou menos criativa, de nível 

4, classifica-se quanto à função como recreativa. 

 

11.3.4 Nas páginas de resumo, de auto-avaliação e actividades 

Verifico o que aprendi 

Agora já sei 

Actividades de discussão 

Actividades de laboratório 

Estas secções contêm ilustração, a primeira a preto e branco, as restantes 

coloridas. A ilustração a preto e branco que serve de base às questões que os 

alunos deverão responder, apresenta, na sua maior parte, imagens já apresentadas 

ao longo do desenvolvimento dos subtemas, mas em tamanho mais reduzido. Este 

facto e a falta da cor podem ter como consequência tornar algumas imagens 

demasiado complexas que dificultam necessariamente as respostas dos alunos (6º 

ano, parte 2, fig. 15). 

As imagens coloridas das restantes secções são, por isso, mesmo mais claras. A 

sua maioria consta de repetições de imagens também já apresentadas ao longo 

das páginas do desenvolvimento dos conteúdos. Também aqui, se não houver 

grande cuidado com as diferentes representações de órgãos ou sistemas, a 

compreensão por parte dos alunos pode ser prejudicada (6º ano, parte 1, p. 108, 

fig. 18 e p. 126).  

A compreensão dos conteúdos sob a forma de ilustração não depende só do seu 

rigor, mas também do modo como é apresentada. Em alguns casos não nos parece 

que seja simples para os alunos compreenderem a que parte do órgão ou sistema 

se referem os desenhos de pormenores apresentados (6º ano, parte 1, p. 110). 

De nível 2, 3 e 4, estas imagens podem classificar-se como redundantes, vicariais e 

explicativas. 

 

11.3.5 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Sê Curioso 

A maior parte da ilustração desta secção embora criativa, parece-nos demasiado 

complexa, podendo por isso não exercer qualquer função pedagógica relevante, 
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transformando-se em “ruído”. Só com uma profunda exploração guiada professor 

estas imagens podem adquirir sentido para os alunos.Também aqui nos parece 

serem imagens dirigidas a um público de um nível etário mais alto.  

Classificam-se de nível 4, e quanto à sua função pedagógica, se houver 

exploração, recreativas e, talvez, motivadoras. 

 

12. PAGINAÇÃO 

12.1 Índice 

Apresenta-se numa página dupla de duas colunas nos dois primeiros volumes dos 

5º e 6º anos, e numa só página, a impar, nos segundos volumes. Encimadas por 

uma barra de cor Rhodamine Red 232 C, nos primeiros volumes, a da página par e 

nos segundos a da impar, contêm o título sumário a branco, alinhado à esquerda. 

Apresentando o mesmo formato de duas colunas, nos primeiros volumes as 

menores são exteriores, enquanto nos segundos volumes são interiores. A coluna 

menor com cerca de metade da medida da coluna maior, apresenta uma montagem 

de fotografias representando conteúdos dos manuais, alinhada com o título e com a 

numeração da página. Na coluna maior desenvolve-se a informação escrita relativa 

ao sumário. O espaço entre as colunas é de 0,5 cm. 

O modo como é representada a hierarquização dos títulos não é habitual e não nos 

parece que torne mais clara a informação. Os títulos são em letra minúscula 

enquanto os subtítulos em letra maiúscula, ambos no mesmo tom de azul e negrito. 

A restante informação é apresentada a letra preta, sem serifa. Toda a informação 

apresenta o mesmo corpo de letra. 

Entre a informação escrita e a numeração das páginas à direita, uma linha preta 

contínua guia o percurso do olhar. 

Os índices são claros e de fácil consulta para os alunos, embora o modo como são 

apresentados os títulos e os subtítulos dos temas os possam confundir. 

 

12.2 Páginas de apresentação da organização do manual  

Uma página dupla nos primeiros volumes de cada ano de escolaridade com a 

mesma barra do índice, o mesmo local e o mesmo formato para o título.  
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No terço superior da página par apresenta-se um bloco de texto justificado com 

hífen, ocupando o espaço correspondente à coluna maior. Segue-se um bloco de 

informação icónica, ocupando as duas colunas. 

Na metade inferior da página par e em toda a impar, estão representadas as 

páginas tipo que possuem, ou à sua esquerda ou direita, com título a azul, um texto 

explicativo a preto, dirigido ao aluno, com linhas que indicam, nas páginas, a que se 

refere. O título está colocado sobre a linha e o restante texto sob ela. 

Na zona inferior da página par apresentam-se ainda informações sobre o apoio na 

Internet da editora e a realização de exercícios no caderno, tendo em vista a 

reutilização do manual. 

 

12.3 Páginas dos separadores dos temas   

O 5º ano de escolaridade está dividido em sete grandes temas e o 6º em cinco. 

As páginas duplas dos livros do 5º ano são totalmente compostas por quatro 

fotografias com legenda, duas por página. A foto superior da página impar contém o 

título do tema a branco em maiúsculas de corpo 24, dentro de uma caixa de texto 

de fundo colorido com a cor do tema. As legendas apresentam-se a branco na zona 

inferior das fotografias. Sobre a foto inferior está colocada uma ilustração colorida, 

constituída por uma criança que através do gesto, expressão e texto da camisola, 

alerta para cuidados que se devem ter relativamente ao planeta terra. O outro 

elemento da ilustração, um semáforo humanizado que reforça o alerta através da 

cor da luz e dos gestos dos membros superiores, prolonga-se para a foto superior.  

As páginas duplas dos manuais do 6º ano apresentam o mesmo número de 

fotografias coloridas e a mesma ilustração, mas o modo como estão colocadas é 

diferente. De dimensões mais reduzidas e com batente, estão dispostas na página 

em oblíquo tal como as caixas de texto das legendas, sobre a superfície colorida 

das páginas, num tom da cor do tema. O título do tema apresenta-se com igual 

formatação dos do 5º ano, embora a caixa de texto não vá ao corte como as do 6º 

ano. 

Não nos parece que as páginas tenham ganho com a mudança realizada nos livros 

do 6º ano. A estrutura compositiva das páginas que no 5º ano é resultado das 

linhas de força das imagens, depende no 6º, não só dessas mesmas linhas, mas 

também das linhas oblíquas da colocação das fotos. A quantidade de informação 
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das páginas aumentou e o dinamismo introduzido pela obliquidade das fotos 

introduziu também uma impressão de desarrumação, desnecessária a tanta 

informação. 

 

Cores dos temas 

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas segundo a Paleta PANTONE 

5º ano 

1º amarelo 156 C 

2º Warm Red 1795 C 

3º amarelo 381 C 

4º Reflex Blue C  

5º Process Blue 2995 C 

6º verde 384 C 

7º amarelo 159 c 

 

6º ano 

1º amarelo 156 C 

2º Warm Red 1795 C 

3º amarelo 381 C 

4º verde 377 C 

5º Process Blue 2995 C 

 

12.4 Páginas dos separadores dos subtemas  

Os 5º e 6º anos de escolaridade apresentam diferentes separadores. Em ambos os 

anos, a página par pode ser dedicada ao aprofundamento de conhecimentos ou 

aos factos históricos. 

A página impar nos volumes do 5º ano apresenta sempre na sua superfície colorida 

em Reflex Blue 290 C, uma montagem fotográfica constituída por uma foto de 

satélite do planeta terra onde se sobrepõem diversos círculos de menores 

dimensões com pormenores de fotografias das páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos. A mesma página dos manuais do 6º ano é completamente ocupada por 

uma fotografia colorida, alusiva aos conteúdos a tratar no subtema.  
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Em ambos os anos de escolaridade, os títulos dos subtemas apresentam-se a 

branco, no terço superior da página, alinhados ao centro, em caixa de texto 

rectangular com o fundo colorido na cor do tema. Sob a caixa de texto e alinhado 

ao seu lado esquerdo, está colocado o símbolo do apoio na Internet da editora. 

A numeração das páginas apresenta-se na sua margem inferior, a preto no 5º ano e 

a branco no 6º, à direita, alinhada com o lado direito da caixa de texto. 

A composição das páginas dos manuais do 6º ano é muito mais agradável 

esteticamente, não só por terem menos informação, mas também porque as 

imagens têm maior qualidade estética. Enquanto as do 5º ano são páginas com 

muito ruído visual, estas são motivadoras. 

 

12.5 Páginas de desenvolvimento dos subtemas  

As páginas de desenvolvimento dos conteúdos apresentam a mesma estrutura 

compositiva nos dois anos de escolaridade: de superfície branca, na margem 

superior encontram-se, na cor do tema, os títulos corridos do tema em letra 

maiúscula, na página par, e do subtema na página impar, em letra minúscula, 

alinhados, respectivamente, à esquerda e à direita. Com o mesmo alinhamento, 

apresenta-se a numeração das páginas a preto negrito, na sua margem inferior.  

As páginas impar apresentam duas colunas, sendo a interior e maior, dedicada 

preferencialmente ao texto. A menor, com cerca de metade da largura da maior é 

dedicada às imagens. A distância entre colunas é de 0,5 cm. 

Nas páginas par nunca há texto, sendo dedicadas à informação icónica. 

O título do capítulo apresenta-se em letra da cor do tema, de corpo 21, alinhado à 

esquerda.  

O texto principal apresenta-se a preto, em tipo sem serifa, de corpo 12, justificado 

com hífen. O destaque das palavras é dado por negrito. 

Os poucos textos secundários podem apresentar-se de diferentes modos: em 

caixas de texto, tabelas ou quadros de limites e/ou fundo coloridos.  

As legendas das imagens apresentam-se também a preto, alinhadas à esquerda, 

em tipo sem serifa mas diferente do principal, de corpo menor. A numeração é 

colorida na cor do tema 

Algumas imagens são resultado do recorte e montagem de elementos de várias 

imagens. Verifica-se que estes elementos foram recortados do seu contexto e 
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montados nas páginas dos manuais, dando origem a outras imagens. Tornam as 

páginas mais leves e dão-lhes um dinamismo que as formas rectangulares 

tradicionais das fotos são incapazes. 

A composição das páginas é muito estável, apresentando, na sua maior parte, 

linhas de força horizontais e verticais, resultantes do formato dos blocos de texto e 

das imagens. Quando apresentam algum dinamismo, este é consequência do 

conteúdo das imagens, do local em que estão colocadas ou do modo como são 

montadas. 

Especialmente nos manuais do 6º ano, estas páginas de exposição dos conteúdos 

são as mais agradáveis visualmente, porque são aquelas que apresentam a 

formatação mais sóbria, a sua superfície branca, e ainda porque muitas delas não 

contêm demasiada informação. No entanto, em algumas páginas com vários blocos 

informativos, faz-se sentir a falta de branco entre estes. O modo como estão 

organizados pode dar origem a confusões de leitura (5º ano, parte 1, p. 131). 

 

12.6. Páginas de resumos e auto-avaliação  

Agora já sei! 

Verifico o que aprendi! 

No fim de cada capítulo de cada subtema, os manuais dos dois anos de 

escolaridade apresentam uma página dupla em que a par é dedicada a resumos e 

a impar à auto-avaliação. Ambas apresentam a sua superfície colorida em Cool 

Gray 1 C e uma barra na zona superior de cor semelhante: a dos resumos em 

amarelo 131 C e a de auto-avaliação em laranja 152 C. A semelhança da cor 

destas barras não contribui para a facilidade de identificação das secções, embora 

como se apresentam sempre juntas, talvez se pretenda que funcionem como um 

todo. 

A página par, dedicada ao resumo, apresenta sobre a barra, alinhado à esquerda, o 

símbolo da secção e centrado, o seu título a branco. Seguem-se, na maior parte 

dos casos, duas caixas de texto rectangulares com títulos a azul e limites coloridos, 

a superior em Warm Red 173 C e a inferior em preto com batente. O título da caixa 

de texto superior é de difícil leitura pelo contraste da sua cor com a cor dos seus 

limites. O texto é a preto em tipo sem serifa, com marcas circulares da cor dos seus 
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limites. O destaque das palavras é dado pela caixa de texto de fundo amarelo, onde 

estão inseridas. 

A segunda caixa de texto ou inferior, que também pode ter fundo colorido, contém 

esquemas ou tabelas mas sempre com ilustração colorida. 

São páginas de muito e diverso cromatismo de que resulta, na sua maioria, uma 

leitura cansativa. 

A página impar dedicada à auto-avaliação apresenta uma estrutura de duas 

colunas: a maior, da esquerda, dedicada ao texto; a menor, da direita, dedicada às 

imagens a preto e branco. Os títulos dos blocos de informação apresentam-se a 

branco, em caixas de texto com o fundo da cor da barra superior da página. O texto 

de tipo sem serifa  tem numeração a azul. A numeração das imagens é feita na cor 

do tema: nos livros do 5º ano pela cor do número; nos livros do 6º pela cor da caixa 

onde o número se encontra. 

Podem existir caixas de texto secundário com limites coloridos da cor da barra e 

títulos em azul, nas duas colunas. 

São páginas menos cansativas visualmente que as anteriores, mas pouco 

agradáveis pela falta de cor da informação icónica o que por vezes aumenta a sua 

complexidade. 

 

12.7 Páginas de actividades/exercícios  

Actividade de laboratório 

Actividade de campo 

Actividade de discussão 

As páginas destas secções apresentam a mesma estrutura mas cores diferentes e 

encontram-se no princípio dos subtemas. O símbolo das secções apresenta-se à 

esquerda, na zona superior da página; o título na cor da superfície da página e em 

tipo com serifa alinha-se à direita. As barras e os símbolos são maiores nos livros 

do 6º ano. 

As páginas de actividades de laboratório e de campo, cujo número é variável, têm a 

superfície colorida de verde 559 C e apresentam uma barra na sua zona superior 

em azul 535 C nos manuais do 6º ano e em azul um pouco mais saturado de 

branco nos livros do 5º.  
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Além do texto principal e da informação icónica legendada a preto, com numeração 

na cor do tema, a página contém duas caixas de texto de limites e fundo de cor 

diferente: uma em forma de folha de caderno, de fundo e limites cinza 427 C, com 

batente, nos livros do 6º ano, dedicada ao que o aluno precisa para a actividade, 

com texto a preto e título a azul, com marcas a azul em caixa circular laranja; a 

outra de formato variável, de fundo branco e limites num azul diferente da barra 

superior, com texto a preto e título amarelo.  

Estas secções podem ainda apresentar outras caixas de texto com outros formatos. 

As páginas dos manuais do 5º ano são mais pesadas visualmente, em especial 

aquelas que contêm muita informação icónica e escrita, com pouco espaço branco 

entre os seus blocos pois as suas páginas têm dimensões mais reduzidas que os 

do 6º. 

As páginas de actividade de discussão de superfície colorida em Cool Gray 1, têm a 

mesma barra das páginas anteriores, mas aqui em amarelo 141 C. Os símbolo e o 

título apresentam a mesma formatação, mas o título embora com o mesmo tipo e 

corpo, é cinza. Nos livros do 6º ano, tal como nas páginas anteriores, a barra e o 

símbolo são maiores. 

A informação organiza-se em duas colunas, sendo a maior e interior dedicada ao 

texto e a menor e exterior, às imagens. O texto apresenta-se a preto, em tipo sem 

serifa de corpo 12, com títulos e numeração a azul. 

As fotos ou a ilustração podem ocupar as duas colunas, apresentando dimensões e 

formatos variados. A numeração das imagens é colorida na cor do tema. As 

páginas podem ainda conter caixas de texto ou tabelas de formatos e cores 

variados. 

Também as páginas desta secção são mais agradáveis visualmente nos manuais 

do 6º ano pelo maior espaço branco que apresentam. 

 

12.8 Páginas dedicadas a outras funções  

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente 

Sê curioso(a) 

Factos históricos 

 

 



Bioterra, 5 e 6º anos - Porto Editora 

 

 

 249 /433 

As páginas da secção Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, sem número 

ou lugar fixos, apresentam superfície branca, títulos na cor do tema a que 

pertencem e texto principal a preto, sem serifa, de corpo 12. O símbolo desta 

secção, de muito pouca qualidade gráfica, alinha-se à esquerda, na zona superior 

da página, com a coluna menor.  

Podem apresentar somente informação icónica legendada a preto, com numeração 

na cor do tema. Quando apresentam informação icónica e escrita, a escrita 

organiza-se na coluna maior e interior da página e a icónica, preferencialmente, na 

menor, podendo ocupar as duas colunas. 

Além do texto principal, quando existe, outras caixas de texto de formato e cor 

diversas podem conter textos secundários e ilustrações coloridas. 

Embora de leitura menos cansativa que as secções anteriores, pela superfície 

branca da página, o símbolo pouco trabalhado e a demasiada informação com 

pouco espaço branco, especialmente nos livros do 5º ano, tornam-nas pouco 

agradáveis visualmente. 

As páginas duplas de Sê curioso(a) encontram-se no fim de cada subtema. São 

compostas por uma montagem colorida, composta por ilustração e fotografias, 

ocupando quase a sua totalidade, talvez demasiado complexa para o nível etário 

dos alunos, quer pela quantidade de elementos, quer pelo modo como se 

relacionam.  

A página par apresenta no seu terço vertical esquerdo, a superfície colorida em 

verde 580 C sem ilustração. Nesta superfície alinham-se os blocos de texto a preto, 

com tipo sem serifa, de corpo 12; os títulos a azul, em letra maiúscula. 

O título da secção alinha-se à esquerda com o restante texto, no mesmo azul dos 

títulos. As últimas letras da palavra apresentam cores diferentes e os símbolos 

masculino e feminino. Este título funciona como símbolo da secção. 

A importância visual destas páginas resulta da ilustração muito colorida e complexa, 

devido à quantidade de elementos que a compõem e à eventual lógica da sua 

composição. Receamos que os alunos não se sintam motivados a perder tempo na 

exploração criativa destas imagens recreativas/motivadoras? A ser assim, a sua 

função não se cumpre, transformando-se em ruído visual nestes manuais já tão 

sobrecarregados de secções de cores e formatos diferentes. 
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A secção de factos históricos não tem título, sendo reconhecida pela formatação 

das suas páginas. Faz parte de algumas páginas duplas de abertura dos subtemas.  

Nos manuais do 5º ano apresenta-se numa página de superfície colorida em Coll 

Gray 1 C com duas barras horizontais, em cinza 413 C, respectivamente, nas suas 

zonas superior e inferior. O limite inferior da barra superior é irregular. O título da 

informação apresenta cor cinza e corpo 28. A superfície apresenta, graficamente, 

textura 

Nos manuais do 6º ano a superfície da página é também texturada graficamente e 

a informação organiza-se numa caixa de texto com o formato de uma folha de 

pergaminho de formato irregular, igualmente texturada e com batente. 

Nas barras dos livros do 5º ano dispõem-se horizontalmente pequenas imagens 

coloridas sem grande qualidade estética ou expressiva, de elementos alusivos aos 

conteúdos dos manuais. Na restante superfície da página nos manuais do 5º ano e 

sobre a folha de pergaminho nos volumes do 6º, organizam-se a informação escrita 

e icónica numa só coluna. Nos livros do 6º ano, elementos diferentes e em maior 

número, mas com as mesmas características, ocupam a mesma zona da página. 

O texto a preto, de tipo com serifa de corpo 12, intercala-se com as imagens de 

pequenas dimensões que, alinhadas com os blocos de texto a que dizem respeito, 

estão colocadas à sua esquerda ou direita. A informação da página termina com 

uma ilustração colorida, de limites irregulares e legendada, que parodia um 

acontecimento histórico-científico.  

As páginas dedicadas a esta secção nos manuais do 5º ano são menos pesadas 

visualmente embora as do 6º tenham maior dimensão. A representação do papel ou 

pergaminho rasgado numa cor mais saturada sobrecarrega-as. 

 

13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 As imagens originais e apelativas das capas dos manuais do 5º ano, 

especialmente a da parte 2 que não tem tanta informação como a da 1. 

   

13.2 Pontos fracos 

 Dificuldade de “navegação” através dos manuais: demasiadas secções de 

formatação e cromatismo diferentes (mais de metade das páginas dos 
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manuais são dedicadas a diferentes secções); os títulos corridos só existem 

nas páginas de desenvolvimento dos conteúdos.  

 O corpo e a cor das letras dos títulos corridos dificultam a “navegação” (5º 

ano, parte 1, p.107). 

 Pouca coerência formal: as secções não se repetem na mesma ordem, 

sucedendo-se sem qualquer sinalização forte do tema a que pertencem.  

 Os separadores dos temas são formal e cromaticamente pouco agradáveis, 

especialmente os dos livros do 6º ano. 

 A não existência de indicação nas imagens de microscópio nos livros do 5º 

ano, pode levar os alunos a representações erradas da realidade. 

 A simbologia não apresenta grande qualidade gráfica, perturbando 

inclusivamente a sinalização das imagens de microscópio dos livros do 6º 

ano. 

 Apresentação de imagens demasiado complexas de órgãos e sistemas para 

os alunos deste nível etário. 

 Apresentação dos mesmos órgãos ou sistemas através de ilustrações 

diferentes, podendo dificultar a sua compreensão. 

 Apresentação pouco cuidada de imagens e legendas, podendo dar origem a 

erros de compreensão. 
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História e Geografia de Portugal 
À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos 

Porto Editora 
 
3º lugar preferências dos professores  

O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

À Descoberta da História e Geografia de Portugal 

Ano de 
escolaridade 

 

5º, 6º 

Editora 
 

Porto Editora 

Preço  5º 14,56 E 
6º 15,60 E 

Autores 
 

Maria Luísa Santos, Cláudia Amaral, Lídia Maia 

Coordenação 
  

Pedro Almiro Neves 

Colaboração Emília Tavares marques 

Design 
 

Capa Eduardo Aires 

Ilustração 
 

André Marques 

Revisão científica 
 

 

Ano de edição 5º 2006  (1ª edição) 
6º 2006 (1ª edição) 

1 /2 volume/s 
 

5º- 2 
6º- 2 

Ofertas  
 

 

Anexos 5º - caderno de Actividades 
6º - caderno de Actividades 
Com Frisos cronológicos  
(podem vender-se em separado)  

Pressupõe aluno 
escreva no manual  

Sim, embora com recomendação para não o fazer 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

28,5 x 21,5 cm 

Peso  
 

5º ano: 
1º 220g 
2º 300g 
 
6º ano: 
1º 250g 
2º 330g  
 
x 

Papel  
 branco 

 
colorido 

 
x 

 

 
x 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 

 

 
x 

Textura 
agradável 

(lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 
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Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções embora algumas dessas funções se apresentem 

também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 208 páginas deste manual escolar, 110 (53%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 47% (98) das suas páginas destina-se a 

outro tipo de funções: 7 (4%) para actividades e exercícios, 7 (4%) para resumos, 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º/2º 

Total 
 

208 (96+112) 

Índice 4 (2+2) 
 

Organização do manual 2 
 

Apresentação da disciplina 
Apresentação 

Vou descobrir o que é 

4 (3+1) 

Separadores dos temas 
 

 4 (2+2) 

Separadores dos subtemas 
 

14 (8+6) 

desenvolvimento dos subtemas 
 

109 (52,40%) 
 

Actividades/exercícios 
Parto para novas descobertas… 

7 (3,36%)  
(4+3) 

Resumos 
Já descobri que… 

7 (3,65%) 
(4+3) 

Auto-avaliação 
Verifico se já sei 

14 (6,73%) 
(8+6) 

Glossário 
minidicionário 

 
10 (4+6) 

Referências bibliográficas  
Referências iconográficas  

Outras funções: 
 

Conhecimento não obrigatório 
Áreas curriculares não disciplinares: 

Formação cívica 
Estudo Acompanhado 

Área de Projecto 
 

Anexos 
 

Total - 33 (15,86 %) 
 
2 (1+1) 
10 (6+4) 
13 (7+6) 
  5 (2+3) 
 
 
2 Queres saber o que vem a  
seguir 
1 (publicidade materiais editora) 
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14 (7%) para a auto-avaliação, 16%; para outras funções como Formação cívica, 

Estudo Acompanhado e Área de Projecto. 

As restantes 38 páginas (18%) são dedicadas aos outros componentes do manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções embora algumas dessas funções se apresentem 

também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 176 páginas deste manual escolar, 108 (61%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 39% (68) das suas páginas destina-se a 

outro tipo de funções: 7 (4%) para actividades ou exercícios, 7 (4%) para resumos, 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º/2º 

Total 176 (80+96) 
Índice 

 
4  
(2+2) 

Organização do manual 2 
 

Apresentação da disciplina 
Apresentação 

2  
(1+1) 

Separadores dos temas 
 

4  
(2+2)  

Separadores dos subtemas 
 

14  
(6+8) 

Desenvolvimento dos subtemas 
 

  108 (61,36%) 

Actividades/exercícios 
Parto para novas descobertas… 

7 (3,97%) 
(3+4) 

Resumos 
Já descobri que… 

7 (3,97%) 
(3+4) 

Auto-avaliação 
Verifico se já sei 

14 (7,95%) 
(6+8) 

Glossário 
minidicionário 

5  
(2+3) 

Referências bibliográficas  
Referências iconográficas  

Outras funções: 
 

Conhecimento não obrigatório 
 

O que já descobri 
Anexos 

 (%) 
 
 
 
1 
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14 (8%) para a autoavaliação. As restantes 40 páginas (18%) são dedicadas aos 

outros componentes do manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo alguns especialistas, o número de palavras por página para os manuais 

deste nível etário é o seguinte: 5º ano de 220 a 250; 6º ano de 275 a 325. 

Nos livros do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de palavras 

aconselhável é de cerca de 24. Cerca de 70 páginas têm menos palavras e 56, um 

número maior. Nos do 6º ano, cerca de 24 páginas apresentam o número de 

palavras aconselhável, 23 possuem um número maior e cerca de 111 páginas 

apresentam um número menor. 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

sem serifa  tipo 
 

corpo 
 
Legível  

Textos secundários: 
 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 

 
x 

Margens 5ºe 6º ano: a superior varia 
entre 3 e 2,5cm; a inferior 1cm; 
lateral exterior e interior 1,5 cm.  
As margens variam conforme as 
secções. 

Espaço entre colunas 0,7 cm 

Número de palavras por página 
Nº palavras 
 

 220 a 250 

Nº páginas 
 

24 
 

+ 250 
 

56 

 
5º ano 

 (220 a 250 palavras) 
 
 

 
- 220 

 
70 

 
 275 a 325 

 
24 

 
+ 325 

 
23 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
  

- 275 
 

111 
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Das 150 páginas dos dois volumes do 5º ano sujeitas a contagem, são aquelas que 

apresentam entre 150 e 200 palavras as que são em maior número (37). 

Das 158 páginas dos dois volumes do 6º ano, são aquelas que apresentam entre 

200 e 250 palavras as que são em maior número (40). 

Relativamente ao número de palavras em ambos os anos de escolaridade, existe 

um grande número de páginas com muito menos palavras que aquele que é 

indicado. 

 

 
 

 
6. ICONOGRAFIA 
 
% aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
% 

 
Nº de páginas 

 
 até 50%   

 
114 

5º ano 

 
+ 50%  

 
36 

 
 até 50% 

 
111 

6º ano 

 
+ 50% 

 
47 

Numeração  
x 

Referência  
algumas 

Legenda  
simples 

 
x 

 
com explicação 

 
x 

 
com actividades 

 
x 

Qualidade material 
Boa (legível)  

 
x 

 
Má  (pouco legível) 

 
x 

Complexidade 
 (p/ nível etário)     Alta 

(difícil compreensão) 

 
 
x 

Média 
(compreensível) 

x 

Baixa 
(infantil) 

x 

Dimensões  diversas 

 
x 

Iconografia 
diversificada 

 
pouco diversificada 
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Tendo por base as recomendações de vários autores relativas à quantidade de 

imagens por página, estes manuais apresentam nos volumes do 5º ano, cerca de 

36 páginas com mais de 50% e 114 páginas que, embora com percentagens 

diferentes, não ultrapassam os 50%. (Não contam para estes números as 32 

páginas dedicadas a Formação cívica, Estudo Acompanhado, e Área de Projecto). 

Nos volumes do 6º ano, o número de páginas com mais de 50% de imagens é 

cerca de 47. Até 50%, 111 páginas.  

Das 150 páginas dos dois volumes do 5º ano, e das 158 páginas dos dois volumes 

do 6º ano, são aquelas que apresentam 50% da sua área preenchida com imagens, 

as que são em maior número (5ºano: 42; 6ºano: 53).  

Como se pode verificar, num número significativo de páginas, a informação icónica 

ultrapassa o aconselhável.  

 
 
 
 
7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 

x 
x x  fotografia: 

preto e branco 
 

colorida 
 

x 
x x x 

 
x 

x x  

 
x 

x x  

 
x 

 x  

 
 

 x x 

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

    Ilustração: 
preto e branco 

 
 colorida 

x 
 

x x x 

Documentos 
históricos 

x x x x 
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8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 

conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 

impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 

expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 

compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  
 

preto e branco 
 
x 

x x   

 
colorida 

x x x  x 

Convencionais:  
 

mapas 
   x  

 
gráficos 

   x  

 
esquemas 

 
 

  x  

 
simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

preto e branco 
     

 
colorida 

x x x x x 

Documentos 
históricos: 

x x x  x 

 
 
Relevância pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (nível 2, 3); fotografia colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Mapas (nível 1, 2, 3); gráficos (níveis 1, 2, 3); esquemas (nível 1, 3); simbologia 

(níveis 3, 4). 

Ilustração colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Documentos históricos (nível 1, 2, 3, 4). 

 

Função pedagógica: 

Nos manuais do 5º ano, as imagens e as suas legendas encontram-se em caixas 

de formatos diversos, de limites de cor azul. Nos do 6º, estas caixas desaparecem, 

tornando as páginas mais leves. 

Algumas fotografias dos manuais do 6º ano apresentam um grau de complexidade 

demasiado elevado devido à sua falta de qualidade.  

Em algumas ilustrações dos livros do 6º ano, as linhas verticais e horizontais 

tradicionais dos formatos rectangulares das imagens, desaparecem, sendo 
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substituídas pelas diversas linhas de contorno dos elementos constituintes das 

imagens. Este tipo de montagem pode tornar as páginas menos pesadas 

visualmente e mais dinâmicas. Interrogamo-nos sobre a aplicação deste método a 

imagens que são documentos históricos, na medida em que o resultado é uma 

imagem truncada ou uma outra imagem que não a original. Muitas das ilustrações e 

alguma simbologia são humorísticas o que presumimos ter como objectivo, motivar 

o aluno para o estudo da História de Portugal. Interrogamo-nos também se este 

método é o mais correcto.  

Fotografia a preto e branco (motivadora, vicarial, redundante); fotografia colorida 

(motivadora, vicarial, redundante, recreativa). Algumas, as mais antigas, a preto e 

branco, longe de serem fotografias de grande qualidade estética, podem classificar-

se como imagens vicariais e motivadoras. Outras, de várias dimensões, a preto e 

branco e coloridas, cujas funções são, essencialmente, a motivadora, a vicarial e a 

redundante. 

Embora nesta disciplina, a função relevante da fotografia seja documentar, a sua 

qualidade estética é importante e não deve ser menosprezada. Se forem utilizadas, 

sempre que possível, imagens de qualidade, quer estética, quer material, os livros 

transformam-se em objectos mais sedutores e os factos ou objectos a estudar mais 

motivadores. As fotografias destes manuais apresentam qualidades estética e 

material diversas. Algumas por serem fotografias únicas que documentam 

determinados acontecimentos, perderam qualidade por razões de antiguidade, 

noutras, a falta de qualidade é menos compreensível na medida em que 

representam realidades actuais.  

Algumas imagens são resultado do recorte e montagem de elementos de 

fotografias. Verifica-se que estes elementos foram retirados do seu contexto e 

montados nas páginas dos manuais, dando origem a outras fotografias. Tornam as 

páginas mais leves e dão-lhes um dinamismo que as formas rectangulares 

tradicionais das fotos são incapazes. No entanto interrogamo-nos se será correcto 

este tipo de montagem. 

A complexidade das fotografias parece-nos razoável para o nível etário dos 

destinatários, excepto aquelas que devido à antiguidade, se apresentam de difícil 

leitura. Quando de dimensões muito reduzidas, tornam-se demasiado complexas.  
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Mapas, gráficos, esquemas, simbologia (explicativa). Os mapas, embora 

pretendam mostrar realidades diferentes, apresentam características gráficas 

semelhantes o que facilita ao aluno a sua leitura. 

Os gráficos representados são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, 

de linhas, colunas ou barras, com pictogramas. De boa qualidade gráfica, 

legendados, por vezes com explicação. 

Os esquemas apresentam-se ao longo dos capítulos e nas páginas de 

resumo/síntese, tendo como objectivo a organização dos conteúdos essenciais, 

facilitando a sua compreensão e retenção. Por vezes, apresentam imagens que 

funcionam como símbolos desses conteúdos e outras que procuram torná-los mais 

claros. 

A simbologia que pretende ajudar o aluno a situar-se, relativamente ao tipo de 

função que desempenham as várias caixas de texto que se repetem ao longo das 

páginas de desenvolvimento dos conteúdos, é infantilizada, pretendendo dar 

alguma graça a estas páginas. Pensamos que este é, aliás, o seu principal 

objectivo, pois todas as caixas de texto apresentam títulos bem visíveis que 

descrevem o seu conteúdo. Nos livros do 6º ano ainda é mais patente a sua função 

de entretenimento, pois para o mesmo tipo de caixa de texto, existem símbolos 

diferentes.  

Ilustração colorida (motivadora, vicarial, redundante, explicativa, recreativa). 

Estes manuais são ilustrados a cores, apresentando essencialmente dois tipos de 

ilustração:  

1. convencional que procura representar realidades ou factos para os quais 

não existem nem fotos, nem documentos históricos;  

2. humorística ou anedótica que se apresenta, não tanto nas páginas de 

desenvolvimento dos conteúdos, mas nas dos resumos - JÁ DESCOBRI 

QUE… - e nas páginas de abertura dos subtemas, numa secção de título 

CHUVA DE IDEIAS. 

Em ambos os tipos de ilustração, algumas das personagens representadas 

parecem-nos um pouco estereotipadas e infantilizadas. A montagem de alguns dos 

desenhos, tal como as fotografias e os documentos históricos, dão a ilusão de que 

é a página e não outro, o seu suporte original.  



ANEXO 9 – ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 262 /433 

Nos gráficos, esquemas e quadros, a ilustração é utilizada, não só com o objectivo 

de aumentar a sua clareza, mas também de os tornar mais apelativos.  

Na apresentação da disciplina e da organização do manual, os manuais do 6º ano, 

apresentam, respectivamente, um desenho de uma criança sentada sobre um 

monte de livros e a mesma criança deitada a ver ou a ler um livro. São imagens 

recreativas pois não exercem nenhuma função relevante. Como nos manuais do 5º 

ano, esta página não possui ilustração, presumimos que se pretendeu infantilizar os 

livros do 6º ano. Terá sido para responder às solicitações dos professores? Não se 

compreende que se infantilize esta obra dedicada a crianças mais velhas, quando 

os livros dos alunos mais novos, do 5º ano, não apresentam esta ilustração, sem 

qualquer função pedagógica. 

Também as páginas duplas do índice dos dois volumes do 6º ano são ilustradas, 

com características humorísticas, contrariamente aos do 5º ano, que não possuem 

qualquer tipo de imagem. Pelo tipo de ilustração, pensamos que a razão será a 

mesma que sugerimos anteriormente. São recreativas, não desempenhando 

qualquer função pedagógica. Também nas páginas de revisão, no 1º volume do 

manual do 6º ano, existem duas páginas duplas com metade da sua superfície 

ocupada por ilustração infantilizada do mesmo tipo, humorística ou anedótica. São 

também representadas personagens de diversas etnias da mesma forma. Não 

pensamos que seja uma boa opção apresentar deste modo a história nem que isso 

contribua para a educação multicultural. Nos separadores dos Subtemas repete-se 

este tipo de ilustração, numa secção de título CHUVA DE IDEIAS. São imagens 

recreativas que, segundo a informação que é facultada nas páginas que explicam a 

organização dos manuais, pretendem dar “pistas sobre o que se vai tratar no 

subtema”.  

Nos capítulos dos subtemas, a maioria das ilustrações são coloridas, umas mais 

realistas que outras. As de função pedagógica relevante apresentam-se de maior 

qualidade, mais realistas e expressivas. Existem em maior abundância nos livros do 

5º ano, cuja época histórica não permite ser representada por fotografia. 

Algumas das ilustrações apresentam-se em montagens com fotografias com o 

objectivo de tornar mais completa a informação. São também utilizadas como 

ilustração suplementar nas imagens convencionais, na tentativa de as tornar mais 
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claras e apelativas. Algumas destas imagens parecem ter uma autoria diferente das 

restantes. Existem imagens exercendo todas as funções pedagógicas. 

Documentos históricos (motivadora, vicarial, redundante, recreativa). Os quatro 

volumes possuem documentos históricos o que consideramos uma mais valia 

importante. São imagens de diversas dimensões e épocas que, na maior parte dos 

casos, exercem um papel pedagógico mais relevante do que a ilustração, 

permitindo outro tipo de exploração mais rico.  

Tal como as fotografias e os desenhos, grande parte dos documentos históricos, 

perdem o seu formato original e apresentam-se com diferentes montagens na 

página do manual. O resultado é uma página menos pesada visualmente, mas os 

documentos resultam truncados sem que isso seja assinalado. Estas imagens 

dividem-se por todas as funções pedagógicas. 

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

Uma grelha que não é constante em todas as páginas, podendo apresentar uma 

coluna ou duas colunas. As duas colunas apresentam a mesma dimensão, sendo 

a medida da distância entre elas de 0,7 cm. Na da esquerda, é privilegiado o texto e 

na da direita a imagem. 

A dimensão das margens da página apresenta alguma variação, dependendo da 

secção a que pertencem a página. 

A numeração das páginas apresenta-se a preto negrito, no canto exterior da 

margem superior, precedida pelo título corrido do subtema em letra maiúscula, a 

cinzento e pelo número do subtema a azul. 

O texto principal apresenta-se a preto, em tipo sem serifa, de corpo 11. A 

introdução dos capítulos dos subtemas, as legendas e os documentos apresentam 

tipos diferentes. As legendas das imagens são em tipo igual ao do texto principal, 

preto de corpo 9. O texto das questões sobre as imagens ou documentos é em tipo 

diferente do principal, sem serifa, de corpo 9, a azul e encontra-se em caixas de 

texto de fundo e limites em azul mais claro. 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

verticais e horizontais, resultantes do formato dos blocos de texto e das imagens. 

Nas páginas em que a composição se torna mais dinâmica é resultado das linhas 
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de força das imagens, do local em que se encontram na página ou ainda do modo 

como é realizada a sua montagem. 

Para facilitar a “navegação” através do livro não existem códigos específicos, a 

não ser o título corrido do subtema e o seu número, respectivamente, a cinzento e a 

azul. Os códigos existentes são relativos a secções inseridas nas páginas de 

desenvolvimento, sem grande qualidade gráfica, sendo que alguns deles vão 

mudando ao longo das páginas. Parecem desempenhar uma função mais 

decorativa que sinalizadora. 

Para a coerência formal dos livros, contribui a repetição do formato das várias 

secções nos vários subtemas. Os temas e subtemas desenvolvem-se, formalmente, 

do mesmo modo, repetindo-se o formato das páginas de abertura e das páginas de 

desenvolvimento.  

 

10. CAPA 

Quadricromia (CMYK) 

 

5º ano 

1º volume: branca e azul 072 C 

2º volume: branca e verde 382 C 

Letras do titulo da disciplina: pretas 

 

6º ano 

1º volume: branca e laranja 157 C 

2º volume: branca e vermelha 032 C 

Letras do titulo da disciplina: pretas 

 

10.1 Análise denotativa e conotativa 

As capas dos dois anos de escolaridade apresentam o mesmo formato com 

alterações ao nível da cor e da imagem: o quarto superior é branco, sendo o 

restante espaço ocupado por uma barra, no centro óptico da página, de 3 cm de 

largura, de cor diferente em cada volume, seguida por uma fotografia alusiva aos 

conteúdos do respectivo volume. 
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No 1º volume do 5º ano, a cor da barra é verde e a fotografia representa um 

pormenor de uma imagem da época, um navio da armada de Pedro Álvares Cabral, 

de 1500. O cromatismo da imagem harmoniza-se com a cor da barra. 

O 2º volume do 5º ano apresenta a barra azul e uma fotografia representando um 

grande plano de D. Afonso Henriques, enquadrado pelo Castelo de Guimarães, céu 

azul e alguma vegetação. Cromaticamente, é uma capa fria pela predominância dos 

azuis e dos verdes. 

No 1º volume do 6º ano, a barra é laranja e a imagem uma ilustração, 

representando um plano médio do Marquês de Pombal, cromaticamente harmónica 

com a barra. 

No 2º volume do 6º ano, a barra é vermelha e a imagem consta de um plano médio 

de uma alegoria à República, em ilustração tecnicamente semelhante à primeira. 

Tal como no 1º volume, existe harmonia cromática entre os dois elementos da 

capa. 

O olhar é primeiro atraído pela força do título do manual, resultante do contraste da 

sua cor preta no branco, do corpo da letra e do destaque dado pela barra colorida, 

que o sublinha. Seguidamente, lê a informação, relativa à disciplina e ao ano de 

escolaridade que se encontra aberta na barra colorida, percurso reforçado por 

alguns elementos das imagens. Só por último atenta no símbolo da editora e nos 

nomes das autoras, respectivamente, a azul (preto no 6º ano) e preto sobre a 

superfície branca da zona superior da capa, mas em letra de corpo muito menor 

que o do título do manual. 

O significado destas capas é simples e explícito. As imagens representadas nas 

capas ilustram conteúdos a estudar em cada volume. Talvez se possa dizer que as 

imagens dos volumes do 6º ano são mais apelativas por serem menos explícitas e 

realizadas numa técnica não muito comum, despertando, eventualmente, mais 

curiosidade. 

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

Os manuais escolares de história e geografia apresentam sempre muita informação 

icónica de vários tipos, como fotografias, ilustração e documentos históricos. 

Consideramos sempre uma boa opção pedagógica a substituição da ilustração por 
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documentos da época, especialmente nesta disciplina, por permitirem explorações 

mais ricas.  

Nos manuais do 5º ano, as imagens e as suas legendas encontram-se em caixas 

de formatos diversos, de limites de cor azul. Nos do 6º, estas caixas desaparecem, 

tornando as páginas mais leves. 

Algumas fotografias dos manuais do 6º ano apresentam um grau de complexidade 

demasiado elevado devido à sua falta de qualidade (6º ano, parte 2, p.29, fig. 3). 

Em algumas ilustrações dos livros do 6º ano, as linhas verticais e horizontais 

tradicionais dos formatos rectangulares das imagens, desaparecem, sendo 

substituídas pelas diversas linhas de contorno dos elementos constituintes das 

imagens. Este tipo de montagem pode tornar as páginas menos pesadas 

visualmente e mais dinâmicas (6º ano, parte 1, p. 70, fig. 48). Já nos parece 

complicado aplicar este método a imagens que são documentos históricos, na 

medida em que é substituído o seu contexto. O resultado é uma imagem truncada 

ou uma outra imagem que não a original (6º ano, parte 1, pp. 19, 21). 

Muitas das ilustrações e alguma simbologia são humorísticas o que presumimos ter 

como objectivo, levar o aluno a interessar-se pela História de Portugal (5º ano, 

parte 2, p. 74; 6º ano, parte 2, p. 56). Interrogamo-nos se este modo de o levar a 

encarar a História é o mais correcto.  

 

11.1 Fotos 

11.1.1 Nos separadores dos temas e subtemas  

Coloridas a maioria, embora algumas, as mais antigas, se apresentem a preto e 

branco. São imagens legendadas que fazem parte das páginas de desenvolvimento 

dos conteúdos. De nível 2 e 3, longe de serem fotografias de grande qualidade 

estética, podem classificar-se como imagens vicariais e motivadoras. 

 

11.1.2 Nas páginas de desenvolvimento dos subtemas 

Referenciadas algumas, todas apresentam legenda e numeração. A legenda pode 

ser simples ou com explicação. Podem também ser tema para questões. 

Fotografias de várias dimensões, a preto e branco e coloridas, de todos os níveis, 

cujas funções são, essencialmente, a motivadora, a vicarial e a redundante. 
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Embora a função relevante da fotografia nesta disciplina seja documentar, a sua 

função estética é importante e não deve ser menosprezada. Se forem utilizadas, 

sempre que possível, imagens de qualidade, quer estética, quer material, os livros 

transformam-se em objectos mais sedutores e os factos ou objectos a estudar mais 

motivadores. As fotografias destes manuais apresentam qualidades estética e 

material diversas. Algumas por serem fotografias únicas que documentam 

determinados acontecimentos e que perderam qualidade por razões de 

antiguidade. Noutras, a falta de qualidade é menos compreensível na medida em 

que representam realidades actuais (6º ano, parte 2, p. 84, fig.52). 

Algumas imagens são resultado do recorte e montagem de elementos de 

fotografias. Verifica-se que estes elementos foram retirados do seu contexto e 

montados nas páginas dos manuais, dando origem a outras fotografias. Tornam as 

páginas mais leves e dão-lhes um dinamismo que as formas rectangulares 

tradicionais das fotos são incapazes. No entanto interrogamo-nos se será correcto 

este tipo de montagem. 

A complexidade das fotografias parece-nos razoável para o nível etário dos 

destinatários, excepto aquelas que devido à antiguidade apresentam falta de 

qualidade material (5º ano, parte 2, p.58, fig. 25; 6º ano, parte 2, p.29, fig. 3). 

 

11.1.3 Nas páginas de actividades/exercícios 

Parto para novas descobertas… 

A preto e branco e a cor, de nível 2 e 3, classificando-se quanto à função 

pedagógica como vicariais e redundantes. São imagens cujas características são 

semelhantes às anteriores.  

 

11.1.4 Nas páginas de auto-avaliação 

Verifico se já sei 

Imagens de características semelhantes às anteriores. Quando de dimensões muito 

reduzidas, tornam-se demasiado complexas (6º ano, parte 1, p. 48, fig 2).  

 

11.1.5 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Formação cívica 

Estudo Acompanhado 
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Área de Projecto 

Somente nos manuais do 5º ano.  

Fotografias coloridas, com legenda e sem numeração. São de nível 2 e 3 e, quanto 

à função, classificam-se como vicariais e redundantes. As suas características são 

semelhantes às anteriores.  

 

11.2 Imagens convencionais 

Esquemas, mapas, gráficos legendados e numerados, de nível 1, 2 e 3. 

Classificam-se como imagens explicativas. 

Os esquemas apresentam-se ao longo dos capítulos e nas páginas de 

resumo/síntese, tendo como objectivo a organização dos conteúdos essenciais, 

facilitando a sua compreensão e retenção. Por vezes, apresentam imagens que 

funcionam como símbolos desses conteúdos e outras que procuram torná-los mais 

claros. 

Os mapas, embora pretendam mostrar realidades diferentes, apresentam 

características gráficas semelhantes o que facilita ao aluno a sua leitura. 

Os gráficos representados são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, 

de linhas, colunas ou barras, com pictogramas. De boa qualidade gráfica, 

legendados, por vezes com explicação. 

A simbologia que pretende ajudar o aluno a situar-se relativamente ao tipo de 

função que desempenham as várias caixas de texto que se repetem ao longo das 

páginas de desenvolvimento dos conteúdos, é infantilizada, pretendendo dar 

alguma graça a estas páginas. Pensamos que este é, aliás, o seu principal 

objectivo, pois todas as caixas de texto apresentam títulos bem visíveis que 

descrevem o seu conteúdo. Nos livros do 6º ano ainda é mais patente a sua função 

de entretenimento, pois para o mesmo tipo de caixa de texto, existem símbolos 

diferentes.    

 

11.3 Ilustrações 

Estes manuais são ilustrados a cores, apresentando essencialmente dois tipos de 

ilustração: a convencional que procura representar realidades ou factos para os 

quais não existem nem fotos, nem documentos históricos; a humorística ou 

anedótica que se apresenta, não tanto nas páginas de desenvolvimento dos 
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conteúdos, mas nas dos resumos, JÁ DESCOBRI QUE… e nas páginas de 

abertura dos subtemas, numa secção de título CHUVA DE IDEIAS. 

Em ambos os tipos de ilustração, algumas das personagens representadas 

parecem-nos um pouco estereotipadas e infantilizadas (5ºano, parte 2, p. 21; 6º 

ano, parte 1, p.14). 

A montagem de alguns dos desenhos, tal como as fotografias e os documentos 

históricos, dão a ilusão de que é a página e não outro, o seu suporte original.  

Nos gráficos, esquemas e quadros, a ilustração é utilizada, não só com o objectivo 

de aumentar a sua clareza, mas também de os tornar mais apelativos.  

 

11.3.1 Nas páginas de apresentação da disciplina e da organização do manual  

Nos manuais do 6º ano, as páginas dedicadas à apresentação da disciplina e à 

organização do manual apresentam, respectivamente, um desenho de uma criança 

sentada sobre um monte de livros e a mesma criança deitada a ver ou a ler um 

livro. São imagens de nível 4 e quanto à sua função recreativa. 

Como nos manuais do 5º ano, esta página não possui ilustração. Presumimos que 

se pretendeu infantilizar os livros do 6º ano. Terá sido para responder às 

solicitações dos professores?  

 

11.3.2 No Índice 

Também as páginas duplas do índice dos dois volumes do 6º ano são ilustradas, 

contrariamente aos do 5º ano, que não possuem qualquer tipo de imagem. Cada 

subtema é ilustrado com um personagem que lhe é alusivo, com características 

humorísticas. Pelo tipo de ilustração, pensamos que a razão será a mesma que 

sugerimos anteriormente. Infantilizar os livros para que tenham melhor aceitação 

pelos professores e alunos.  

Tratam-se de desenhos retirados da secção CHUVA DE IDEIAS, de nível 4 e 

recreativas, não desempenhando qualquer função pedagógica. 

 

11.3.3 Nas páginas de revisão 

SERÁ QUE AINDA TE LEMBRAS?  

No 1º volume do manual do 6º ano, antes do separador do primeiro tema, existem 

duas páginas duplas dedicadas à revisão da matéria do 5º ano. Metade da sua 



ANEXO 9 – ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 270 /433 

superfície é ocupada por ilustração que pretende representar alguns factos ou 

personagens da época. É um tipo de ilustração infantilizada e apresenta os 

acontecimentos e as personagens históricas de forma humorística ou anedótica. 

São também representadas personagens de diversas etnias do mesmo modo 

ridículo. Não pensamos que seja uma boa opção apresentar deste modo a história 

nem que isso contribua para a educação multicultural. 

 

11.3.4 Nos separadores dos subtemas  

Em todas as páginas de abertura dos subtemas ou separadores, repete-se o tipo de 

ilustração que acabámos de descrever, numa secção de título CHUVA DE IDEIAS. 

São imagens de nível 4, recreativas que segundo a informação que é facultada nas 

páginas que explicam a organização dos manuais, pretendem dar “pistas sobre o 

que se vai tratar no subtema”. 

Relativamente a estas ilustrações os comentários são semelhantes aos que 

escrevemos no ponto anterior. 

 

11.3.5 Nos capítulos dos subtemas 

A maioria das ilustrações são coloridas, umas mais realistas que outras. As de 

função pedagógica relevante apresentam-se de maior qualidade, mais realistas e 

expressivas. Existem em maior abundância nos livros do 5º ano cuja época 

histórica não permite ser representada por fotografia. 

Algumas das ilustrações apresentam-se em montagens com fotografias com o 

objectivo de tornar mais completa a informação (5º ano, parte 2, p.29, fig. 38; 6º 

ano, parte 1, p. 70, fig.48). São também utilizadas como ilustração suplementar nas 

imagens convencionais, na tentativa de as tornar mais claras e apelativas. Algumas 

destas imagens parecem ter uma autoria diferente das restantes (6º ano, parte 2, 

fig. 15) 

Existem imagens de todos os níveis, exercendo todas as funções pedagógicas. 

 

11.3.6 Nas páginas de exercícios/actividades e de auto-avaliação 

Parto para novas descobertas… 

Verifico se já sei 
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As ilustrações destas secções podem dividir-se também em dois estilos diferentes: 

um de carácter mais sério, de formas mais realistas, exercendo uma real função 

pedagógica (5º ano, parte 1, p.63); outro mais infantil e estereotipado, cuja função 

mais relevante é a decorativa (5º ano, parte 1, p.62). 

De nível 2, 3 e 4, podem classificar-se como redundantes, vicariais e explicativas. 

 

11.3.7 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Formação cívica 

Estudo Acompanhado 

Área de Projecto 

A maioria da ilustração destas secções não tem qualquer função pedagógica 

relevante. Também aqui nos parece serem imagens dirigidas a um público mais 

infantil. Com uma ou outra excepção, classificam-se de nível 4, e quanto à sua 

função pedagógica redundantes e recreativas. 

 

11.4 Documentos históricos 

Os quatro volumes possuem documentos históricos o que consideramos uma mais 

valia importante. São imagens de diversas dimensões e épocas que, na maior parte 

dos casos, exercem um papel pedagógico mais relevante do que a ilustração, 

permitindo outro tipo de exploração.  

Tal como as fotografias e os desenhos, grande parte dos documentos históricos, 

perdem o seu formato original e apresentam-se com diferentes montagens na 

página do manual. O resultado é uma página menos pesada visualmente, mas os 

documentos resultam truncados sem que isso seja assinalado. 

Estas imagens de todos os níveis dividem-se, também, por todas as funções 

pedagógicas. 

 

12. PAGINAÇÃO  

12.1 Índice  

Apresenta-se numa página dupla de uma coluna, nos dois volumes dos 5º e 6º 

anos, encimadas por uma barra azul 277 C. A barra termina na página par com um 

rectângulo de duas cores: Reflex Blue C e Process Blue C. Sobre a parte superior, 

é aberto o número da página. Na página impar, a numeração é aberta num 
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rectângulo da mesma cor, no canto exterior do cabeçalho,. O título ÍNDICE 

apresenta-se alinhado à esquerda, na mesma linha que a numeração da página, 

em letra maiúscula, no mesmo Reflex Blue C. 

Enquanto nos volumes do 5º ano, a informação se organiza num só bloco de texto, 

nos livros do 6º ano é apresentada em blocos de texto e imagem correspondentes 

aos subtemas.  

Nos dois anos de escolaridade, a hierarquização dos títulos é dada através do 

corpo da letra e da sua cor. O tipo do texto é o mesmo do texto principal, de corpo 

11, e apresenta avanços diferentes: no 5º ano, nos títulos e na sua numeração; no 

6º ano, somente na sua numeração. 

A informação relativa às várias secções dos manuais apresenta-se em cores 

diferentes: os capítulos dos subtemas a preto, as restantes a azul. Quanto às áreas 

curriculares não disciplinares, cada uma tem a sua cor própria. 

Nos livros do 5º ano, não existe espaçamento entre a informação relativa a cada 

subtema; nos do 6º ano, os blocos de informação escrita e icónica, 

correspondentes a cada subtema, são separados por espaço branco. 

A numeração das páginas encontra-se à direita a azul, negrito, a mesma cor, corpo 

e destaque da numeração dos subtemas. 

Nos livros de ambos os anos de escolaridade, os índices são claros e de fácil 

consulta. 

 

12.2 Páginas de apresentação da organização do manual 

Uma página dupla nos primeiros volumes de cada ano de escolaridade com a 

mesma barra do índice, alterando-se somente o título. Na restante superfície das 

páginas, alinha-se ao centro, a representação em tamanho reduzido, das várias 

páginas tipo das diversas secções dos manuais. 

Sobre cada uma das páginas, alinhado à esquerda, o título a azul das respectivas 

secções. 

As páginas tipo representadas na página par possuem texto explicativo à sua 

esquerda e direita, sobre linhas que indicam nas páginas a que se refere. Enquanto 

este texto nos livros do 5º ano é impessoal, limitando-se a legendar os blocos de 

informação das páginas tipo, nos do 6º ano é dirigido ao aluno, tornando-se, assim, 

mais pessoal. 
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No manual do 6º ano, uma ilustração meramente decorativa, alinhada à direita, 

ocupa a zona inferior da página. 

Parece-nos uma apresentação clara para o professor. Embora no livro do 6º ano, 

haja uma tentativa de explicação dirigida ao aluno, interrogamo-nos se sem ajuda, 

compreenderá como está organizado o manual. 

 

12.3 Páginas de apresentação da disciplina  

Com o título APRESENTAÇÃO, ocupa uma página em cada um dos volumes dos 

5º e 6º anos, onde os autores se dirigem ao aluno. 

A formatação da página é a mesma das duas secções que acabámos de descrever, 

alterando-se a colocação do título que se alinha à direita. Um bloco de texto a preto 

de corpo 11, com a repetição do título a azul em letra maiúscula, alinhado à 

esquerda. 

Nos volumes do 6º ano, o espaço restante e inferior da página é ocupado por uma 

ilustração decorativa, alinhada à direita com o bloco de texto. 

 

12.4 Páginas dos separadores dos temas  

Cada ano de escolaridade está dividido em dois grandes temas, um por volume.  

As páginas duplas são coloridas de amarelo 4545 C e compostas do mesmo modo 

em ambos os anos de escolaridade. O quarto superior da página par, colorido, 

encontra-se dividido em duas partes de cor e dimensões diferentes: a menor, um 

quadrado em Reflex Blue C, contém a letra, de corpo de grandes dimensões, do 

tema em cor Process Blue C; a segunda, um rectângulo em Reflex Blue 277 C, 

contém o título do tema, em letra maiúscula, de corpo um pouco menor, na cor do 

quadrado. Na página impar, toda a página é branca. 

Na restante superfície das páginas, organizam-se imagens legendadas, de vários 

tipos: fotos, documentos históricos e ilustrações. Cada grupo de duas imagens 

possui questões que se apresentam a azul em caixas de texto de fundo em azul 

mais claro. Nos volumes do 5º ano, cada par de imagens está inserido em caixa de 

limites azuis, um pouco mais largas que as imagens.  

Os títulos dos subtemas apresentam-se no mesmo azul do título do tema em letra 

de corpo menor. Nos manuais do 5º ano, os títulos aparecem alinhados à esquerda 

em cada uma das páginas, sobre o conjunto de todas as imagens; nos do 6º, 
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igualmente alinhados à esquerda, estão colocados sobre o bloco de imagens a que 

dizem respeito. 

As páginas dos livros do 6º ano parecem-nos mais leves e claras. 

A estrutura compositiva destas páginas é fortemente horizontal. O modo como 

estão dispostos os blocos de informação conduz o percurso do olhar no sentido da 

leitura, da esquerda para a direita. Somente durante a exploração das imagens, o 

olhar é obrigado a tomar direcções diferentes. 

 

12.5 Páginas de separadores dos subtemas  

Nos manuais do 5º ano, o primeiro tema está dividido em quatro subtemas e o 

segundo em três. Nos do 6º, o primeiro tema está dividido em três subtemas e o 

segundo em quatro. 

Em ambos os anos de escolaridade, as páginas duplas são coloridas em azul 5455 

C e apresentam a mesma formatação. A página par apresenta o cabeçalho com 

uma barra de 1,8 cm, dividida em duas partes de cores diferentes: a da esquerda 

com o mesmo comprimento do quadrado da página ipar, de abertura do tema, e 

também com a mesma cor Reflex Blue C; a da direita, maior, é amarela 4545 C, tal 

como a superfície das páginas de abertura dos temas. No cimo da página par, sob 

a barra, encontra-se o número a Process Blue C e o título do subtema a Reflex Blue 

C, em letra maiúscula, de corpo de grande dimensão. Seguem-se os blocos de 

informação escrita e icónica. A escrita à esquerda, em tipo igual ao do texto 

principal, pode apresentar-se a azul ou preto, negrito ou normal ou ainda em itálico. 

Uma, duas ou três imagens, legendadas, apresentam alinhamentos diversos. 

No terço inferior da página, uma secção ilustrada com desenhos coloridos de 

características humorísticas, está colocada nos livros do 5º ano, numa caixa de 

limites azuis e nos do 6º sem caixa. O título CHUVA DE IDEIAS e o seu símbolo, 

muito primário, uma nuvem cinzenta e chuva cor-de-rosa, apresentam-se a azul 

sobre um filete noutro tom de azul menos saturado, alinhados à esquerda. São 

enquadrados por um pequeno filete vertical da cor azul dos títulos, coincidente com 

a margem esquerda da página 

A página impar apresenta o título corrido do tema a cinzento, alinhado à esquerda 

no cabeçalho da página. A restante superfície é ocupada por um mapa, nos livros 

do 5º ano, um mapa e imagem, nos livros do 6º. Esta secção intitula-se 
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LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO. Nos livros do 5º ano, esta informação está inserida 

numa caixa de limites azuis. Na zona inferior da página, outra secção, 

LOCALIZAÇÃO NO TEMPO, apresenta-se numa tabela de limites e fundo coloridos 

em vários tons de azul. 

Os títulos de ambas as secções apresentam o mesmo formato e filetes do título da 

secção CHUVA DE IDEIAS. Possuem igualmente símbolos com as mesmas 

características gráficas da secção referida. 

A composição das páginas assenta em massas de informação horizontal e vertical 

especialmente nos manuais do 5º ano. Com algum dinamismo resultante das 

figuras que compõem a ilustração ou das fotografias, nos livros do 6º ano porque 

não estão inseridas em caixa rectangular.  

 

12.6 Páginas de desenvolvimento dos subtemas 

As páginas de desenvolvimento dos conteúdos apresentam também a mesma 

estrutura compositiva: no cabeçalho das páginas encontram-se os títulos corridos a 

cinzento, do tema na página par e do subtema na página impar, alinhados 

respectivamente à esquerda e à direita. Com o mesmo alinhamento apresenta-se a 

numeração das páginas a preto negrito, no canto exterior da página. 

As páginas apresentam duas colunas iguais, sendo a da esquerda dedicada 

preferencialmente ao texto.  

O título do capítulo em letra maiúscula, azul, é alinhado à esquerda e precedido por 

um filete rectangular com a mesma altura da letra. O filete vertical, coincidente com 

a margem esquerda da página, em Process Blue C, enquadra o título e o texto a 

azul, de tipo sem serifa, diferente do principal. 

Todos os títulos e subtítulos do capítulo são a azul, em letra maiúscula. A sua 

hierarquização é dada pelo corpo da letra. 

O texto principal apresenta-se a preto, em tipo sem serifa, de corpo 11. O destaque 

das palavras é dado por negrito. 

Os textos secundários podem apresentar-se de diferentes modos: nos livros do 5º 

ano, os documentos apresentam-se a azul, em tipo com serifa, em itálico, dentro de 

caixas de texto, de limites noutro tom de azul; nos livros do 6º ano, apresentam-se 

com o mesmo tipo, mas em caixas de fundo colorido num tom de azul pouco 
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saturado. Outros textos secundários podem apresentar-se em quadros ou tabelas 

de limites e fundo colorido ou não, mas sempre em tons de azul. 

Nos livros do 5º ano, as imagens encontram-se colocadas em caixas igualmente de 

limites azuis.  

Quase todas as imagens, para além da legenda a preto e da numeração a azul, 

possuem uma ou mais questões. Enquanto o tipo das legendas é o mesmo do texto 

principal, o das questões é outro, igualmente sem serifa. Para além disso, as 

questões, a azul, apresentam-se em caixas de texto de limites e fundo colorido, em 

dois outros tons de azul, colocadas sob as imagens. 

Nos livros do 5º ano, na zona inferior de quase todas as páginas par do 

desenvolvimento dos conteúdos, encontram-se diferentes caixas de texto 

correspondentes a: PALAVRAS-CHAVE/VOCABULÁRIO; CURIOSIDADES; 

DATAS-CHAVE; PÕE EM PRÁTICA. Cada uma destas pequenas secções ou 

textos secundários tem formato, cor e símbolo diferentes. Em conjunto com as 

imagens, são os elementos coloridos que não em azul, que se apresentam nas 

páginas. 

Nos manuais do 6º ano, estas secções reduzem-se a PALAVRAS-

CHAVE/VOCABULÁRIO e PÕE EM PRÁTICA, encontrando-se numa única caixa 

de texto de fundo e limites coloridos. As diferentes cores limitam-se aos títulos e ao 

texto. O símbolo desta secção altera-se ao longo das páginas, funcionando, 

essencialmente, como decoração. 

A composição das páginas varia muito, dependendo do conteúdo, dimensão e 

colocação das imagens e das caixas de texto. São principalmente as imagens que 

dão dinamismo às páginas, quer pelas linhas estruturais em que se desenvolvem, 

quer pelo local em que estão colocadas. Dependendo da quantidade de texto e de 

imagens e também da força visual destas, há páginas visualmente mais leves e 

outras mais pesadas (6º ano, parte 2, p.32). As páginas com menos informação e 

que, por isso, têm mais branco, são sóbrias e confortáveis de ler.  

A opção de retirar as linhas azuis como moldura para as imagens, nos manuais do 

6º ano, e o tipo de montagem de grande parte das mesmas, torna as páginas 

destes livros mais dinâmicas e mais leves visualmente.  
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12.7 Páginas de resumos  

JÁ DESCOBRI QUE… 

Uma página no fim de cada subtema, nos manuais dos dois anos de escolaridade.  

A informação icónica e escrita organiza-se no interior de uma esquadria de linhas 

em verde 397 C, praticamente, coincidentes com as margens da página. 

O título a azul, em letra maiúscula, encontra-se numa barra do mesmo verde, sobre 

a esquadria, alinhado à esquerda. 

O texto a preto, com o mesmo tipo e corpo do principal, mas em itálico, apresenta 

marcas azuis. À direita do texto, desenvolve-se a ilustração que pode ocupar 

também a parte inferior da página quando esta não é preenchida totalmente com 

informação escrita. O tipo de ilustração desta secção é infantilizado e pretende 

representar, comicamente, factos históricos. 

São as páginas que apresentam maior densidade de texto, com pouco espaço 

branco entre os seus vários blocos, e a letra em itálico, dificultando a leitura (5º ano, 

parte1, p.32). Se pensarmos que os alunos estão habituados aos pequenos textos 

das páginas de exposição dos conteúdos, temos dúvidas que leiam os resumos 

constituídos por estes textos densos. Consideramos que estas páginas dificilmente 

cumprem o seu objectivo.  

Mais uma vez referimos as nossas dúvidas quanto ao modo escolhido de ilustrar a 

História. Pensamos que os alunos devem ser levados a estudar a nossa História 

sem que seja necessário apresentá-la como anedotas ou factos cómicos. 

 

12.8 Páginas de auto-avaliação 

Verifico se já sei  

Duas páginas no fim da cada subtema, nos manuais dos dois anos de escolaridade. 

A informação apresenta-se na superfície útil da página, delimitada por uma 

esquadria, tal como na secção anterior, aqui de cor azul. Delimita a superfície útil 

da página, colorida de amarelo 4545C, nos livros do 6º ano. Nos do 5º, a esquadria 

não apresenta a linha correspondente margem à lateral exterior da página.  

Nos livros do 6º e 5º anos, o título desta secção é aberto na linha superior da 

esquadria, uma barra dividida em dois tons de azul. 

Os blocos de informação escrita e icónica, relativos a cada questão, estão 

separados horizontalmente por um filete estreito, de cor vermelha. O texto a preto e 



ANEXO 9 – ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 278 /433 

numeração no azul da esquadria. nos livros do 5º ano e a preto e azul com 

numeração a azul, nos livros do 6º ano. 

Uma caixa de texto de limites azuis e fundo branco, contém o significado dos 

símbolos relativos ao grau de dificuldade que cada questão apresenta. 

O modo como algumas questões são apresentadas prevê que o aluno possa 

responder-lhes na própria página do manual, dificultando a sua reutilização 

posterior.  

 

12.9 Páginas de actividades/exercícios 

Parto para novas descobertas… 

Fazendo igualmente parte das últimas páginas de cada subtema, esta secção 

apresenta-se numa página branca também com uma esquadria, mas num tom de 

azul diferente da anterior. O título a azul, alinhado à esquerda, em maiúsculas e 

itálico, está colocado na linha superior da esquadria, interrompendo-a. 

A informação escrita e icónica organiza-se em duas colunas de igual largura. Nos 

livros do 5º ano, as imagens têm as habituais linhas azuis que as circundam, e as 

legendas a azul, em tipo diferente do principal, igualmente nas caixas de texto de 

limites do mesmo azul e fundo noutro tom de azul. Nos livros do 6º, ano as imagens 

não têm cercadura e as legendas apresentam-se a preto, com tipo igual ao do texto 

principal das páginas dos conteúdos, em itálico. O restante texto destas páginas, 

em azul, tem serifa e corpo 11. O destaque das palavras é dado a negrito. 

Na zona inferior da página, numa caixa de texto azul de limites noutro tom de azul 

mais escuro, cai o texto dedicado a actividades ou sugestões. Estes dois títulos 

apresentam-se a preto alinhados à esquerda, no limite superior da caixa, 

sublinhados por um filete na cor azul dos limites da mesma. 

São páginas de leitura fácil, pouco pesadas visualmente, em especial as dos livros 

do 6º ano em que as imagens não têm cercadura e se apresentam, 

frequentemente, recortadas do seu suporte original, resultando, assim, mais espaço 

branco. 

 

12.10 Páginas dedicadas a outras funções 

Áreas curriculares não disciplinares: 

Área de Projecto 
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Formação Cívica 

Estudo acompanhado 

No fim dos dois volumes do 5º ano, algumas páginas são dedicadas a estas áreas 

curriculares não disciplinares. Cada uma das áreas tem uma cor que se apresenta 

nos títulos, num rectângulo colocado à esquerda, no cabeçalho das páginas, 

alinhado com o título principal, sublinhado por filete da mesma cor. As páginas são 

coloridas de Rubin Red 482 C, diferenciando-se muito bem das restantes. 

Área de Projecto: Reflex Blue 284 C 

Formação Cívica: Verde 399 C 

Estudo acompanhado: Rhodamine Red 514 C 

As páginas de uma ou duas colunas, apresentam informação escrita e icónica. O 

texto principal a preto, de tipo com serifa, de corpo 11, sendo o destaque das 

palavras dado por negrito. 

No rodapé da página, um texto secundário de tipo sem serifa, é aberto numa caixa 

de texto com o fundo da cor da secção. 

Algumas páginas apresentam a mesma caixa de texto relativa a sugestões de 

limites e fundo azul, das páginas de actividades – PARTO PARA NOVAS 

DESCOBERTAS… 

A maior ou menor legibilidade das páginas destas secções depende da quantidade 

de informação que possuem, sendo que muitas das suas ilustrações não têm 

qualquer papel pedagógico relevante, funcionando como mera decoração ou 

redundância. 

 

13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 A sobriedade cromática (tons de azul) das páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos. 

 A opção por documentos históricos como ilustração dos conteúdos que, 

pedagogicamente, é muito rica por possibilitar vários tipos de leitura. 

 O tipo de montagem de algumas das imagens nas páginas que contribui 

para a sua leveza visual. 
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13.2 Pontos fracos 

 A ilustração humorística da História, essencialmente, nos separadores dos 

subtemas e nas páginas de resumo. Conscientes de que não somos 

especialistas dos conteúdos, interrogamo-nos, se transformar factos da 

nossa História em situações de humor será a maneira mais correcta de as 

transmitir aos alunos. 

 A montagem de imagens de autor sem que tal seja referido, truncando-as. 

 A infantilização geral da obra, através de ilustrações infantis que não 

desempenham qualquer função pedagógica, mais notória nos livros do 6º 

ano. 

 As páginas dos resumos, que apresentam grande densidade de texto, com 

pouco espaço branco entre os seus vários blocos, e a letra em itálico, 

dificultam a leitura. Os alunos, habituados aos pequenos textos das páginas 

de exposição dos conteúdos, dificilmente lerão estes resumos compactos.  
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História e Geografia de Portugal 
Porto Editora 

 
1º lugar preferências dos professores  
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade (5º e 6º) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

História e Geografia de Portugal 

Ano de 
escolaridade 

5º, 6º 

Editora 
 

Porto Editora 

Preço  5º 14,56 E 
6º 15,60 E 

Autores 
 

Fátima Costa, António Marques 

Coordenação 
  

 

Design 
 

Capa António Modesto 

Ilustração 
 

Henrique Vanez e António Modesto (capa) 

Revisão científica 
 

 

Ano de edição 5º 2005  (4ª reimpressão) 
6º 2006 (3ª reimpressão) 

1 /2 volume/s 
 

5º- 1; 
6º- 1 
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Anexos 5º - caderno de perguntas 
6º - caderno de perguntas 
Frisos cronológicos  
 Atlas de Aula; 
 (podem vender-se em separado)  

Pressupõe aluno 
escreva no manual  

não 
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Nas percentagens que apresentamos incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções. 

Das 192 páginas deste manual escolar, 139 (72,4%) são dedicadas à exposição 

dos conteúdos. Cerca de 27,6% (53) das suas páginas destina-se a outro tipo de 

funções: 11 (5,72%) para resumos e 19 (9,9%), para outras funções como Notícias 

e Cronologia.  

As restantes cerca de 23 páginas (12%) são dedicadas aos outros componentes do 

manual. 

 
 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

Total 
 

192 

Curriculum autoras 
 

1 

Índice 1 
 

Organização do manual 2  
 

Apresentação da disciplina 
DO QUE TRATA ESTA DISCIPLINA 

2  

Separadores dos temas 
 

4  

Separadores dos subtemas 
 

8 

Desenvolvimento dos subtemas 
 

139 (72,4%) 
 

Actividades/exercícios 
 

ao longo das págs. do 
desenvolvimento dos conteúdos 

Resumos 
RESUMO 

11 (5,72%) 
 

Auto-avaliação ao longo das págs. par do 
desenvolvimento dos conteúdos 

Glossário 
VOCABULÁRIO 

4 

Referências bibliográficas 
 

 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
 

Conhecimento não obrigatório 
(NOTÍCIAS) 

 
Cronologia 

 
Anexos 

Total - 19 (9,9%) 
 
16 
 
 
3 
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Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções. 

Das 192 páginas deste manual escolar, 139 (72%) são dedicadas à exposição dos 

conteúdos. Cerca de 28% (53) das suas páginas destina-se a outro tipo de funções: 

8 (4%) para resumos; 27 (14%) para outras funções como Noticias e Memórias 

Personagens Cronologia Mapa. As restantes 16 páginas (8%) são dedicadas aos 

outros componentes do manual. 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
Total 192 

 
Curriculum autoras 1 

 
Índice 

 
1 

Organização do manual 2  
 

Apresentação da disciplina 
 

 

Separadores dos temas 
 

4  

Separadores dos subtemas 
 

7 

Desenvolvimento dos subtemas 
 

139 (72,4%) 

Actividades/exercícios 
 

ao longo das págs. de 
desenvolvimento dos conteúdos  

Resumos 
RESUMO 

 
8 (4%) 

Auto-avaliação 
 

 

Glossário 
VOCABULÁRIO 

2 

Referências bibliográficas 
 

 

Referências iconográficas 
 

 

Outras funções: 
 

conhecimento não obrigatório 
(noticias; memórias) 

 
Personagens 

Cronologia 
mapa de Portugal 

Anexos 

Total - 27 (14%) 
 
 
14+4 
 
5 
3 
1 
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Segundo alguns especialistas, o número de palavras por página para os níveis 

etários correspondentes a estes manuais é o seguinte: 5º ano entre 220 e 250 

palavras; 6º ano entre 275 e 325. 

No livro do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de palavras 

aconselhável é de cerca de 32. São 93 páginas que têm menos palavras e 53, um 

número maior.  

No do 6º ano, aumenta para cerca de 37 as páginas que apresentam o número de 

palavras aconselhável, aumenta para 117 as que possuem um número menor e 

diminui para 20 páginas as que apresentam um número maior. 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

sem serifa  
 

tipo 
 

corpo Legível  
 

Textos secundários: 
 
x  

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 
x 

Margens 2 cm superior e 1,5cm inferior;  
1,5 cm lateral interior 
2 cm lateral exterior 
 
Dimensão com algumas 
variações ao longo das páginas. 

Espaço entre colunas 1 cm 

Número de palavras por página 
Nº palavras 
 

 220 a 250 

Nº páginas 
 

32 
 

+ 250 
 

53 

 
5º ano 

 (220 a 250 palavras) 
 
 

 
- 220 

 
93 

 
 275 a 325 

 
37 

 
+ 325 

 
20 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
  

- 275 
 

117 
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Quer das 178 páginas do volume do 5º ano, quer das 174 páginas do volume do 6º 

ano que foram sujeitas a contagem de palavras, aquelas que apresentam entre 200 

e 250 palavras são em maior número (5º na o: 57; 6º ano: 56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ICONOGRAFIA 
 
% aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
 

% 

 
 
Nº de páginas 

 
 até 50%   

 
161 

5º ano 

 
+ 50%  

 
17 

 
até 50% 

 
164 

6º  ano 

 
+ 50% 

 
10 

Numeração  
 a maioria 

Referência  
a maioria 

Legenda   
 a maioria 

simples 
 

x 

com explicação x 
 

com actividades  
 

Qualidade material 
Boa (legível)  

 
x 

 
Má  (pouco legível) 

 
X (fotos antigas) 

Complexidade 
COmplexidade (p/ 
nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

 
 
X quando de dimensões muito reduzidas (6º, p.86)  

Média 
(compreensível) 

x 

Baixa 
(infantil) 

 
 

Dimensões  
 

diversas 

 
x 

Iconografia 
diversificada 

 
pouco diversificada 
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Tendo por base as recomendações de vários autores relativas à % de imagens por 

página, estes manuais apresentam no volume do 5º ano, cerca de 17 páginas com 

mais de 50% e 161 páginas que, embora com percentagens diferentes, não 

ultrapassam os 50%. Nos volumes do 6º ano, cerca de 10 páginas apresentam 

mais de 50% de imagens. Cerca de 164 páginas apresentam até 50%. 

Das 178 páginas analisadas do volume do 5º ano, aquelas que apresentam cerca 

de 30% da sua área preenchida com imagens são em maior número (57). Das 174 

páginas do volume do 6º ano, aquelas que apresentam 50% da sua área 

preenchida com imagens são em maior número (67). Como se pode verificar, existe 

um número não muito alto de páginas em que a informação icónica ultrapassa o 

aconselhável.  

 

 

 

 

 
 
7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 

x 
x x  fotografia: 

preto e branco 
 

colorida 
 

x 
x x x 

x x x  

x 
 

x x  

 
x 

   

 
 

 x x 

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

 

    

 x x  Ilustração: 
preto e branco 

 
 colorida 

x 
 

x x x 

Documentos 
históricos 

x x x x 
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8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  
 

preto e branco 
 
x 

x x   

 
colorida 

x x x   

Convencionais:  
 

Mapas 
   x  

 
gráficos 

   x  

 
esquemas 

 
 

  x  

 
simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

preto e branco 
   x  

 
colorida 

x x x x x 

Documentos 
históricos 

x x x  x 

 

 

Relevância pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (nível 1, 2); fotografia colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Mapas (nível 1, 2, 3); gráficos (níveis 1, 2, 3); esquemas (nível 1); simbologia 

(níveis 3, 4). 

Ilustração a preto e branco (nível 2, 3); ilustração colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Documentos históricos (nível 1, 2, 3, 4). 

 

Função pedagógica: 

Grande parte das imagens apresenta-se “em montagem”. As imagens são retiradas 

do seu contexto original, em parte ou na totalidade, e colocadas na página branca. 

Como consequência, o peso visual da página diminui, quer em termos cromáticos, 

quer em termos de número de elementos. Por outro lado, aumenta o dinamismo da 

página, na medida em que as formas rectangulares tradicionais são substituídas 

pelas diversas linhas de contorno dos elementos que constituem as imagens, 

constituindo-se o branco da página como o suporte da imagem. O resultado é uma 
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nova imagem. Consideramos que os livros deveriam referenciar as imagens 

originais e as que foram realizadas através deste método. Referimo-nos 

especialmente aos documentos históricos. 

Fotografia a preto e branco e colorida (motivadora, vicarial, redundante). Nas 

páginas de abertura dos Temas e Subtemas, em número reduzido, em montagens 

ou simples. A redução das suas dimensões pode dificultar a leitura.  

A sua complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários.  

Nas páginas dos resumos, a cores ou a preto e branco, apresentam-se, 

essencialmente, como símbolos dos conteúdos a que diz respeito o texto. Por 

vezes, o seu formato reduzido ou a sua falta de qualidade, por serem fotografias 

antigas, aumenta o seu grau de complexidade. 

Mapas, gráficos, esquemas, simbologia (explicativa). Os esquemas, mapas e 

gráficos são legendados e numerados. Os esquemas apresentam-se ao longo dos 

capítulos e nas páginas de resumo/síntese, tendo como objectivo a organização 

dos conteúdos essenciais, facilitando a sua compreensão e retenção. Por vezes, 

apresentam imagens que funcionam como símbolos desses conteúdos e outras que 

procuram torná-los mais claros. 

Os mapas, com qualidade gráfica, apresentam-se em maior número na secção de 

geografia do 6º ano. 

Os gráficos representados são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, 

de linhas, colunas ou barras, com pictogramas. De boa qualidade gráfica, 

legendados, por vezes com explicação. 

A simbologia é clara e desempenha uma função importante, sinalizando os temas 

junto dos seus títulos corridos, no cabeçalho das páginas. 

Ilustração a preto e branco (explicativa); ilustração colorida (motivadora, vicarial, 

redundante, explicativa, recreativa). 

Estes manuais são profusamente ilustrados a cores e a preto e branco, mantendo 

sempre o mesmo estilo de ilustração. Desta ilustração fazem parte três 

personagens, três crianças que, em forma de banda desenhada, conversam com o 

aluno, conduzindo-o ao longo do livro. Esta característica infantiliza um pouco as 

obras. A restante ilustração é expressiva, dinâmica, de cores apelativas, 

essencialmente em harmonias de contraste de complementares, adoptando por 

vezes um estilo humorístico, especialmente nas NOTÍCIAS.  
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Algumas das personagens representadas parecem-nos também um pouco 

estereotipadas e infantilizadas. 

Grande parte dos desenhos, tal como as fotografias e os documentos históricos, 

são retirados, no seu todo ou em parte, do seu suporte original, e montados na 

página do manual, dando a ilusão de que é esse e não o outro o seu suporte.  

Nos gráficos, esquemas e quadros, a ilustração é utilizada não só com o objectivo 

de aumentar a sua clareza, mas também de os tornar mais apelativos. 

Documentos históricos (motivadora, vicarial, redundante, recreativa). Em todos os 

volumes estão representados documentos históricos o que consideramos uma mais 

valia muito importante. São imagens de diversas dimensões e épocas que, na 

maior parte dos casos, exercem um papel pedagógico mais relevante do que a 

ilustração, permitindo uma exploração mais rica.  

Tal como as fotografias e os desenhos, grande parte dos documentos históricos, 

são retirados, no seu todo ou em parte, do seu suporte original, e montados na 

página do manual. O resultado é uma página menos pesada visualmente, mas os 

documentos resultam truncados sem que isso seja assinalado. 

 

9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

Grelha que varia ao longo das secções, podendo apresentar uma ou duas colunas. 

Nas páginas de duas colunas, a interior apresenta o dobro da dimensão da exterior. 

A medida da distância entre elas é 1 cm. Na primeira, a interior e maior, é 

privilegiado o texto e na segunda, menor, as imagens. 

A dimensão das margens das páginas apresenta alguma variação conforme as 

secções. 

A numeração das páginas apresenta-se no canto exterior da margem inferior. 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

verticais e horizontais. Nas páginas em que a composição se torna mais dinâmica é 

resultado das linhas de força das imagens, do local da página onde se encontram 

ou ainda do modo como é realizada a sua montagem na mesma. 

O tipo do texto principal, sem serifa, tem corpo 12. 

Para a “navegação” através do livro contribuem códigos cromáticos e formais. 

Cada tema possui uma cor que se repete ao longo dos seus subtemas, quer nas 
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páginas de abertura, quer ao longo das páginas de exposição dos conteúdos, em 

filetes coloridos, na margem superior. 

Para a coerência formal dos livros contribui a repetição do formato das suas várias 

secções.  

Os temas e subtemas desenvolvem-se, formalmente, do mesmo modo: o formato 

das páginas dos separadores repete-se e, nas restantes páginas, apresentam-se o 

título corrido e um fragmento de uma imagem/símbolo do subtema na sua margem 

superior, colocado sobre um filete da cor do subtema. 

Nas páginas de abertura das diferentes secções do manual, um rectângulo 

adoptando cores diferentes, funcionando como superfície base dos títulos, é um 

elemento constante, contribuindo para a boa “navegação” através dos livros.  

 

10. CAPA  

Quadricromia 

Cores aproximadas segundo a Paleta PANTONE 

5º ano 

Branca e azul 5405 C 

Letras do titulo da disciplina: Reflex Blue 279 C 

Caixa do número do ano escolaridade vermelho 179 C 

Número do ano escolaridade amarelo 116 C 

 

6º ano 

Branca e vermelho 187 C 

Letras do titulo da disciplina: warm red 507 C  

Caixa do número do ano escolaridade verde 563 C 

Número do ano escolaridade amarelo 116 C 

 

10.1 Leitura denotativa e conotativa 

No 5º ano, nos dois terços superiores da capa, a azul, apresenta-se o espaço 

circular de um relógio, limitado pela linha formada pelos seus ponteiros e 

numeração romana, a amarelo, prolongando-se um pouco para o espaço branco da 

capa. Dentro do espaço circular do relógio, apresentam-se imagens alusivas ao 

período de tempo a estudar, a Pré-história, a época medieval e o Renascimento.  
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As imagens estão colocadas junto dos números das horas que correspondem aos 

séculos a que, cronologicamente, pertencem. Os três ponteiros reforçam essa 

indicação. 

O nome e ano da disciplina são abertos numa barra cinza, colocada no cimo da 

zona azul, à esquerda.  

No terço inferior da página, branco, alinhados à esquerda, o título da disciplina a 

azul, o nome das autoras a cinzento e o logótipo da editora a preto. No canto 

inferior direito encontra-se o símbolo do apoio na Internet da Porto Editora. 

Abarcando a capa, a lombada e a contracapa, na intersecção do azul com o branco 

da capa, uma caixa rectangular vermelha, contém a indicação do ano escolar com o 

número em amarelo.  

O olhar é preso pela luminosidade da cor amarela, no espaço circular do relógio, 

demorando-se na exploração das imagens. Seguidamente, é conduzido pelo 

movimento sugerido pelas linhas dos ponteiros, até aos, bem visíveis, título da 

disciplina a azul sobre fundo branco e indicação do ano escolar a amarelo sobre 

fundo vermelho. Lê depois o nome das autoras e o logótipo da editora, mais abaixo, 

na mesma direcção, mas em cor e letra menos proeminentes. O percurso do olhar 

termina no canto inferior direito, no símbolo do apoio na Internet da Porto Editora. 

Parecem-nos capas muito interessantes e apelativas. 

 

No 6º ano, sobre a superfície vermelha dos dois terços superiores da capa, 

apresenta-se o quarto superior direito do espaço circular do relógio da capa do livro 

do 5º ano. Seguindo a mesma lógica do volume anterior, três imagens alusivas ao 

período de tempo a estudar no manual, são enquadradas pelos ponteiros, mas sem 

a ligação cronológica com a numeração. 

Tal como no livro do 5º ano, o nome e ano da disciplina são abertos numa barra 

cinza, colocada no cimo da zona azul, à esquerda.  

No terço inferior da capa, branco como no livro do 5º ano, apresentam-se o título da 

disciplina a vermelho, o nome das autoras a cinzento e o logótipo da editora a 

preto. A mesma caixa rectangular, contendo a indicação do ano escolar a amarelo, 

é aqui verde e intersecta, igualmente, os espaços vermelho e branco da capa, 

prolongando-se pela lombada até à contracapa. 



História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos - Porto Editora  

 

 293 /433 

O olhar, primeiramente atraído pelo centro amarelo dos ponteiros, é conduzido 

pelas linhas oblíquas formadas por dois deles, até ao espaço angular que contém 

as imagens. Depois de as explorar, volta ao centro dos ponteiros e desce até à 

informação enquadrada pelo ângulo formado por outros dois ponteiros. Esta 

informação, o título da disciplina a vermelho, o nome das autoras a cinzento e o 

logótipo da editora a preto, encontra-se na metade inferior branca da página. 

 

11. ANÁLISE DA ICONOGRAFIA 

Grande parte das imagens apresenta-se “em montagem”. As imagens são retiradas 

do seu contexto original, em parte ou na totalidade, e colocadas na página branca. 

Como consequência, o peso visual da página diminui, quer em termos cromáticos, 

quer em termos de número de elementos. Por outro lado, aumenta o dinamismo da 

página. As formas rectangulares tradicionais das fotografias, documentos históricos, 

ilustração, banda desenhada são substituídas pelas diversas linhas de contorno dos 

elementos que constituem as imagens. O branco da página passa a constituir-se 

como a superfície de suporte da imagem. 

Quando se retira uma imagem do seu contexto e se lhe dá outro, o resultado é 

outra imagem. Assim, pensamos que os livros deveriam referenciar as imagens 

originais e as que foram realizadas através deste método. Referimo-nos 

especialmente aos documentos históricos. 

A última página dos manuais apresenta um bloco de texto dedicado às fontes das 

imagens. 

 

11.1 Fotos 

11.1.1 Nos separadores dos temas e subtemas  

Em número reduzido, coloridas e a preto e branco, em montagens ou simples, 

ocupando a barra em forma de régua que atravessa as páginas duplas no seu 

centro óptico. Uma outra foto a cores está colocada na metade inferior da página. 

São imagens que não estão referenciadas.  

As imagens da régua não têm legenda. Estas imagens que fazem parte das 

páginas de desenvolvimento dos conteúdos, aqui, em formato reduzido, simbolizam 

e remetem para esses mesmos conteúdos.  

A redução de fotografias, por vezes, impossibilita a sua leitura (6º ano, p.86). 
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Estas imagens de nível 2, constituem-se como imagens motivadoras. 

 

11.1.2 Nos capítulos dos subtemas 

Referenciadas algumas, todas apresentam legenda e numeração. A legenda pode 

ser simples ou com explicação. 

Fotografias de várias dimensões, a preto e branco e coloridas, de todos os níveis, 

cujas funções são, essencialmente, a motivadora, a vicarial e a redundante. 

A sua complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários.  

 

11.1.3 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Fotografias a preto e branco ou coloridas, sem legenda e sem numeração nas 

NOTÍCIAS. São de nível 2 e 3 e quanto à função vicariais e redundantes.  

Nas MEMÓRIAS, páginas que só existem no manual do 6º ano, apresentam-se 

legendadas, de nível 1 e vicariais, quanto à função. 

A sua complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários.  

 

11.1.4 Nas páginas dos resumos 

A cor ou a preto e branco, apresentam-se essencialmente como símbolos dos 

conteúdos a que diz respeito o texto. Por vezes o seu formato reduzido ou a sua 

falta de qualidade, por serem fotografias antigas, aumenta o seu grau de 

complexidade (6º ano, p.103). 

 

11.2 Imagens convencionais  

Esquemas, mapas, gráficos legendados e numerados, de nível 1, 2 e 3. 

Classificam-se como imagens explicativas.  

Os esquemas apresentam-se ao longo dos capítulos e nas páginas de 

resumo/síntese, tendo como objectivo a organização dos conteúdos essenciais, 

facilitando a sua compreensão e retenção. Por vezes, apresentam imagens que 

funcionam como símbolos desses conteúdos e outras que procuram torná-los mais 

claros. 

Os mapas, com qualidade gráfica, apresentam-se em maior número na secção de 

geografia do 6º ano. 
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Os gráficos representados são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, 

de linhas, colunas ou barras, com pictogramas. De boa qualidade gráfica, 

legendados, por vezes com explicação. 

A simbologia é clara e desempenha uma função importante, sinalizando os temas 

junto dos seus títulos corridos, no cabeçalho das páginas. 

 

11.3 Ilustrações 

Estes manuais são profusamente ilustrados a cores e a preto e branco, mantendo 

sempre o mesmo estilo de ilustração. Desta ilustração fazem parte três 

personagens, três crianças que, em forma de banda desenhada, conversam com o 

aluno, conduzindo-o ao longo do livro. Esta característica infantiliza um pouco as 

obras.  

A restante ilustração é expressiva, dinâmica, de cores apelativas, essencialmente 

em harmonias de contraste de complementares, adoptando por vezes um estilo 

humorístico, especialmente nas NOTÍCIAS. Algumas das personagens 

representadas parecem-nos também um pouco estereotipadas e infantilizadas (5º 

ano pp. 95, 113). 

Grande parte dos desenhos, tal como as fotografias e os documentos históricos, 

são retirados, no seu todo ou em parte, do seu suporte original, e montados na 

página do manual, dando a ilusão de que é esse e não o outro o seu suporte.  

Nos gráficos, esquemas e quadros, a ilustração é utilizada não só com o objectivo 

de aumentar a sua clareza, mas também de os tornar mais apelativos (5º ano, p. 

13, fig.9; 6º ano, p.160, fig.28)  

 

11.3.1 Nas páginas de apresentação da organização do manual 

Ocupando o terço inferior da página, sobre a margem, é apresentado um filete azul 

que parece representar um muro onde as personagens/crianças (três no 5º ano, 

quatro no 6º ano) se sentam ou debruçam, explicando para que servem as várias 

páginas tipo representadas. São imagens de nível 4, recreativas e motivadoras. 

 

11.3.2 Nas páginas da apresentação da disciplina 

As duas páginas constituem-se como que o balão de fala da personagem/criança 

que, debruçada no lado inferior da esquadria, na página par, explica de que trata a 
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disciplina. O filete cinza que limita a esquadria da página representa, 

simultaneamente, a linha do balão de fala da personagem e o muro onde esta se 

debruça. É uma imagem de nível 4, recreativa e motivadora. 

 

11.3.3 Nos separadores dos temas 

Uma régua atravessa a página dupla no seu centro óptico, terminando em ângulo 

obtuso com o vértice voltado para a margem exterior da página par. A régua 

funciona como barra cronológica sobre a qual se apresentam, em tamanho 

reduzido, algumas ilustrações, marcando a sucessão dos conteúdos dos temas de 

que fazem parte. O vértice da régua pretende indicar que esses conteúdos se 

encontram nas páginas seguintes.  

São imagens de nível 4, recreativas e motivadoras. 

 

11.3.4 Separadores dos subtemas  

Sobre a mesma régua das páginas de abertura dos temas, em tamanho mais 

reduzido, colocada sobre a margem inferior da página, a representação das três 

personagens/crianças, desta vez encostadas ou debruçadas sobre ela. Esta régua 

funciona como friso cronológico, com as indicações temporais relativas ao subtema, 

marcadas, quer a cor vermelha, quer em texto. Duas das personagens apontam 

para estas indicações, enquanto a outra mostra um mapa alusivo à região a 

estudar.  

Em todas as páginas de abertura dos subtemas ou separadores, repete-se esta 

ilustração, alterando-se o mapa e as indicações cronológicas, conforme os 

conteúdos de cada subtema. 

São imagens de nível 4, recreativas e motivadoras. 

 

11.3.5 Nos capítulos dos subtemas 

A maioria das ilustrações são coloridas ou a preto o branco, umas mais realistas 

que outras. As de função pedagógica relevante apresentam-se de maior qualidade, 

mais realistas, expressivas e pormenorizadas. 

Algumas das representações humanas são pouco expressivas, infantis, com 

algumas características de estereótipos (5º ano, p. 113; 6º ano, p. 91).  
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A sua paleta cromática (harmonias de contraste de complementares) é utilizada ao 

longo de todo o livro, tornando-o muito harmónico. 

As personagens/crianças, a cores ou só a traço, repetem-se ao longo das páginas, 

em várias posições, dirigindo-se ao aluno em balões de fala, dando indicações 

várias. Na secção de ACTIVIDADES apresentam-se como simbologia das diversas 

actividades indicadas. São também utilizadas como ilustração suplementar nas 

imagens convencionais na tentativa de as tornar mais claras e apelativas.  

Existem imagens de todos os níveis, exercendo todas as funções pedagógicas. 

 

11.3.6 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Nas páginas de NOTÍCIAS, consideramos que há uma opção consciente de 

infantilização em toda a ilustração, mostrando factos históricos ou personagens de 

forma humorística, tentando assim motivar o aluno (5º ano, p. 112).  

As imagens classificam-se de nível 2 e 4, e quanto à sua função pedagógica 

vicariais, redundante e recreativas. 

 

11.4 Documentos históricos 

Em todos os volumes estão representados documentos históricos o que 

consideramos uma mais valia importante. São imagens de diversas dimensões e 

épocas que, na maior parte dos casos, exercem um papel pedagógico mais 

relevante do que a ilustração, permitindo uma exploração mais rica.  

Tal como as fotografias e os desenhos, grande parte dos documentos históricos, 

são retirados, no seu todo ou em parte, do seu suporte original, e montados na 

página do manual. O resultado é uma página menos pesada visualmente, mas os 

documentos resultam truncados sem que isso seja assinalado. 

Estas imagens de todos os níveis dividem-se, também, por todas as funções 

pedagógicas. 

 

12. PAGINAÇÃO  

12.1 Índice 

Apresenta-se numa página de uma coluna nos volumes do 5º e 6º anos. 

A informação organiza-se por blocos correspondentes aos temas, em cor que difere 

de tema para tema. Esta cor apresenta-se num filete vertical colocado à esquerda 
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do bloco de informação que simboliza. A indicação da ordem do tema (em letra 

maiúscula) e dos subtemas (número) têm a mesma cor do filete. No volume do 5º 

ano, a letra e os números são de cor diferente, não se compreendendo a razão. 

A cor dos filetes correspondentes à cronologia (amarelo) e ao vocabulário (verde) 

mantém-se nos dois volumes. 

A letra do texto é da mesma fonte e corpo do texto principal. A hierarquização dos 

títulos é dada por negrito e pelo corpo da letra. 

A numeração das páginas encontra-se à direita a preto, com uma linha azul 

contínua entre esta e a informação sobre o conteúdo das páginas, facilitando o 

percurso do olhar do aluno.  

No volume do 5º ano, no terço inferior da página, sobre branco, estão 

representados os números e ponteiros do relógio da imagem da capa, bem como 

as figuras do seu interior. No volume do 6º ano, no mesmo local, a reprodução do 

quadrado vermelho contendo a imagem do relógio e figuras do seu interior.  

São índices claros de consulta fácil para os alunos. 

 

12.2 Páginas de apresentação da organização do manual 

As autoras dirigem-se aos alunos nos volumes dos 5º e 6ºs anos em duas páginas 

de duas colunas, a da esquerda de maior dimensão que a da direita. A maior é 

dedicada ao texto, da mesma fonte e corpo do texto principal; a menor, à 

reprodução das páginas tipo do livro, com o mesmo alinhamento e dimensão.  

A hierarquização dos títulos a negrito, é dada pela diferenciação do corpo da letra.  

Os títulos são evidenciados com uma marca de forma quadrada, azul.  

Ocupando o terço inferior da página impar, sobre a margem marcada por um filete 

azul que parece representar um muro, as personagens/crianças (três no 5º ano, 

quatro no 6º ano) sentam-se ou debruçam-se, explicando o papel que 

desempenham na obra através de balões de fala.  

 

12.3 Páginas de apresentação da disciplina  

Com o título DO QUE TRATA ESTA DISCIPLINA, ocupa uma página dupla 

somente no volume do 5º ano. 
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No interior de uma esquadria cinza que ocupa as duas páginas, duas montagens de 

imagens desenvolvem-se no sentido horizontal, ao longo das duas páginas, 

obliquamente, no sentido descendente, da página impar para a par.  

A montagem superior é dedicada à história, a inferior à geografia, indicação dada 

por texto de letra azul, colocada sobre a primeira imagem da esquerda das 

respectivas montagens.  

Separando as duas montagens, uma linha cinza de tracejado grosso que termina 

na página impar, com a reprodução do relógio do volume do 5º ano que contém no 

seu ponto médio, as palavras História e Geografia de Portugal, a azul. Em baixo, no 

canto direito da mesma página, a personagem/criança feminina, debruçada na linha 

inferior da esquadria, adopta um gesto que pretende significar que é sua a 

explicação do conteúdo da página. As linhas da esquadria parecem funcionar como 

linhas de contorno do seu balão de fala. Sobre as linhas superior e inferior da 

esquadria estão colocadas algumas imagens de tamanho mais reduzido, alusivas 

aos conteúdos. 

No centro da página par, sobre a linha superior da esquadria, está colocado sobre 

um rectângulo azul, o título DO QUE TRATA ESTA DISCIPLINA em letra 

maiúscula, noutro tom de azul, que se desenvolve sobre o rectângulo, 

ultrapassando de ambos os lados o seu espaço. Este rectângulo, adoptando cores 

diferentes, é um elemento constante dos separadores das diferentes secções do 

manual, funcionando como elemento importante de “navegação” através dos temas 

e subtemas. 

 

12.4 Páginas dos separadores dos temas  

Cada ano de escolaridade está dividido em dois grandes temas de cor diferente. 

Quadricromia (CMYK) 

Cores aproximadas Paleta PANTONE 

5º ano:  

tema A verde 5565 C;  

tema B laranja 159 C; 

6º ano: 

tema C azul 279 C;  

tema D vermelho 201 C. 
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As páginas duplas são compostas do mesmo modo: uma esquadria em azul, 

abarcando as duas páginas, tendo no seu interior a representação de uma régua 

sobre uma barra colorida 0,5 cm mais estreita. Ambas atravessam as duas páginas 

no seu centro óptico, terminando a régua em ângulo obtuso com o vértice voltado 

para a margem exterior da página impar. Dentro do espaço da régua que funciona 

como barra cronológica, sucedem-se, em tamanho reduzido, algumas ilustrações 

sobre os conteúdos do tema.  

No centro da página par e sobre a linha superior da esquadria, no interior de um 

rectângulo da mesma cor da barra, apresentam-se em maiúsculas, a palavra tema 

a preto e a letra indicadora do tema em azul, de corpo de grande dimensão. 

Na página impar, a preto e negrito, estão as informações sobre o conteúdo dos 

temas: na superfície superior da página, sobre a barra e régua, o título do tema em 

letra igual à do texto principal; na superfície inferior, sob as mesmas barra e régua, 

uma sinopse do tema e os títulos dos subtemas, em letra de corpo menor, 

alinhados com o título.  

Na superfície da página par, sob as régua e barra, uma imagem centrada, colorida 

(sem legenda no 5º ano), alusiva ao conteúdo do tema. 

Os diferentes temas são indicados pela cor da barra e do rectângulo. Esta cor 

repete-se nas páginas de desenvolvimento dos conteúdos, em filete, na zona 

exterior da margem superior, sobre o qual está colocado o título corrido do subtema 

e a sua imagens símbolo. 

A estrutura compositiva destas páginas é horizontal e vertical. A barra e a régua 

marcam a horizontalidade e o rectângulo colorido e a imagem da página par, 

equilibrados pelos blocos de texto da página impar, introduzem a verticalidade. Por 

vezes, a imagem da página par, pela sua obliquidade, introduz algum dinamismo 

nas páginas (5º ano, pp.8, 78) 

A horizontalidade da régua conduz o percurso do olhar no sentido da leitura, da 

esquerda para a direita, reforçada pelas linhas oblíquas do vértice do ângulo da 

régua. Conotativamente, o vértice da régua indica que esses conteúdos se 

encontram nas páginas seguintes. 
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12.5 Páginas dos separadores dos subtemas  

Cada tema está dividido em quatro subtemas no manual do 5º ano e três no do 6º 

ano.  

Todos se iniciam com uma página par com o mesmo formato: a mesma 

representação ilustrada das três personagens/crianças, encostadas ou debruçadas 

sobre a mesma régua das páginas de abertura dos temas, em tamanho mais 

reduzido. Colocada aqui sobre a linha inferior da esquadria da página, este friso 

cronológico apresenta as indicações temporais relativas ao subtema, quer a cor 

vermelha, quer em texto. Duas das personagens apontam para estas indicações, 

enquanto a outra mostra um mapa alusivo à região a estudar, que segura numa das 

mãos.  

Em todas as páginas repete-se esta ilustração, alterando-se o mapa e as 

indicações cronológicas. Perto de cada criança, uma frase em letra manuscrita a 

preto, sob a forma de pergunta. 

Na parte superior da página, o mesmo rectângulo das páginas dos temas com a cor 

correspondente. No seu interior as indicações do tema são substituídas pela 

palavra subtema a preto, em letra maiúscula, e respectivo número, no mesmo corpo 

de grande dimensão da letra do tema. Centrado, entre o rectângulo e as 

ilustrações, um bloco de texto estreito, com o título do subtema e uma sinopse do 

mesmo. O texto da sinopse, alinhado com as linhas laterais do rectângulo, 

apresenta-se a preto negrito. 

A composição das páginas assenta em massas de informação horizontal e vertical, 

com algum dinamismo no sentido ascendente e descendente. O primeiro é 

resultante das linhas oblíquas do braço da personagem da esquerda que segura o 

mapa, e da mão da personagem da direita que aponta para cima; o segundo resulta 

da linha oblíqua do braço da personagem central de camisola vermelha, que aponta 

para a forma do mesmo vermelho, da barra cronológica, indicadora do período a 

estudar. 

 

12.6 Páginas de desenvolvimento dos subtemas  

As páginas de desenvolvimento dos conteúdos apresentam a mesma estrutura 

compositiva: na margem superior das páginas, sobre um filete da cor do tema, um 

fragmento seleccionado, de tamanho reduzido, de uma imagem símbolo do 
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subtema e o título corrido do subtema em letra maiúscula a preto, negrito, de corpo 

de dimensão reduzida. 

A informação das páginas organiza-se em duas colunas, sendo a interior maior que 

a exterior. Na primeira é privilegiado o texto e na segunda as imagens embora, em 

algumas páginas, as imagens ocupem as duas colunas, apresentando-se 

intercaladas ou não com o texto. A distância entre colunas é de 1cm. 

O texto em tipo sem serifa, preto de corpo 12, apresenta-se a negrito nas palavras 

a destacar. Os títulos são a negrito e a sua hierarquização é dada pelo corpo da 

letra. 

O texto das legendas e a numeração das imagens apresenta-se a azul negrito, com 

letra de corpo 9. Quando a imagem possui uma explicação adicional, esta é 

assinalada por marca circular e o texto apresenta-se a azul.  

As páginas têm muito branco o que as torna agradáveis visualmente e confortáveis 

de ler. É resultado da dimensão das margens, do espaço entre as colunas, do 

modo como as imagens são montadas nas páginas e, essencialmente, do espaço 

livre entre os blocos de informação. 

A sensação de organização é dada pelo alinhamento regular dos vários tipos de 

imagens que, por vezes, ocupam o espaço das duas colunas. Sem traço de 

contorno, contribuem para a leveza da página. Outra contribuição para esta leveza, 

advém da reconstrução de muitas imagens, em montagens, desaparecendo o seu 

contexto envolvente original, no todo ou em parte, sendo substituído pelo branco da 

página. 

A maioria das páginas não é sobrecarregada com imagens ou textos secundários. 

A composição das páginas varia muito, dependendo do conteúdo, dimensão e 

colocação das imagens e caixas de texto. São principalmente as imagens que dão 

dinamismo às páginas, quer pelas linhas estruturais em que se desenvolvem, quer 

pelo local em que estão colocadas. 

Os textos secundários são essencialmente de quatro tipos: 

1. os documentos históricos que se apresentam em caixas de fundo cinza, 

referenciados e com numeração azul, com o texto a preto, em tipo com 

serifa, em itálico, de corpo 10 e título a negrito; 

2. o texto contido nos balões de fala das personagens/crianças, a azul com o 

mesmo tipo e corpo, também em itálico; 
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3. o texto em quadros, esquemas e tabelas de linhas e limites coloridos com 

tipo igual ao do texto principal, preto, normal, e títulos em letra maiúscula, a 

negrito, de corpo 10; 

4. textos em caixas de texto desenhadas como páginas de pergaminho. 

No 6º ano, na secção dedicada à geografia, aparece outro tipo de texto secundário. 

Caixas rectangulares de fundo amarelo 127 C, de várias dimensões, que contêm 

notícias de jornais e revistas com vários tipos de letra, com títulos a preto ou 

cinzento, de corpo maior e a negrito. Algumas destas notícias são ilustradas com 

fotos ou quadros. 

Frequentemente, na parte inferior das páginas de exposição da matéria, encontra-

se um espaço dedicado à autoavaliação (ACTIVIDADES). De altura variável, a sua 

largura ocupa toda a página. A informação é enquadrada, em cima e em baixo, por 

dois filetes horizontais, paralelos: dois de cor azul, a toda a largura da página; dois 

mais curtos, da cor do tema, sobre os primeiros, com um terço do seu comprimento, 

alinhados à esquerda com o texto.  

O título ACTIVIDADES, a amarelo, em letra maiúscula, apresenta-se sobre um dos 

dois filetes mais curtos, o superior, que, mais largo, se transforma assim em caixa 

de texto. A informação enquadrada pelos filetes apresenta-se a preto, em tipo com 

serifa. Organiza-se por blocos com títulos em maiúsculas, no azul dos filetes. 

Alguma desta informação tem como símbolo uma ilustração colorida de tamanho 

reduzido. Apresenta ainda, marcas constituídas por curtos filetes horizontais de 

espessura variável com o mesmo azul dos filetes maiores e exteriores. 

 

12.7 Páginas de resumos 

EM RESUMO  

Uma página, onde são apresentados esquemas simples ou com imagens, 

ocupando a maior parte da superfície da página, resumindo o essencial da matéria 

do capítulo, tendo como objectivo, a organização dos conteúdos essenciais, 

facilitando a sua compreensão e retenção. 

A página encontra-se dividida em duas partes, enquadradas por esquadrias a azul. 

A superior e maior contém o esquema, a inferior, menor, separada da primeira por 

1cm, contém as questões a preto, numeradas a azul, em tipo com serifa. 
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O esquema possui a mesma letra do texto principal, normal e negrito, em corpos 

vários. As linhas do esquema são a preto e os limites das caixas de texto e por 

vezes o seu interior, em tons de amarelo 

Na parte superior da página, sobre a esquadria, o mesmo rectângulo, embora mais 

curto, das páginas de abertura dos temas e subtemas. Centrados, sobre ele, a azul, 

o título do subtema a que diz respeito o resumo, e a frase EM RESUMO. A cor do 

rectângulo é a aquela que simboliza o tema a que pertence o subtema. 

São normalmente páginas com suficiente espaço branco, permitindo ler com 

clareza a informação organizada. 

 

12.8 Páginas dedicadas a outras funções 

NOTÍCIAS 

MEMÓRIAS 

CRONOLOGIA 

VOCABULÁRIO 

 

NOTÍCIAS 

Uma página dupla em que cada página apresenta esquadria a cinza. No centro da 

linha superior da esquadria de cada página, um rectângulo igual ao do RESUMO, 

que no 5º ano tem cor azul 279 C e no 6º ano verde 563 C. Dentro do rectângulo a 

palavra NOTICIAS a azul e frase de Ontem e de Hoje, em letra manuscrita, com as 

cor verde 563 C no 5º ano e amarelo 116 C no 6º ano. 

Cada página apresenta dois ou três textos ilustrados com imagens de vários tipos 

que podem estar contidos em caixas de fundo colorido (5º ano, p. 77). 

Os títulos dos textos têm todos letras de fontes diferentes. O tipo dos textos é 

serifado no 5º ano e sem serifa no 6º. 

As características das imagens dão o “tom” geral humorístico às páginas. 

O dinamismo da composição destas páginas, como o das restantes, resulta, 

essencialmente, quer da leitura em diagonal que a colocação das imagens obriga, 

quer do seu conteúdo e formato. 

 

MEMÓRIAS 

No volume do 6º ano, existe uma outra secção, MEMÓRIAS.  
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Consta de séries de fotografias com legenda, de objectos de design característicos 

das épocas a que dizem respeito os subtemas em que se encontram. 

A página apresenta o mesmo formato da das NOTÍCIAS, com a cor do rectângulo a 

vermelho 187 C. As imagens dos objectos com as suas legendas, estão dispostos 

em três colunas, no interior da esquadria. 

 

CRONOLOGIA 

Desenvolve-se em três páginas de 2 colunas, nos volumes dos dois anos de 

escolaridade. As páginas apresentam o mesmo rectângulo das NOTÍCIAS, 

RESUMO e MEMÓRIAS com o rectângulo em amarelo 116 C.  

Filetes estreitos horizontais separam as épocas a que correspondem os blocos de 

informação, alinhados à esquerda. O tipo é serifado, preto, de corpo 11.  

Na coluna da esquerda, alinha-se o título principal da informação em letra 

maiúscula, a negrito, sublinhado por um filete mais largo azul, bem como as 

fotografias rectangulares (6º ano), e ovais (5º ano) de algumas individualidades. 

As indicações temporais numéricas e o texto apresentam-se na coluna da direita.  

Pensamos que é uma cronologia clara. 

 

VOCABULÁRIO 

Quatro páginas no 5º ano, duas no 6º. 

No cimo das páginas o mesmo rectângulo das NOTÍCIAS, RESUMO, MEMÓRIAS e 

CRONOLOGIA, aqui a cinza 427 C. Sobre o rectângulo, a palavra VOCABULÁRIO 

apresenta-se no mesmo azul das letras do alfabeto e dos filetes que separam os 

blocos de texto. 

As páginas apresentam duas colunas iguais onde se organiza o texto por ordem 

alfabética. Os vários blocos de texto correspondentes às várias letras do alfabeto 

são separados por um espaço de 1,5 cm, em branco e por um filete horizontal, 

estreito e curto, alinhado à esquerda, precedido pela letra a que reporta. Quer o 

filete, quer a letra são em azul; o tipo é serifado, preto de corpo 11; as palavras 

“difíceis” apresentam-se a negrito. 

Pensamos que está simples e claro. 
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PERSONAGENS 

Cinco páginas no volume do 6º ano apresentam personagens importantes do 

século XX, em imagem e texto. 

No cimo da página o mesmo rectângulo das NOTÍCIAS, RESUMO, MEMÓRIAS e 

CRONOLOGIA e VOCABULÁRIO, aqui de fundo rosa 486 C, e letras do mesmo 

azul .A informação organiza-se em três colunas, sendo a da esquerda um pouco 

menor que as duas da direita que apresentam a mesma largura. Na coluna da 

esquerda apresenta-se a informação relativa às áreas em que se destacaram as 

individualidades. Títulos a preto negrito, cuja inicial, de corpo maior e vermelho, se 

apresenta fora da linha das restantes letras. Alinhados com o título, os nomes das 

individualidades e as datas em que nasceram e morreram. 

Nas duas outras colunas, alinhados, os blocos de texto relativos a quatro 

personagens por página, com a sua fotografia em vários formatos. Os seus nomes 

apresentam-se em maiúsculas; a restante informação a preto em tipo sem serifa, de 

corpo 12. 

 

13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 A facilidade de “navegação” proporcionada pelos códigos cromático e formal 

que se repetem nos cabeçalhos das páginas em todas as secções do 

manual.  

 A opção por documentos históricos como ilustração dos conteúdos que, 

pedagogicamente, é muito rico por possibilitar vários tipos de leitura. 

 A paleta cromática dos livros, relativamente simples e harmoniosa. 

 A sensação de calma e organização que dão as páginas com bastante 

branco e alinhamentos regulares.  

 O tipo de montagem das imagens nas páginas que contribui para a sua 

leveza visual. 

   

13.2 Pontos fracos 

 A infantilização geral da obra como resultado de algumas das ilustrações, 

como a repetição das personagens crianças dos separadores, ao longo das 

páginas dos livros, sem qualquer função pedagógica relevante. 
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 A ilustração humorística da História nas páginas das NOTÍCIAS. 

Conscientes de que não somos especialistas dos conteúdos, interrogamo-

nos, se transformar factos da nossa História em situações de humor será a 

maneira mais correcta de as transmitir aos alunos. 

 A montagem de imagens de autor que as destrói, sem qualquer explicação.  
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História e Geografia de Portugal 
História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos 

Texto Editores 
 
 
2º lugar nas preferências dos professores 
O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

Título 
 

História e Geografia de Portugal 

Ano de 
escolaridade 

5º, 6º 

Editora 
 

Texto Editores 

Preço 5º 15,01 E 
6º 16,08 E 

Autores 
 

Ana Rodrigues Oliveira, Arinda Rodrigues, Francisco Cantanhede 

Coordenação 
 

Ruben Castro 

Design 
 

5º Orlando Gaspar, Fernanda Rocha;  
6º Orlando Gaspar, Fernanda Rocha, Tanya Estrela 

Ilustração 
 

Luís Rodrigues 

Revisão científica 
 

(de história) A. H. de Oliveira Marques 

Ano de edição 5º 2004 
6º 2005 

1 /2 volume/s 
 

5º- 2 
6º- 2 

Ofertas 
 

5º- marcador de reis e reinados, caderno de apoio, caderno de 
 passatempos  
6º- marcador com reis e presidentes, caderno de apoio 

Anexos 5º - caderno de actividades 
6º - caderno de actividades 
 (não tem indicação da possibilidade de venda em separado)  

Pressupõe aluno 
escreva no manual 

sim 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

 
Formato 
 

29,6 x 20,9 cm 

Peso  
 

5º 1º vol. 250g 
restantes 400 g cada  
 
x 

Papel  
branco 

 
colorido 

 
x 

 

 

Gramagem 
boa 

(não transparente) 
 

média 
(pouco transparente 

 
má 

(transparente) 

 
x 

 
x 

Textura 
agradável 

(lisa) 
 

desagradável 
(rugosa) 
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Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções embora algumas dessas funções se apresentem 

também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

Das 192 páginas deste manual escolar, 111 (58%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 80 páginas (42%) destinam-se a outro 

 
3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 
 

        5º ano                                                          
Secções Nº de páginas 

1º  /  2º vols 
Total 

 
192 (80+112) 

Índice 
 

3 (1+ 2) 

Organização do manual 2 (1+1) 
 

Apresentação da disciplina 
INTRODUÇÂO 

2  

Separadores das unidades/temas 
 

4 (2+2) 

Separadores dos capítulos/subtemas 
 

16 (8+ 8) 

Desenvolvimento das unidades 
 

111 (58%) 
( 36+75) 

Actividades/exercícios 
AGORA JÁ SEI 

 

10 (5,2%) 
(5+5) 
 

Resumos 
EM SÍNTESE 

10 (5,2%) 
(5+5) 
 

Auto-avaliação 
SOU CAPAZ DE 

ao longo das págs. par do 
desenvolvimento dos conteúdos 
 

Glossário 
 

1º vol. –  incluído nas págs. 
apresentação da disciplina. 
 
2º vol  - não tem 

Referências bibliográficas  
Referências iconográficas 

 
1 

Outras funções: 
 

Conhecimento não obrigatório 
 

Sugestões de projectos 
 

Jogos 
 

Cronologia e reis 
 

Anexos 

Total - 30 (15,62%) 
 
18 (14+ 4) 
 
8 (4+ 4) 
 
2 (2º vol.) 
 
2 (1+ 1) 
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tipo de funções: 10 (5%) para exercícios ou actividades; 10 (5%) para resumos; 30 

(16%) para outras funções como textos, sugestões de projectos, jogos e 

cronologias. As restantes 31 páginas (16%) dedicam-se aos outros componentes 

do manual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas percentagens que apresentamos, incluímos somente as páginas totalmente 

dedicadas a determinadas funções embora algumas dessas funções se apresentem 

também ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. 

 
4. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

 
6º ano 

Secções Nº de páginas 
1º / 2º vol. 

Total 248 (112+136) 
 

Índice 
 

4 (2+ 2) 

Organização do manual 2 (1º vol.) 
 

Apresentação da disciplina  

Separadores das unidades/temas 
 

4 (2+ 2) 

Separadores dos capítulos/subtemas 
 

18 (8+10) 

Desenvolvimento das unidades 
 

148 (59,67%) 
(62+86) 

Actividades/exercícios 
AGORA JÁ SEI 

11 (4,43%) 
(4+7) 

Resumos 
SINTESE 

11 (4,43%) 
(4+ 7) 

Autoavaliação 
SOU CAPAZ DE 

ao longo do desenvolvimento dos conteúdos 

Glossário  
Referências bibliográficas  

Referências iconográficas 
 

1 

Outras funções: 
 

Conhecimento não obrigatório 
 

Sugestões de projectos 
 

Cronologia 
 

Anexos 

Total - 46 (18,54 %) 
 
38 (22+16)  
 
4 (2+2) 
 
4 (2+2) 
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Das 248 páginas deste manual escolar, 148 (60%) são dedicadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos. Cerca de 40% (100) das suas páginas destina-se 

a outro tipo de funções: 11 (4%) para exercícios ou actividades; 4% para resumos; 

46 (19%) para outras funções como textos, sugestões, de projectos e cronologias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segundo alguns especialistas, o número aconselhável de palavras que devem 

apresentar as páginas dos manuais do 5º ano situa-se entre 220 e 250. Para o nível 

etário dos alunos do 6º ano, situa-se entre 275 e 325. 

No conjunto dos dois livros do 5º ano, o número de páginas com a quantidade de 

palavras aconselhável é cerca de 17. Cerca de 70 páginas têm um número maior e 

71, um número menor. Nos do 6º ano, aumenta para cerca de 35 páginas as que 

 
5. LEGIBILIDADE  TIPOGRÁFICA 
 
Texto principal: 

sem serifa  
 

tipo 
 

corpo Legível  
Textos secundários: 

 
x 

 
com tipos diferentes 

 
com corpos diferentes 

 
x 

Margens 2 cm inferior, 2,5 cm superior  
2cm laterais exteriores e 
interiores 

Espaço entre colunas 0,5 cm 

Número de palavras por página 
Nº palavras Nº página 

1º+ 2º vol. 

 
220 a 250 

 
17 

 
+ 250 

 
70 

 
 
 

 
5º ano 

 (220 a 250 palavras) 
 
  

- 220 
 

71 
 

 275 a 325 
 

35 
 

+ 325 
 

38 

 
6º ano 

 (275 a 325 palavras) 
 
  

- 275 
 

119 
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apresentam o número de palavras aconselhável, para 119 as que possuem um 

número menor e diminui para 38 as páginas com um número maior. 

Das 158 páginas dos dois volumes do 5º ano que foram sujeitas a contagem, 

aquelas que apresentam entre 250 e 300 palavras são em maior número (32). 

Das 192 páginas dos volumes do 6º ano, aquelas que apresentam entre 200 e 250 

palavras são em maior número (40). (não foram contadas as palavras das 30+46 

páginas dedicadas ao conhecimento não obrigatório). 

Relativamente ao número de palavras em ambos os anos de escolaridade, um 

grande número de páginas apresenta muito menos palavras que aquele que é 

indicado para estes níveis etários. 

 

 

 

 

 

 
6. ICONOGRAFIA 
 
% aconselhável de 
imagem por página  
(até 50%) 

 
% 

 
Nº de páginas 

1º+2º vol. 
 

até 50%   
 

119 
5º ano 

 
+ 50%  

 
39 

 
 até 50% 

 
140 

6º  ano 

 
+ 50% 

 
52 

Numeração  
x 

Referência  
x 
 
x 

x 
 

Legenda  
Simples 

 
com explicação 

 
com actividades x 

 
Qualidade material 

Boa (legível) 
 
x 

Má  (pouco legível) As fotos a preto e branco de dimensões reduzidas 
apresentam algum empastamento 
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Tendo por base as recomendações de vários autores, relativas à quantidade de 

imagens por página, estes manuais apresentam nos 2 volumes do 5º ano, cerca de 

39 páginas com mais de 50% e 119 páginas que, embora com percentagens 

diferentes, não ultrapassam os 50%. 

Nos volumes do 6º ano, o número de páginas com mais de 50% de imagens é 52. 

Cerca de 140 páginas apresentam até té 50%, embora com várias percentagens 

intermédias. 

Quer nos dois volumes do 5º ano, quer nos do 6º ano, são em maior número as 

páginas que apresentam cerca de 30% da área com imagens (5º ano: 53; 6º ano: 

57). (não foram analisadas as 30+46 páginas dedicadas ao conhecimento não 

obrigatório) 

Como se pode verificar, a informação icónica ultrapassa o aconselhável.  

 
 
 
 
 
 
 

Complexidade 
 (p/ nível etário) 

Alta 
(difícil compreensão) 

quando a dimensão diminui 

Média 
(compreensível) 

algumas de dimensões muito reduzidas 
 

Baixa 
(infantil) 

 

Dimensões  
 

diversas 

 
x 

Iconografia 
diversificada 

 
pouco diversificada 
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7. RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 
 Nível 1 

(indispensável à 
compreensão do 
conteúdo) 

Nível 2 
 (acrescenta 
informação ao 
texto) 

Nível 3 
(contribui com 
informação paralela à 
informação principal) 

Nível 4 
(papel 
decorativo) 

MATERIALIDADE 
 
x 

 
x 

 
x 

 fotografia: 
preto e branco 

 
colorida 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
X 

   

 
 

  
x 

 
x 

Convencionais: 
Mapas 

 
Gráficos 

 
Esquemas 

 
Simbologia 

 
Outra 

    

 x x  Ilustração: 
preto e branco 

 
 colorida 

x 
 

x x x 

Documentos 
históricos: 

x x x x 

 
8. FUNÇÃO PEDAGÓGICA 
 Motivadora 

(desperta 
interesse 
para os 
conteúdos) 

Vicarial 
(representa 
conteúdos 
impossíveis 
de visualizar) 

Redundante 
(ilustra um 
conteúdo 
expresso no 
texto) 

Explicativa 
(reorganiza a 
informação, 
facilitando a 
compreensão) 

Recreativa 
(diverte ou 
entretém) 

fotografia:  
 

preto e branco 
 
x 

 
x 

 
x 

  

 
colorida 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Convencionais:  
 

mapas 
   x  

 
gráficos 

   x  

 
esquemas 

 
 

  x  

 
simbologia 

   x  

Ilustração:  
 

preto e branco 
    

x 
 

 
colorida 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Documentos 
históricos 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x 
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Relevância pedagógica: 

Fotografia a preto e branco (nível 1, 2); fotografia colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Mapas (nível 1, 2, 3); gráficos (níveis 1, 2, 3); esquemas (nível 1); simbologia 

(níveis 3, 4). 

Ilustração a preto e branco (nível 2, 3); ilustração colorida (níveis 1, 2, 3, 4). 

Documentos históricos (nível 1, 2, 3, 4). 

 

Função pedagógica: 

A iconografia é muito diversificada e numerosa. São privilegiados os documentos 

históricos que consideramos uma boa opção em manuais de história.  

Fotografia a preto e branco e colorida (motivadora, vicarial, redundante). Nos 

separadores dos Temas e Subtemas, coloridas ou a preto e branco, simples ou em 

montagens, constituem-se como imagens motivadoras, remetendo para os 

conteúdos dos temas e subtemas, de que são símbolos. A maioria das fotos é de 

boa qualidade, parecendo-nos apresentarem um grau de complexidade razoável 

para o nível etário dos destinatários.  

Nos capítulos dos subtemas, de várias dimensões, a preto e branco e coloridas, as 

funções pedagógicas são, essencialmente, motivadora, vicarial e redundante. A sua 

complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários, sendo que por vezes, 

quer pelas suas dimensões reduzidas, quer pela sua falta de qualidade, quando são 

fotografias antigas, o seu grau de complexidade aumenta. Quando apresentam 

texto sobreposto, a leitura deste pode ser prejudicada  

Nas páginas de conhecimento não obrigatório, classificam-se, quanto à função 

pedagógica, como vicariais e redundantes, apresentam as mesmas características 

que as anteriores quanto à sua complexidade. 

Mapas, gráficos, esquemas, simbologia (explicativa). Grande profusão de mapas 

legendados e numerados, que se classificam como imagens explicativas. 

Os gráficos representados são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, 

de linhas, colunas ou barras, com pictogramas, essencialmente, nas secções 

destinadas à geografia.  
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Os esquemas são utilizados, preferencialmente, nas páginas de resumo/síntese, 

embora apareçam também ao longo dos capítulos, tendo como objectivo a 

organização dos conteúdos essenciais, facilitando a sua compreensão e retenção. 

Por vezes, apresentam imagens que funcionam como símbolos desses conteúdos. 

Nalguns casos, são de dimensões tão reduzidas que perdem a sua função 

simbólica, tornando-se ruído 

Ilustração a preto e branco (explicativa); ilustração colorida (motivadora, vicarial, 

redundante, explicativa, recreativa). Nos separadores dos Subtemas, apresentam-

se como pranchas de banda desenhada, e funcionam como imagens motivadoras 

dos conteúdos dos respectivos capítulos. Embora saibamos que a banda 

desenhada é muito familiar para a maioria dos alunos, talvez algumas pranchas 

atinjam um grau de complexidade demasiado alto pela sua pormenorização. 

Parecem-nos mais bem conseguidas, pela sua simplificação e, portanto, clareza, as 

dos volumes do 5º ano. 

Nos capítulos dos subtemas, a maioria das ilustrações são imagens que exercem 

todas as funções pedagógicas, em maior número nos volumes do 5º ano, talvez 

pela inexistência de imagens das épocas a que estes se referem. Num outro grupo, 

pranchas de banda desenhada, de representação realista, são, pedagogicamente, 

explicativas e recreativas. 

Nas páginas de conhecimento não obrigatório do volume 1, do 5º ano, classificam-

se quanto à sua função pedagógica, como explicativas e recreativas. 

Documentos históricos (motivadora, vicarial, redundante, recreativa). Em todos os 

volumes existe larga profusão de documentos históricos o que consideramos uma 

mais valia importante. São imagens que, na maior parte dos casos, exercem um 

papel pedagógico mais valioso que a ilustração pois possibilitam uma outra 

variedade de leituras. Há, no entanto, algumas destas imagens que, pela sua 

colocação na página ou dimensão, adquirem uma importância que, pensamos, não 

se justifica. Estas imagens dividem-se por todas as funções pedagógicas. 

Pensamos que nalguns casos, parece ter havido a tentação de mostrar o maior 

número possível deste tipo de imagens, em detrimento do espaço branco na página 

sempre tão necessário a uma boa leitura.  
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9. ESTRUTURA DAS PÁGINAS 

Uma ou duas colunas. Nas páginas de duas colunas, a interior apresenta o dobro 

da dimensão da exterior. A distância entre as duas colunas é cerca de 0,4 cm. Na 

primeira, a interior e maior, é privilegiado o texto e na segunda, menor, as imagens. 

A numeração das páginas apresenta-se a preto no canto exterior da margem 

inferior. 

A hierarquização dos títulos é dada pelo tom da cor e pelo corpo da letra, sendo os 

mais gerais de cor mais saturada e de corpo maior. 

A composição das páginas assenta, essencialmente, em linhas estruturais 

verticais e horizontais. Nas páginas em que a composição se torna mais dinâmica é 

resultado do conteúdo das imagens ou da colocação destas. 

Em todos os volumes, quando há cor nas letras, nos limites das caixas de texto, 

nas margens ou nas barras, esta é azul Reflex Blue C, mais ou menos saturada. No 

2º volume do 5º ano apresentam-se em harmonias de saturação de vermelho 484C.  

Quando a superfície das caixas de texto é colorida a sua cor é amarelo 155 C. 

Para a coerência da obra contribui a repetição do formato das várias secções ao 

longo dos vários temas/unidades, facilitando a “navegação” pelo livro. Do mesmo 

modo, a repetição de informações em caixas de texto do mesmo tipo ao longo das 

páginas de desenvolvimento dos conteúdos, constitui-se como simbologia de 

“navegação”, facilitando a compreensão da função de tais textos.  

Para a coerência da obra contribui a repetição nos vários subtemas, de secções 

com o mesmo formato, facilitando a “navegação” através do livro. Para ajudar a 

esta “navegação”, um fragmento seleccionado, de tamanho reduzido, da imagem 

da página impar dos separadores dos subtemas, transforma-se em símbolo destes. 

Colocada à direita, no cabeçalho das páginas par, permite identificar rapidamente o 

subtema a que se refere.  

 

10. CAPA  

Quadricromia 

Cores aproximadas segundo a paleta PANTONE 

5º ano  

1º volume 

Azul  Reflex Blue C com letras amarelo 103 C 
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2º volume  

Vermelho 484 C com letras amarelo 103 C 

 

6º ano  

1º volume 

Vermelho 1805 C com letras amarelo 143 C 

2º volume 

Azul 3015 C com letras amarelo 137 C 

 

10.1 Leitura denotativa e conotativa  

O mesmo projecto gráfico para os dois anos de escolaridade, embora com 

alterações a nível das fotos e da cor base.  

No 5º ano, a mesma foto da Torre de Belém no 1º e 2º volumes; no 6º ano, no 1º 

volume, a foto da ponte D. Luís, no Porto; no 2º volume, a foto da ponte 25 de Abril, 

em Lisboa. O olhar é atraído para as fotos coloridas dos monumentos que se 

encontram no espaço circular que, conotativamente, se constitui talvez como uma 

janela para a nossa história, conteúdo destes manuais. A linha circular e as linhas 

de força das imagens marcam o percurso do olhar: da indicação na margem 

superior – História e Geografia de Portugal e respectivo ano de escolaridade, 

abertos em filete azul ou vermelho – até ao título do livro, às ofertas (nos 1ºs 

volumes), ao nome das autoras a branco e ao do autor da revisão científica, a 

amarelo. Este percurso termina no canto inferior direito da capa onde se encontra o 

logótipo da editora.  

As contracapas na mesma cor das capas, apresentam no seu canto superior 

esquerdo, a imagem da capa em formato reduzido. Por baixo desta, está aberto um 

bloco de texto que indica os diferentes recursos que constituem o manual. À direita 

da imagem e alinhado com ela, outro bloco de texto contém mais informações 

sobre os manuais. Na metade inferior da contracapa estão duas caixas, uma com 

imagens de materiais didácticos da editora e outra com sites de interesse para 

professores e alunos. 

São capas com bastante informação, talvez um pouco mais simples as dos livros do 

6º ano. 
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11. ANÁLISE ICONOGRAFIA 

A iconografia é muito diversificada e numerosa. São privilegiados os documentos 

históricos que consideramos uma boa opção em manuais de história.  

 

11.1 Fotos 

11.1.1 Nos separadores dos temas e subtemas  

Coloridas ou a preto e branco, simples ou em montagens, ocupam a página impar 

ou/e par das páginas duplas que abrem os temas e subtemas.  

São referenciadas no fim dos volumes de modo pouco claro. Sem numeração. Sem 

legenda na abertura dos temas, embora os títulos que lhes estão próximos 

desempenhem esse papel. Com legendas, na sua maioria, na abertura dos 

subtemas.  

A maioria das fotos é de boa qualidade, parecendo-nos apresentarem um grau de 

complexidade razoável para o nível etário dos destinatários. Excepção para a 

imagem do 25 de Abril (p.38, 2º vol., 6ºano) que apresenta um maior grau de 

complexidade. Constituem-se como simbologia de “navegação”, identificando os 

subtemas ou unidades, selecções de algumas destas fotografias, colocadas à 

direita, alinhadas com a coluna menor, na margem superior das páginas par, ao 

longo do desenvolvimento dos capítulos.  

Estas fotografias constituem-se como imagens motivadoras, remetendo para os 

conteúdos dos temas e subtemas, de que são símbolos.  

 

11.1.2 Nos capítulos dos subtemas 

As imagens apresentam-se referenciadas, com legenda e com numeração.  

A legenda pode ser simples ou, em grande parte dos casos, com explicação, 

constituindo-se como verdadeiro texto secundário. São fotografias de várias 

dimensões, a preto e branco e coloridas, de todos os níveis, cujas funções são, 

essencialmente, motivadora, vicarial e redundante. 

A sua complexidade é razoável para o nível etário dos destinatários, sendo que por 

vezes, quer pelas suas dimensões reduzidas, quer pela sua falta de qualidade, 

quando são fotografias antigas, o seu grau de complexidade aumenta. 

Quando apresentam texto sobreposto, a leitura deste é prejudicada (fig.4, p. 57, 1º 

vol., 6º ano). 
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11.1.3 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Fotografias a preto e branco ou coloridas, de pequenas dimensões, de nível 2 e 3, 

classificadas quanto à função como vicariais e redundantes. Legendadas e 

referenciadas, apresentam as mesmas características que as anteriores quanto à 

sua complexidade. 

 

11.2 Imagens convencionais 

Grande profusão de mapas legendados e numerados, de nível 1, 2 e 3, que se 

classificam como imagens explicativas. 

Os gráficos representados são variados: bidimensionais, tridimensionais, circulares, 

de linhas, colunas ou barras, com pictogramas, essencialmente, nas secções 

destinadas à geografia. Quanto à função pedagógica, estas imagens classificam-se 

como explicativas e são de nível 1, 2 e 3. 

Os esquemas são utilizados, preferencialmente, nas páginas de resumo/síntese, 

embora apareçam também ao longo dos capítulos, tendo como objectivo a 

organização dos conteúdos essenciais, facilitando a sua compreensão e retenção.  

Por vezes, apresentam imagens que funcionam como símbolos desses conteúdos. 

Nalguns casos, são de dimensões tão reduzidas que perdem a sua função 

simbólica, tornando-se ruído (5º ano, vol.1, p. 22; 6º ano, vol.1, p. 84). 

 

11. 3 Ilustrações 

11.3.1 Nos separadores dos subtemas  

Coloridas, realistas, pormenorizadas, sem infantilização, apresentam-se na página 

impar das páginas duplas, excepto na secção de geografia no 2º volume do 6º ano. 

Apresentam-se como pranchas de banda desenhada, com ou sem balão de fala e 

legenda.  

Funcionam como imagens motivadoras dos conteúdos dos respectivos capítulos. 

Embora saibamos que a banda desenhada é muito familiar para a maioria dos 

alunos, talvez algumas pranchas atinjam um grau de complexidade demasiado alto 

pela sua pormenorização. Parecem-nos mais bem conseguidas, pela sua 

simplificação e, portanto, clareza, as dos volumes do 5º ano. 
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11.3.2 Nos capítulos dos subtemas 

A maioria das ilustrações são coloridas, realistas, pormenorizadas, sem 

infantilização. São imagens de todos os níveis, exercendo todas as funções 

pedagógicas. São em maior número nos volumes do 5º ano, talvez pela 

inexistência de imagens das épocas a que estes se referem. 

Num outro grupo, pranchas de banda desenhada, de representação realista, 

pormenorizada e sem infantilização, descrevem-se acontecimentos ou situações. 

De nível 2, pedagogicamente, explicativas e recreativas. 

 

11.3.3 Nas páginas de conhecimento não obrigatório 

Nestas páginas do volume 1, do 5º ano, classificam-se de nível 2 e 4, e quanto à 

sua função pedagógica, explicativas e recreativas. 

 

11.4 Documentos históricos 

Em todos os volumes existe larga profusão de documentos históricos o que 

consideramos uma mais valia importante. São imagens de diversas dimensões e 

épocas que, na maior parte dos casos, exercem um papel pedagógico mais valioso 

que a ilustração pois possibilitam uma outra variedade de leituras. Há, no entanto, 

algumas destas imagens que, pela sua colocação na página ou dimensão, 

adquirem uma importância que, pensamos, não se justifica (6º ano, vol.2, p. 51). 

Estas imagens de todos os níveis dividem-se também por todas as funções 

pedagógicas. 

Pensamos que nalguns casos, parece ter havido a tentação de mostrar o maior 

número possível deste tipo de imagens, em detrimento do espaço branco na página 

sempre tão necessário a uma boa leitura (6º ano, volume 2, p. 28 e 42). 

 

12. PAGINAÇÃO 

12.1 Páginas de apresentação da disciplina 

Com o título de INTRODUÇÃO, as autoras dirigem-se aos alunos no 1º volume do 

5º ano, focando 3 pontos, através de texto, ilustração e fotografia colorida.  

O glossário que só existe neste volume, apresentando-se no terço inferior destas 

duas páginas, com fundo azul 277 C, o título em azul mais escuro, duas colunas de 
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palavras no mesmo tipo do texto principal, de corpo menor, a negrito e explicação a 

preto normal. 

 

12.2 Páginas de apresentação da organização do manual 

Existe nos dois volumes do 5º ano e no 1º do 6º. Embora neste último apresente o 

mesmo tipo de organização, como ocupa duas páginas, as imagens são em 

formato maior.  

Com o título em azul, é dirigida ao aluno através da reprodução em formato 

reduzido das páginas tipo que se repetem ao longo do livro. Junto a cada uma 

destas, uma legenda de letra menor, apresenta o tipo de conteúdo que contém. 

Pensamos que está clara.  

 

12.3 Índice  

Apresenta-se numa página no 1º volume do 5º ano e em duas páginas nos 

restantes, em duas colunas separadas por um filete estreito azul.  

A informação organiza-se por blocos correspondentes aos temas, subtemas e 

capítulos, em cor que difere: no 2º volume do 5º ano, em harmonias de saturação 

de vermelho; nos restantes volumes em harmonias de saturação de azul. 

A hierarquização dos títulos é dada pelo tom da cor e pelo corpo da letra. O espaço 

entre os blocos não é constante.  

A numeração das páginas encontra-se à direita das colunas, a preto, com uma linha 

tracejada entre esta e a informação sobre o conteúdo das páginas, facilitando o 

percurso do olhar do aluno.  

A indicação dos resumos (Em Síntese); dos exercícios/actividades (Sou capaz de) 

e Projecto é dada através de uma letra de corpo menor e a preto. 

É um índice simples e claro onde o aluno encontra facilmente a informação que 

procura. 

 

12.4 Páginas dos separadores dos temas e subtemas  

Temas 

Cada ano de escolaridade está dividido em dois grandes temas, um por volume. 

As páginas duplas de abertura dos temas ou separadores, do 1º volume do 5º ano 

e os dois volumes do 6º são compostas do mesmo modo: uma fotografia base 
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colorida, ocupando as duas páginas. Sobre esta fotografia de satélite simplificada, 

da região da Europa que inclui Portugal, e no espaço correspondente à página 

impar, apresenta-se uma tabela com duas colunas. Na menor, a da esquerda, estão 

colocadas, linha a linha, a letra do tema e as fotos de cada subtema. Na segunda 

coluna a numeração e os títulos dos subtemas correspondentes às fotos da coluna 

da esquerda. Esta coluna apresenta um efeito de transparência, sendo visível a 

silhueta da fotografia de fundo.  

No volume do 5º ano, a zona correspondente ao mar foi substituída por cor azul 

lisa. A composição apresenta algum desequilíbrio visto que os elementos da página 

par têm maior peso que a da par. Provavelmente por esta razão, os dois volumes 

do 6º ano apresentam a mesma fotografia, um pouco mais pequena e mais 

pormenorizada, com a representação do mar, e sobre a zona correspondente a 

Portugal, duas montagens de imagens cada uma dizendo respeito aos respectivos 

conteúdos de cada volume.  

O 2º volume do 5º ano apresenta a mesma organização formal embora a fotografia 

de base e a paleta cromática sejam diferente. Enquanto nos volumes atrás referidos 

predomina o azul, neste impera o vermelho. Quanto à foto de base, mais 

consonante com a época histórica, um pormenor contendo Portugal, de um antigo 

mapa ou carta de navegação, substitui a imagem de satélite. Como o mapa tem 

muita informação, não parece haver desequilíbrio nesta página dupla.  

São páginas bem concebidas, quer esteticamente, quer em termos da organização 

visual da informação, permitindo uma leitura fácil dos conteúdos dos temas. 

 

Subtemas 

Cada tema está dividido em três ou quatro subtemas. 

Os separadores ou páginas duplas de abertura são compostas do mesmo modo: na 

página par, uma fotografia ou montagem colorida de grande formato, alusiva ao 

conteúdo do capítulo, sobre fundo branco ou colorido. Na zona inferior desta página 

apresenta-se também, a toda a largura, um friso cronológico correspondente ao 

período temporal do subtema. A numeração, títulos e barras do friso cronológico 

apresentam-se em tons de azul em todos os volumes, excepto no 2º do 5º ano, que 

são em tons de vermelho. Quase todas as imagens possuem legenda. 
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Nos volumes do 5º ano, o sumário constituído pelos títulos coloridos dos capítulos 

dos subtemas, está colocado na zona inferior da página, entre a imagem e a barra 

cronológica, alinhado com o título do subtema; nos volumes do 6º ano, também 

com títulos coloridos, o sumário está colocado na zona superior da página, alinhado 

com o título do subtema. 

Na página impar, as imagens são ilustrações, na maior parte, pranchas de banda 

desenhada que representam acontecimentos ou situações da época do subtema 

respectivo. Nalgumas páginas, as ilustrações não são verdadeiramente banda 

desenhada, mas mantêm algumas das suas características. A excepção a este 

formato, deve-se à secção de geografia do 6º ano. Embora mantendo o mesmo 

esquema na página par, a montagem de imagens, utiliza a ideia da fotografia de 

satélite dos separadores dos temas (6º ano, 2º vol., p.104).  

A página impar é diferente, em vez de banda desenhada, toda a sua superfície é 

ocupada por uma montagem de fotos coloridas, alusivas ao conteúdo dos 

respectivos subtemas. 

A composição estrutural destas páginas é essencialmente horizontal e vertical, 

reforçada pelas linhas das vinhetas da banda desenhada e pelo formato da 

montagem de imagens que acabamos de referir. Quando esta composição 

apresenta algum dinamismo, é essencialmente nas páginas impar e advém das 

linhas de força das imagens. Estas imagens pretendem exercer uma função 

motivadora para o conhecimento que se lhes segue. 

. 

12.5 Páginas de desenvolvimento dos subtemas 

A informação organiza-se em duas colunas, apresentando a interior o dobro da 

dimensão da exterior. Na primeira é privilegiado o texto, e na segunda as imagens 

embora, em muitas páginas, as imagens ocupem as duas colunas, 

indiscriminadamente, apresentando-se intercaladas com o texto. 

Na grande maioria das páginas par, a primeira imagem da coluna exterior consta de 

um globo terrestre simplificado onde está assinalado a cor vermelha, de que 

território trata o capítulo. Da imagem consta ainda uma pequena barra cronológica, 

assinalando o período de tempo em estudo no capítulo. 
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Na margem superior das páginas par, encontra-se alinhado à esquerda, em letra de 

corpo menor e de tons diferentes, (vermelho-2º vol. 5º ano; azul – 1º vol. 5º ano, 1º 

e 2º vol. 6º ano) o título corrido do subtema. 

A numeração das páginas está colocada no canto exterior do seu rodapé.  

A hierarquização dos títulos é dada pelo tom da cor e pelo corpo da letra. 

O sublinhado das palavras importantes é feito a negrito, quer no texto principal, 

quer nos secundários.  

A parte inferior de todas as páginas impar do desenvolvimento dos conteúdos dos 

subtemas é dedicada à autoavaliação (Sou capaz de…). De altura variável, a 

largura ocupa toda a página. Possui a cor amarelo 155 C de todas as caixas de 

texto, com numeração e limites a azul, onde são abertos os títulos e texto a negro, 

com tipo igual ao do texto principal, mas de corpo menor.  

Para além da repetição deste formato em todas as páginas, a caixa de texto 

apresenta um símbolo – uma pena, ferramenta de escrita das épocas estudadas, 

nos 1º e 2º volumes do 5º ano e no 1º volume do 6º. No 2º volume do 6º ano, é 

substituída por uma caneta, em conformidade com a ferramenta de escrita de 

épocas mais recentes. 

As últimas páginas de todos os subtemas são reservadas para o resumo (Esquema 

- síntese) e para os exercícios/actividades (Agora Já Sei…). 

Em muitas páginas, aparecem transcrições de documentos escritos da época em 

estudo, com ou sem imagem (6º ano, 2º vol., p.44, 46), que se constituem como 

textos secundários. Colocados na coluna dedicada ao texto, apresentam-se em 

caixas de texto de limites, numeração e títulos coloridos, com superfície branca ou 

colorida e com letra de corpo menor e diferente (com serifa) do texto principal. 

Na grande maioria das páginas, aparecem outros tipos de textos secundários, com 

ou sem imagens, em caixas de texto de limites a cor, em tabelas sem limites, em 

caixas que imitam rolos de pergaminho. Apresentam a mesma letra do texto 

principal, mas de corpo menor. 

Todas as caixas de texto secundário numeradas possuem outra caixa de texto de 

superfície e limites coloridos que contém questões relativas ao conteúdo das 

primeiras, em tipo igual ao do texto principal, de corpo menor. Estas caixas de texto 

com questões repetem-se em grande parte das imagens. 
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Todas as imagens são numeradas e possuem legenda. Esta pode ser mais ou 

menos simples, transformando-se por vezes, em verdadeiro texto secundário (fig.4, 

p. 41, 2º vol., 6º ano; fig.4, p.28, 1º vol., 6º ano). 

Com tanto tipo de texto secundário, quando na coluna do texto principal se 

intercalam caixas de texto e/ou imagens, há o perigo de se perder o seu fio 

condutor ou de não se detectar imediatamente que o restante texto, colocado perto 

da margem inferior, faz parte do principal (p.34,vol.1, 5º ano; p.10, vol.2, 6º ano, 

p.12, vol.2, 6º ano).  

A composição das páginas varia muito, dependendo do conteúdo, dimensão e 

colocação das imagens e caixas de texto. Quando a página apresenta muito tipo de 

informação, o olhar salta de um para o outro, sentindo dificuldade em encontrar um 

percurso confortável e lógico. Se por cansaço, o aluno acaba por ler só o texto 

principal, perde grande parte de informação importante. Por este motivo, e embora 

sabendo que não somos especialistas dos conteúdos, pensamos que talvez fosse 

possível transpor para o texto principal muitos dos conteúdos existentes, quer nas 

variadas caixas de texto, quer nas legendas de algumas imagens. 

Para a coerência da obra contribui a repetição nos vários subtemas, de secções 

com o mesmo formato, facilitando a “navegação” através do livro. 

Para ajudar a esta “navegação”, um fragmento seleccionado, de tamanho reduzido, 

da imagem da página par dos separadores dos subtemas, transforma-se em 

símbolo destes. Colocada à direita, no cabeçalho das páginas impar, permite 

identificar rapidamente o subtema a que se refere.  

 

As páginas 18 a 21 do 1º volume do 5º ano, parecem constituir um capítulo em 

banda desenhada de um subtema. No entanto as duas páginas anteriores são de 

resumo e actividades como acontece no final de todos os subtemas (mas não dos 

capítulos) embora aquele onde se encontram não tenha terminado. Depois das 

quatro páginas indicadas aparecem novamente páginas de resumo e actividades, 

tendo realmente terminado o subtema.  

O volume 2 do 5º ano apresenta duas páginas de banda desenhada que parecem 

ser páginas de abertura de capítulos.  

Estes dois casos de organização que saem da lógica organizacional de toda a obra, 

lançando por isso alguma confusão sobre o seu papel. 
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12.6 Páginas de resumos 

Esquema - síntese 

Apresentam-se numa página em cada subtema e em duas páginas na secção de 

geografia do 6º ano. São constituídos por esquemas simples ou com imagens, 

ocupando toda a superfície da página, resumindo o essencial da matéria do 

capítulo. 

O texto apresenta o mesmo tipo do texto principal, em vários corpos.  

O título Em síntese nos volumes do 5º ano e Esquema-Síntese nos volumes do 6º, 

bem como as linhas do esquema e os limites das caixas de texto apresentam a 

mesma cor em diferentes tons (azul no 1º volume do 5º ano, 1º e 2º volumes do 6º 

ano; vermelho no 2º volume do 5º ano).  

O título do subtema a que os esquemas dizem respeito, é aberto em barra da 

mesma cor das linhas e limites acima descritos, com a largura da superfície útil da 

página. 

Na zona inferior da página, encontram-se o símbolo do Apoio na Internet da Texto 

Editores e o título corrido do subtema, podendo apresentar alinhamentos diversos 

(5º ano, 1º vol., p. 36; 6º ano, 1º vol., p. 84; 2º vol., p. 101). 

 

12.7 Páginas de actividades /exercícios  

Agora Já sei… 

Apresentam-se na última página de cada subtema ou nas duas últimas páginas da 

secção de geografia do 6º ano.  

A página é constituída por uma coluna onde se apresentam questões para o aluno 

responder ou completar. Pode conter imagens.  

Todas as páginas apresentam uma barra exterior de cerca de 1,8 cm, circundando 

a superfície branca, útil, da página, em tons da mesma cor (vermelho no 2º volume 

do 5º ano; azul nos 1º volume do 5º ano e 1º e 2º volumes do 6º ano). Na barra 

superior, de cor mais saturada, é aberto o título Agora Já Sei….  

A informação icónica e escrita, a preto com numeração a azul, organiza-se na 

superfície branca da página.  

Esta secção é facilmente identificada através da sua barra azul. 
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12.8 Páginas dedicadas a outras funções  

PROJECTO 

Apresenta-se em páginas duplas: a par com imagens, propõe sugestões de 

projectos para um determinado tema, especificando as actividades que o aluno 

deve realizar; a impar, dedicada ao professor, apresenta numa tabela, hipóteses de 

trabalho interdisciplinar.  

As páginas são encimadas por uma barra colorida a toda a sua largura (azul no 1º 

volume do 5º ano e 1º e 2º volumes do 6º ano; vermelho no 2º volume do 5º ano) 

com cerca de 2,5 cm de altura.  

O título PROJECTO, na cor da barra, apresenta-se no seu terço esquerdo, onde a 

cor é substituída por branco. Na restante superfície da página, colorida desta em 

amarelo 155 C, organiza-se a informação. 

Esta secção é facilmente identificável pela cor da sua superfície.  

 

TEXTOS 

Um conjunto de páginas, nos dois anos de escolaridade, dedicadas a textos sobre 

vários assuntos, acompanhados de fotografias ou ilustração. O título desta secção 

aparece na 1ª página, a branco, colocado na barra colorida, em corpo maior. 

As páginas apresentam a mesma paleta cromática das do projecto. A sua estrutura 

apresenta-se com duas colunas, apresentando a interior o dobro da dimensão da 

exterior. Na primeira é privilegiado o texto e na segunda as imagens. A letra é a 

mesma do texto principal; os títulos da cor da barra superior. 

 

Jogos 

O 2º volume do 5º ano apresenta duas páginas de jogos, Saber a valer…. Com as 

suas regras e o tabuleiro, versando conteúdos de história. 

A estrutura da página é semelhante às dos textos e do projecto. 

 

CRONOLOGIA 

Apresenta-se numa página, no 1º volume do 5º ano e duas, no 2º volume. No 6º 

ano, em duas páginas, no 1º volume. 

No cabeçalho das páginas de superfície branca, um filete estreito e colorido, limita a 

zona onde se encontra o título da secção na mesma cor do filete. 
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No 1º volume do 5º ano, a página apresenta duas colunas, sendo a interior metade 

da exterior. Na interior, azul, com uma imagem, apresenta-se o esquema de 

sucessão de alguns reis portugueses. Na outra coluna, em texto de tipo e corpo do 

texto principal, as datas e descrição de acontecimentos históricos importantes. No 

2º volume do 5º ano, as páginas apresentam igualmente duas colunas, mas a 

menor é a exterior e colorida num tom mais claro do filete. A informação organiza-

se do mesmo modo do1º volume 

No 6º ano, as páginas apresentam duas colunas iguais onde se organizam as datas 

a azul e o restante texto a preto, com tipo e corpo do texto principal. 

No volume do 6º ano, na zona inferior das páginas, existe uma barra cronológica 

igual à das páginas de abertura dos subtemas. 

São páginas de fácil consulta, especialmente, as do volume do 6º ano, cujas datas 

são destacadas pela cor azul. 

 

13. CONCLUSÃO 

13.1 Pontos fortes 

 A facilidade de “navegação” proporcionada pelas imagens dos separadores 

dos subtemas, que se repetem como seus símbolos, nas margens 

superiores das páginas. 

 A opção por documentos históricos como ilustração dos conteúdos que, 

pedagogicamente, é uma mais valia. 

 A paleta cromática dos livros relativamente simples (azul em três volumes, 

vermelho num). 

 A quantidade e qualidade das imagens convencionais que enriquece 

pedagogicamente os livros. 

 A qualidade das legendas das imagens. 

 

13.2 Pontos fracos 

 Os fragmentos das imagens de “navegação” que se repetem nas margens 

superiores das páginas, nem sempre são bem escolhidos (5º ano, p.13). 

Funcionam melhor os fragmentos retirados do contexto e colocados em 

fundo branco, tornando-se muito mais legíveis (6º ano, vol.2, 25 de Abril; 6º 

ano, vol.1, coche).  
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 Os dois casos de organização que saem da lógica organizacional de toda a 

obra. 

 As páginas na secção Projecto dedicadas ao professor, num manual para o 

aluno. O manual apresenta a matéria, as imagens, os resumos, as 

questões, o conhecimento suplementar, jogos, projectos, Interrogamo-nos 

se o professor necessita também que lhe indiquem como se trabalha a 

interdisciplinaridade.  

 A quantidade de páginas, cerca de 40%, dedicadas a outras funções que 

não a apresentação da matéria. Seria interessante saber em quanto o preço 

do manual seria reduzido se o número das páginas diminuísse. 

 A profusão de imagens e caixas de texto que sobrecarregam algumas 

páginas, em detrimento do espaço branco tão necessário à leitura. Uma 

selecção mais criteriosa das imagens contribuiria para que estas 

ganhassem maior valor visual.  

 Interrogamo-nos se alguns conteúdos destas caixas de texto e das legendas 

das imagens não poderiam fazer parte do texto principal, tornando assim a 

página mais leve. Se por cansaço o aluno acaba por só ler o texto principal, 

perde grande parte de informação importante.  

 A falta de qualidade de algumas fotografias/documentos históricos. 
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Anexo 10 
 
 

Manuais Escolares Digitalizados 
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Foi solicitado às diversas editoras dos manuais escolares que constituem a 

nossa amostra que os disponibilizassem em PDF para que constassem deste 

anexo. A única editora que respondeu afirmativamente ao nosso pedido foi a Leya, 

tendo enviado os manuais escolares da Texto e da ASA, embora sem a imagem da 

capa.  

Assim, deste anexo que se encontra à parte, fazem parte os manuais escolares 

enviados pela referida Editora; as respectivas capas e os restantes manuais que 

foram digitalizados por nós.  
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Anexos 11 – 37 
 
 

Resultados da Análise do Design Comunicacional 

 dos Manuais Escolares 
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Anexo 11 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1              

 

MANUAIS ESCOLARES / REVISÃO CIENTÍFICA 
Disciplina Título Ano Editora Ano/ed. 
CN 

Bioterra  5º Porto 2005 
Bioterra 6º Porto 2006 
Terra Viva  5º Santillana 2003 
Terra Viva 6º Santillana 2005 
Magia da Terra 5º Porto 2005 

 

Magia da Vida 6º Porto 2007 
HGP 

História e Geografia de Portugal 5º Texto 2004  
História e Geografia de Portugal 6º Texto 2005 

 

Quadro 2 

 

MANUAIS ESCOLARES / PREÇO 
Disciplina Título Ano Editora Preço/E. Ano 
LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto 14.53 2005 
Na Ponta da Língua 6º Porto 15.80 2006 
Voando…Nas Asas da Fantasia 6º Asa 15.80 2006 
Novo Português em Linha 5º Plátano 14.99 2004 
Novo Português em Linha 6º Plátano 12.69 2007 

 
 
 
 

Passa a Palavra 5º Porto 15.65 2008 
MAT 

Matemática 5º Porto 14.77 2005 
Matemática 6º Porto 15.73 2006 
Mat 5   5º Texto 14.77 2004 
Mat 6 6º Texto 15.73 2005 
Matemática ConVida, 5º Lisboa 14.77 2005 

 
 
 
 
 

Matemática ConVida, 6º Lisboa 16.55 2006 
CN 

Bioterra  5º Porto 14.82 2005 
Bioterra 6º Porto 15.73 2006 
Terra Viva  5º Santillana 14.89 2003 
Terra Viva 6º Santillana 15.73 2005 
Magia da Terra 5º Porto 14.82 2005 

 

Magia da Vida 6º Porto 16.22 2007 
HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto 14.56 2006 
À Descoberta da HGP 6º Porto 15.60 2006 
História e Geografia de Portugal 5º Porto 14.56 2005 
História e Geografia de Portugal 6º Porto 15.60 2006 
História e Geografia de Portugal 5º Texto 15.01 2004 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 16.08 2005 
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Anexo 12 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / AUTORIA                                                 DESIGN 

Disciplina Título Ano Editora 

LP 

Novo Português em Linha 5º Plátano 

Novo Português em Linha 6º Plátano 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia 6 º ASA 

MAT 

Mat 5  5º Texto 

Mat 6 6º Texto 

Matemática ConVida 5º Lisboa 

 

Matemática ConVida 6º  Lisboa 

CN 

Terra Viva 5º Santillana  

Terra Viva 6º Santillana 

HGP 

História e Geografia de Portugal 5º Texto  

História e Geografia de Portugal 6º Texto 

CAPA E ILUSTRAÇÃO 

LP 
Na Ponta da Língua  5º Porto 
Na Ponta da Língua 6º Porto 

 

Passa a Palavra 5º Porto 
MAT 

Matemática 5º Porto  
Matemática 6º Porto 

CN 
Bioterra  5º Porto  
Bioterra 6º Porto 

HGP 
À Descoberta da HGP 5º Porto 
À Descoberta da HGP 6º Porto 
História e Geografia de Portugal 5º Porto 

 

História e Geografia de Portugal 6º Porto 
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Anexo 13 

 

MANUAIS ESCOLARES / OFERTAS 

Disciplina Título Ano Editora 

LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto 

Na Ponta da Língua 6º Porto 

Novo Português em Linha 5º Plátano 

Novo Português em Linha 6º Plátano 

Passa a Palavra 5º Porto 

 
 
 
 
 
 
 Voando…Nas Asas da Fantasia 6º Asa 

MAT 

Mat 5   5º Texto 

Mat 6 6º Texto 

Matemática ConVida 5º Lisboa 

 

Matemática ConVida 6º Lisboa 

CN 

Bioterra  5º Porto  

Bioterra 6º Porto 

HGP 

História e Geografia de Portugal 5º Texto  

História e Geografia de Portugal 6º Texto 
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Anexo 14 

 

MANUAIS ESCOLARES / ANEXOS 

Disciplina Título Ano Editora Venda 
separado 

LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto  

Na Ponta da Língua 6º Porto  

Novo Português em Linha 5º Plátano  

Novo Português em Linha 6º Plátano  

 

Passa a Palavra 5º Porto  

MAT 

Matemática 5º Porto x 

Matemática 6º Porto x 

Mat 5   5º Texto  

Mat 6 6º Texto  

Matemática ConVida 5º Lisboa x 

 

Matemática ConVida 6º Lisboa x 

CN 

Bioterra  5º Porto x 

Bioterra 6º Porto x 

Terra Viva  5º Santillana  

Terra Viva 6º Santillana  

Magia da Terra 5º Porto x 

 

Magia da Vida 6º Porto x 

HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto x 

À Descoberta da HGP 6º Porto x 

História e Geografia de Portugal 5º Porto x 

História e Geografia de Portugal 6º Porto x 

História e Geografia de Portugal 5º Texto  

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto  
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Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / PESO  
 
Disciplina Título Ano Editora Peso/ 

vol/g 
Lei 
750g 

LP 
Na Ponta da Língua  5º Porto 620 - 
Na Ponta da Língua 6º Porto 670 - 
Voando…Nas Asas da Fantasia 6º Asa 500 - 
Novo Português em Linha 5º Plátano 630 - 

Novo Português em Linha 6º Plátano 690 - 

 

Passa a Palavra 5º Porto 560 - 
MAT 

1º - 270 
2º - 230 

 
Matemática 

 
5º 

 
Porto 

3º - 200

 
700 
- 

1º - 230 
1º - 230 

 
Matemática 

 
6º 

 
Porto 

2º - 270

 
730 
- 

1º - 400 Mat 5   5º Texto 
2º - 400

800 
+ 

1º - 400 Mat 6 6º Texto 
2º - 400

800 
+ 

Matemática ConVida 5º Lisboa 1º - 650  - 
1º - 400 

 

Matemática ConVida 6º Lisboa 
2º - 400

800 
+ 

CN 
1º - 350 Bioterra  5º Porto 
2º - 250

600 
- 

1º - 370 Bioterra 6º Porto 
2º - 320

690 
- 

Terra Viva  5º Santillana 700 - 
Terra Viva 6º Santillana 650 - 
Magia da Terra 5º Porto 600 - 

 

Magia da Vida 6º Porto 670 - 
HGP 

1º - 220 À Descoberta da HGP 5º Porto 
2º - 300

500 
- 

1º - 250 À Descoberta da HGP 6º Porto 
2º - 330

580 
- 

História e Geografia de Portugal 5º Porto 500 - 
História e Geografia de Portugal 6º Porto 500 - 

1º - 250 História e Geografia de Portugal 5º Texto 
2º - 400

650 
- 

1º - 400 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 
2º - 400

800 
+ 
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Anexo 16 

 

MANUAIS ESCOLARES / % / OUTRAS SECÇÕES *           

Disciplina Título Ano Editora N.º PÁGS. % 

LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto 37 (14%) 

Na Ponta da Língua 6º Porto 37 (16%) 

Novo Português em Linha 5º Plátano 53 (22%) 

Novo Português em Linha 6º Plátano 47 (20%) 

Passa a Palavra  5º Porto 49 (25%) 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia 6º Asa 0 

MAT 

Matemática 5º Porto 97 (38%) 

Matemática 6º Porto 149 (58%) 

Mat 5   5º Texto 64 (27%) 

Mat 6 6º Texto 73 (29%) 

Matemática ConVida 5º Lisboa 133 (55%) 

 

Matemática ConVida 6º Lisboa 149 (58%) 

CN 

Bioterra  5º Porto  116 (49%) 

Bioterra 6º Porto 105 (48%) 

Terra Viva  5º Santillana 66 (29%) 

Terra Viva 6º Santillana 79 (35%) 

Magia da Terra 5º Porto 80 (33%) 

 

Magia da Vida 6º Porto 91 (38%) 

HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto 61 (31%) 

À Descoberta da HGP 6º Porto 28 (16%) 

História e Geografia de Portugal 5º Porto 30 (16%) 

História e Geografia de Portugal 6º Porto 35 (18%) 

História e Geografia de Portugal 5º Texto 50 (26%) 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 68 (27%) 

*Actividades/exercícios; resumos; avaliação; outras funções 
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Anexo 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / % / CONTEÚDOS     

Disciplina Título Ano Editora N.º PÁGS.% 

LP  

Na Ponta da Língua  5º Porto 192 (75%) 

Na Ponta da Língua 6º Porto 192 (75%) 

Novo Português em Linha 5º Plátano 167 (67%) 

Novo Português em Linha 6º Plátano 172 (70%) 

Passa a Palavra 5º Porto 162 (68%) 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia 6º Asa 138 (88%) 

MAT 

Matemática 5º Porto 128 (50%) 

Matemática 6º Porto 110 (43%) 

Mat 5   5º Texto 164 (68%) 

Mat 6 6º Texto 147 (61%) 

Matemática ConVida 5º Lisboa   83 (35%) 

 

Matemática ConVida 6º Lisboa   72 (28%) 

CN 

Bioterra  5º Porto   86 (36%) 

Bioterra 6º Porto 108 (45%) 

Terra Viva  5º Santillana 130 (58%) 

Terra Viva 6º Santillana 111 (50%) 

Magia da Terra 5º Porto 141 (59%) 

 

Magia da Vida 6º Porto 130 (54%) 

HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto 109 (52%) 

À Descoberta da HGP 6º Porto 108 (62%) 

História e Geografia de Portugal 5º Porto 139 (72%) 

História e Geografia de Portugal 6º Porto 139 (72%) 

História e Geografia de Portugal 5º Texto 111 (58%) 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 148 (60%) 
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Anexo 18 

 

MANUAIS ESCOLARES / ACTIVIDADES E EXERCÍCIOS       
Disciplina Título Ano Editora N.º PÁGS.% 
LP  

Na Ponta da Língua  5º Porto 14; 5% 
Na Ponta da Língua 6º Porto (15+6); 8% 
Novo Português em Linha 5º Plátano 23; 9% 
Novo Português em Linha 6º Plátano 23; 9% 
Passa a Palavra 5º Porto 18; 8% 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia 6º Asa 0 
MAT 

Matemática 5º Porto (20+32) 21% 
Matemática 6º Porto (24+28) 21% 
Mat 5   5º Texto (16+8) 10% 
Mat 6 6º Texto (16+8) 10% 
Matemática ConVida, 5º Lisboa (94+9) 42% 

 

Matemática ConVida, 6º Lisboa (90+17) 41% 
CN 

Bioterra  5º Porto (32+16) 20% 
Bioterra 6º Porto (28+13) 17% 
Terra Viva  5º Santillana 30; 13% 
Terra Viva 6º Santillana 32; 14% 
Magia da Terra* 5º Porto (43+25) 28% 

 

Magia da Vida* 6º Porto (38+43) 34% 
HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto (7+14) 10% 
À Descoberta da HGP 6º Porto (7+14) 12% 
História e Geografia de Portugal 5º Texto 10; 5% 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 11; 4% 
* Dividem as páginas com os resumos 
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Anexo 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / RESUMOS                     
Disciplina Título Ano Editora N.º PÁGS. % 
LP 
 Passa a Palavra 5º Porto 19; 8% 
MAT 

Matemática 5º Porto 16; 6% 
Matemática 6º Porto 14; 5% 
Mat 5   5º Texto 10; 4% 
Mat 6 6º Texto 9; 4% 
Matemática ConVida, 5º Lisboa * 

 

Matemática ConVida, 6º Lisboa * 
CN 

Bioterra  5º Porto 16; 7% 
Bioterra 6º Porto 13; 5% 
Terra Viva  5º Santillana 15; 7% 
Terra Viva 6º Santillana 18; 8% 
Magia da Terra 5º Porto  

 

Magia da Vida 6º Porto 
HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto 7; 4% 
À Descoberta da HGP 6º Porto 7; 4% 
História e Geografia de Portugal 5º Texto 10; 5% 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 11; 4% 

* Dividem as páginas com as actividades de auto-avaliação 
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Anexo 20 

 

MANUAIS ESCOLARES / OUTRAS FUNÇÕES              

Disciplina Título Ano Editora Nº. PÁGS.% 

LP  

Na Ponta da Língua  5º Porto 23; 9% 

Na Ponta da Língua 6º Porto 20 8% 

Novo Português em Linha 5º Plátano 30; 13% 

Novo Português em Linha 6º Plátano 24; 10% 

Passa a Palavra 5º Porto 12; 5% 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia 6º Asa 0 

MAT 

Matemática 5º Porto 29; 11% 

Matemática 6º Porto 21; 8% 

Mat 5   5º Texto 30; 12% 

Mat 6 6º Texto 40; 17% 

Matemática ConVida, 5º Lisboa 13; 5% 

 

Matemática ConVida, 6º Lisboa 28; 11% 

CN 

Bioterra  5º Porto  52; 22% 

Bioterra 6º Porto 44; 18% 

Terra Viva  5º Santillana 22; 9% 

Terra Viva 6º Santillana 29; 13% 

Magia da Terra 5º Porto 12; 5% 

 

Magia da Vida 6º Porto 10; 4% 

HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto 33; 16% 

À Descoberta da HGP 6º Porto 0% 

História e Geografia de Portugal 5º Porto 19; 10% 

História e Geografia de Portugal 6º Porto 27; 14% 

História e Geografia de Portugal 5º Texto 30; 16% 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 46; 19% 
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Anexo 21 

MANUAIS ESCOLARES / LETRA / LEGIBILIDADE 
DISCIPLINA TÍTULO EDITORA ANO C/ SERIFA S/SERIFA LEGIB.  
LP 

Novo Português em Linha  Plátano 5º  x x 
Passa a Palavra Porto 5º x x x 
Na Ponta da Língua Porto 5º x x x 
Na Ponta da Língua Porto 6º  x x x 
Novo Português em Linha  Plátano 6º  x x 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa 6º  x  x 
MAT 

Matemática  Porto 5º x  x 
Mat 5  Texto 5º  x x 
Matemática ConVida  5º  x x 
Matemática Porto 6º x  x 
Mat 6 Texto 6º   x 

 

Matemática ConVida  6º   x 
CN 

Magia da Terra Porto 5º  x  x 
Terra Viva  Santillana 5º  x x 
Bioterra Porto 5º  x x 
Magia da Vida Porto 6º x  x 
Terra Viva Santillana 6º  x x 

 

Bioterra Porto 6º  x x 
HGP 

História e Geografia de Port.  Porto 5º  x x 
História e Geografia de Port. Texto 5º  x x 
À Descoberta da HGP  Porto 5º  x x 
História e Geografia de Port.  Porto 6º  x x 
História e Geografia de Port. Texto 6º  x x 

 

À Descoberta da HGP  Porto 6º  x x 
                                    

Quadro 1 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 

MANUAIS ESCOLARES / MAIS “BRANCO” 
Disciplina Título Ano Editora 
LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto  
Na Ponta da Língua 6º Porto 

MAT 
Mat 5  5º Texto  
Mat 6  6º Texto 

CN 
Terra Viva 5º Santillana  
Terra Viva 6º Santillana 

HGP 
História e Geografia de Portugal 5º Porto  
História e Geografia de Portugal 6º Porto 
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Anexo 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / Nº PALAVRAS / PÁGINA                                                                     
 5º ANO 

DISCIPLINA TÍTULO EDITORA 220 a  
250 

- 220 +250 

LP      

Passa a Palavra Porto 28 73 127 
Novo Português em Linha  Plátano 23 111 104 

 

Na Ponta da Língua Porto 39 117 86 
MAT  

Mat 5  Texto 5 210 7 
Matemática  Porto 4 207 1 

 

Matemática ConVida Lisboa 8 204 8 
CN  

Terra Viva  Santillana 29 116 67 
Bioterra. Porto 22 189 16 

 

Magia da Terra Porto 27 154 47 
HGP  

À Descoberta da HGP   Porto 24 70 56 
História e Geografia de 
Portugal   

Porto 32 93 53 
 
 

História e Geografia de 
Portugal 

Texto 17 71 70 

 
6º ANO 

 275 a  
325 

- 275 +325 

LP 
Novo Português em Linha  Plátano 33 148 54 

Na Ponta da Língua Porto 23 215 5 

 

Voando…Nas Asas da 
Fantasia 

Asa 33 93 69 

MAT 
Mat 6  Texto 5 198 1 

Matemática  Porto 3 0 0 

 

Matemática ConVida Lisboa 0 212 0 
CN 

Terra Viva  Santillana 37 107 72 

Bioterra Porto 3 222 1 

 

Magia da Vida. Porto 19 205 4 
HGP 

À Descoberta da HGP  Porto 24 275 23 

História e Geografia de 
Portugal  

Porto 37 117 20 

 

História e Geografia de 
Portugal 

Texto 35 119 38 
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Anexo 23 

 

 

MANUAIS ESCOLARES % IMAGENS / PÁGINA 
  5º ANO

DISCIPLINAS TITULO EDITORA ATÉ 50% +50% 
LP 

Passa a Palavra Porto 205 23 
Novo Português em Linha  Plátano 234 4 

 

Na Ponta da Língua Porto 230 12 
MAT 

Mat 5  Texto 210 12 
Matemática  Porto 180 32 

 

Matemática ConVida Lisboa 190 22 
CN 

Terra Viva, Santillana  Santillana 153 59 
Bioterra, Porto Ed. Porto 77 151 

 

Magia da Terra, Porto Ed. Porto 172 56 
HGP 

À Descoberta da HGP  Porto 114 36 
História e Geografia de Portugal Porto 161 17 

 

História e Geografia de Portugal. Texto 119 39 
 

6º ANO
   ATÉ 50% +50% 
LP 

Novo Português em Linha  Plátano 221 13 
Na Ponta da Língua Porto 234 10 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa 179 16 
MAT 

Mat 6  Texto 186 18 
Matemática  Porto 194 24 

 

Matemática ConVida Lisboa 190 22 
CN 

Terra Viva, Santillana  Santillana 182 34 
Bioterra, Porto Ed. Porto 65 161 

 

Magia da Terra, Porto Ed. Porto 177 51 
HGP 

À Descoberta da HGP  Porto 111 47 
História e Geografia de Portugal Porto 164 10 

 

História e Geografia de Portugal. Texto 140 52 
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Anexo 24 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / IMAGENS / Nº / REFERÊNCIA / LEGENDA  
DISCIPLINA TÍTULO EDITORA ANO Nº REF. LEG. 
LP 

Novo Português em Linha  Plátano 5º  algumas algumas 

Passa a Palavra Porto 5º  x algumas 

Na Ponta da Língua Porto 5º  algumas x 

Na Ponta da Língua Porto 6º    x 

Novo Português em Linha  Plátano 6º  algumas algumas 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa 6º    algumas 

MAT 
Matemática  Porto 5º algumas  algumas 

Mat 5  Texto 5º   algumas 

Matemática Porto 6º algumas  algumas 

 

Mat 6 Texto 6º   algumas 

CN 
Magia da Terra Porto 5º  x  x 

Terra Viva  Santillana 5º x  x 

Bioterra Porto 5º x  x 

Magia da Vida Porto 6º x  x 

Terra Viva Santillana 6º x  x 

 

Bioterra Porto 6º x  x 

HGP 

História e Geografia de Port.  Porto 5º algumas x x 

História e Geografia de Port. Texto 5º x x x 

À Descoberta da HGP  Porto 5º x algumas x 

História e Geografia de Port.  Porto 6º algumas x  

História e Geografia de Port. Texto 6º x x x 

 

À Descoberta da HGP  Porto 6º x algumas x 
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Anexo 25 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / IMAGENS / QUALIDADE MATERIAL 

DISCIPLINA TÍTULO EDITORA ANO BOA MÁ 
LP 

Novo Português em Linha  Plátano 5º x  
Passa a Palavra Porto 5º x  
Na Ponta da Língua Porto 5º x  
Na Ponta da Língua Porto 6º  x  
Novo Português em Linha  Plátano 6º x  

 

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa 6º  x  
MAT 

Matemática  Porto 5º x  
Mat 5  Texto 5º x  
Matemática ConVida Lisboa 5º x  
Matemática Porto 6º x  
Mat 6 Texto 6º x  

 

Matemática ConVida Lisboa 6º x  
CN 

Magia da Terra Porto 5º  x algumas 
Terra Viva  Santillana 5º x  
Bioterra Porto 5º x algumas 
Magia da Vida Porto 6º x algumas 
Terra Viva Santillana 6º x  

 

Bioterra Porto 6º x algumas 
HGP 

História e Geografia de Port.  Porto 5º x algumas 
História e Geografia de Port. Texto 5º x algumas 
À Descoberta da HGP  Porto 5º x algumas 
História e Geografia de Port.  Porto 6º x algumas 
História e Geografia de Port. Texto 6º x algumas 

 

À Descoberta da HGP  Porto 6º x algumas 
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Anexo 26 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / IMAGENS / COMPLEXIDADE 
DISCIPLINA TÍTULO EDITORA ANO MÉDIA ALTA BAIXA 
LP 

Novo Português em Linha  Plátano 5º x  algumas 

Passa a Palavra Porto 5º x   

Na Ponta da Língua Porto 5º x   

Na Ponta da Língua Porto 6º  x   

Novo Português em Linha  Plátano 6º x  algumas 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa 6º  x  algumas 
MAT 

Matemática  Porto 5º x   

Mat 5  Texto 5º x   

Matemática ConVida Lisboa 5º x   

Matemática Porto 6º x   

Mat 6 Texto 6º x   

 

Matemática ConVida Lisboa 6º x   

CN 
Magia da Terra Porto 5º  x algumas  

Terra Viva  Santillana 5º x   

Bioterra Porto 5º x algumas  

Magia da Vida Porto 6º x algumas  

Terra Viva Santillana 6º x   

 

Bioterra Porto 6º x algumas  

HGP 
História e Geografia de Port.  Porto 5º x algumas  

História e Geografia de Port. Texto 5º x algumas  

À Descoberta da HGP  Porto 5º x algumas algumas 

História e Geografia de Port.  Porto 6º x algumas  

História e Geografia de Port. Texto 6º x algumas  

 

À Descoberta da HGP  Porto 6º x algumas algumas 
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Anexo 27 

 

MANUAIS ESCOLARES / RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA / FOTOS 

DISCIPLINA TÍTULO EDITORA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

LP 

Novo Português em Linha  Plátano  X  X 

Passa a Palavra  Porto  X   

Na Ponta da Língua  Porto X X   

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa  X X  

MAT 

Matemática  Porto X X X X 

Mat 5; Mat 6 Texto  X X X 

Matemática ConVida  Lisboa X X X X 

CN 

Magia da Terra; Magia da Vida  Porto X X X X 

Terra Viva  Santillana X X X X 

Bioterra  Porto X X X X 

HGP 

História e Geografia de Portugal Porto X X X X 

História e Geografia de Portugal Texto X X X X 

À Descoberta da HGP  Porto X X X X 
                          Quadro 1 

MANUAIS ESCOLARES / RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA / ILUSTRAÇÃO 

DISCIPLINA TÍTULO EDITORA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

LP 

Novo Português em Linha  Plátano X X  X 

Passa a Palavra  Porto X X X X 

Na Ponta da Língua  Porto X X X X 

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa X   X 

MAT 

Matemática  Porto X X X X 

Mat 5, Mat 6 Texto X X X X 

Matemática ConVida Lisboa X X X X 

CN 

Magia da Terra; Magia da Vida Porto X X X X 

Terra Viva Santillana X X X  

Bioterra Porto X X X X 

HGP 

História e Geografia de Portugal Porto X X X X 

História e Geografia de Portugal Texto X X X X 

À Descoberta da HGP  Porto X X X X 

                         Quadro 2 
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Anexo 28 

MANUAIS ESCOLARES / RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA /  IMAGENS CONVENCIONAIS - MAPAS 

DISCIPLINA TÍTULO EDITORA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

LP 

Novo Português em Linha  Plátano X    

Na Ponta da Língua  Porto  X   

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa     

MAT 

Matemática  Porto X X   

Mat 5; Mat 6 Texto    X 

Matemática ConVida Lisboa X X X  

CN 

Magia da Terra; Magia da Vida Porto  X   

Terra Viva Santillana  X   

Bioterra Porto X X X  

HGP 

História e Geografia de Portugal  Porto X X X  

História e Geografia de Portugal Texto X X X  

À Descoberta da HGP  Porto X X X  

 Quadro 1 

MANUAIS ESCOLARES / RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA    IMAGENS CONVENCIONAIS - ESQUEMAS 

DISCIPLINA TÍTULO EDITORA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

LP 

Novo Português em Linha  Plátano  X   

Passa a Palavra  Porto  X   

Na Ponta da Língua  Porto  X   

Voando...Nas Asas da Fantasia Asa  X   

MAT 

Matemática  Porto X    

Mat 5; Mat 6 Texto     

Matemática ConVida Lisboa X X   

CN 

Magia da Terra; Magia da Vida Porto X    

Terra Viva Santillana X X   

Bioterra Porto X X X  

HGP 

História e Geografia de Portugal  Porto X    

História e Geografia de Portugal Texto X    

À Descoberta da HGP  Porto X    

 Quadro 2 
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Anexo 29 

 

MANUAIS ESCOLARES / RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA   

IMAGENS CONVENCIONAIS - GRÁFICOS 

DISCIPL. TÍTULO EDITORA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

MAT 

Matemática  Porto X X X  

Mat 5; Mat 6 Texto X    

Matemática ConVida Lisboa X X X  

CN 

Magia da Terra; Magia da Vida Porto X X X  

Terra Viva Santillana X X X  

Bioterra Porto X X X  

HGP 

História e Geografia de Portugal Porto X X X  

História e Geografia de Portugal Texto X X X  

À Descoberta da HGP  Porto X X X  

                            Quadro 1 

 

MANUAIS ESCOLARES / RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA   

IMAGENS CONVENCIONAIS - SIMBOLOGIA 

DISCIPL. TÍTULO EDITORA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

 LP 

Novo Português em Linha  Plátano   X  

Passa a Palavra  Porto   X  

Na Ponta da Língua  Porto   X  

Voando…Nas Asas da Fantasia Asa      X  

MAT 

Matemática  Porto X  X X 

Mat 5; Mat 6 Texto X X   

Matemática ConVida Lisboa   X  

CN 

Magia da Terra; Magia da Vida Porto   X X 

Terra Viva Santillana   X X 

Bioterra Porto   X X 

HGP 

História e Geografia de Portugal Porto   X X 

História e Geografia de Portugal Texto   X X 

À Descoberta da HGP  Porto   X X 

                         Quadro 2 
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Anexo 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA   DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

DISCIPL. TÍTULO EDITORA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

      LP 

Novo Português em Linha  Plátano  X X  

Na Ponta da Língua  Porto  X   

MAT 

Matemática  Porto  X   

Matemática ConVida Lisboa  X   

CN 

Magia da Terra; Magia da Vida Porto  X X X 

Terra Viva Santillana  X X X 

Bioterra Porto  X   

HGP 

História e Geografia de Portugal Porto X X X X 

História e Geografia de Portugal Texto X X X X 

À Descoberta da HGP  Porto X X X X 
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Anexo 31 

 

MANUAIS ESCOLARES / FUNÇÃO PEDAGÓGICA / FOTOS 
DISCIPLINA TÍTULO EDITORA MOTIVA VICARIAL REDUNDANTE EXPLICA RECREAT 

 LP 
Novo Português em Linha  Plátano X X X   
Passa a Palavra º Porto  X    
Na Ponta da Língua  Porto  X X   
Voando…Nas Asas da Fantasia  Asa X X    
MAT  
Matemática  Porto X X X   
Mat 5; Mat 6 Texto X X    
Matemática ConVida  Lisboa X X    
CN 
Magia da Terra 5º; Magia da Vida Porto X X X X  
Terra Viva  Santillana X X X X X 
Bioterra  Porto X X X X X 
HGP 
História e Geografia de Portugal  Porto X X X   
História e Geografia de Portugal Texto    X X X   
À Descoberta da HGP  Porto X X X  X 

Quadro 1 

 

MANUAIS ESCOLARES / FUNÇÃO PEDAGÓGICA / ILUSTRAÇÃO 
DISCIPLINA TÍTULO EDITORA MOTIVA VICARIAL REDUNDANTE EXPLICA RECREAT 
 LP 
Novo Português em Linha  Plátano X  X X X 
Passa a Palavra  Porto X X X X X 
Na Ponta da Língua  Porto X  X X X 
Voando…Nas Asas da Fantasia Asa   X      X 
MAT  
Matemática  Porto X X X X X 
Mat 5; Mat 6 Texto  X X X X 
Matemática ConVida Lisboa X X X X X 
CN 
Magia da Terra; Magia da Vida Porto X X X X X 
Terra Viva Santillana X X X X  
Bioterra Porto X X X X X 
HGP 
História e Geografia de Portugal  Porto X X X X X 
História e Geografia de Portugal Texto X X X X X 
À Descoberta da HGP  Porto X X X X X 

Quadro 2 
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Anexo 32 

 

MANUAIS ESCOLARES / FUNÇÃO PEDAGÓGICA  IMAGENS CONVENCIONAIS - MAPAS 
TÍTULO EDITORA MOTIVA VICARIAL REDUNDANTE EXPLICA RECREAT 

 LP 
Novo Português em Linha  Plátano  X    
Na Ponta da Língua  Porto    X  
Voando…Nas Asas da Fantasia Asa      
MAT  
Matemática  Porto    X  
Mat 5, Mat 6 Texto     X 
Matemática ConVida Lisboa    X  
CN 
Magia da Terra; Magia da Vida Porto    X  
Terra Viva Santillana    X  
Bioterra Porto    X  
HGP 
História e Geografia de Portugal  Porto    X  
História e Geografia de Portugal Texto    X  
À Descoberta da HGP  Porto    X  
Quadro 1 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / FUNÇÃO PEDAGÓGICA   IMAGENS CONVENCIONAIS - GRÁFICOS 
TÍTULO EDITORA MOTIVA VICARIAL REDUNDANTE EXPLICA RECREAT 

MAT  
Matemática  Porto    X  
Mat 5, Mat 6 Texto  X  X X 
Matemática ConVida Lisboa    X  
CN 
Magia da Terra; Magia da Vida Porto    X  
Terra Viva Santillana    X  
Bioterra Porto    X  
HGP 
História e Geografia de Portugal  Porto    X  
História e Geografia de Portugal Texto    X  
À Descoberta da HGP  Porto    X  
Quadro 2 
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Anexo 33 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / FUNÇÃO PEDAGÓGICA  IMAGENS CONVENCIONAIS - ESQUEMAS 
TÍTULO EDITORA MOTIVA VICARIAL REDUNDANTE EXPLICA RECREAT 

 LP 
Novo Português em Linha  Plátano    X  
Passa a Palavra  Porto    X  
Na Ponta da Língua  Porto    X  
Voando…Nas Asas da Fantasia Asa       X  
MAT  
Matemática  Porto    X  
Mat 5, Mat 6 Texto      
Matemática ConVida Lisboa    X  
CN 
Magia da Terra; Magia da Vida Porto    X  
Terra Viva Santillana    X  
Bioterra Porto    X  
HGP 
História e Geografia de Portugal Porto    X  
História e Geografia de Portugal Texto    X  
À Descoberta da HGP  Porto    X  

Quadro 1 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / FUNÇÃO PEDAGÓGICA  IMAGENS CONVENCIONAIS - SIMBOLOGIA 

TÍTULO EDITORA MOTIVA VICARIAL REDUNDANTE EXPLICA RECREAT 
 LP 
Novo Português em Linha  Plátano    X  
Passa a Palavra  Porto    X  
Na Ponta da Língua  Porto    X  
Voando…Nas Asas da Fantasia Asa       X  
MAT  
Matemática  Porto    X  
Mat 5, Mat 6 Texto      
Matemática ConVida Lisboa    X  
CN 
Magia da Terra; Magia da Vida Porto    X  
Terra Viva Santillana    X  
Bioterra Porto    X  
HGP 
História e Geografia de Portugal Porto    X  
História e Geografia de Portugal Texto    X  
À Descoberta da HGP  Porto    X  

Quadro 2 
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Anexo 34 

 

 

MANUAIS ESCOLARES / FUNÇÃO PEDAGÓGICA  DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

TÍTULO EDITORA MOTIVA VICARIAL REDUNDANTE EXPLICA RECREAT 
      LP 
Novo Português em Linha  Plátano     X      
Na Ponta da Língua  Porto  X    
MAT  
Matemática  Porto   X   
Matemática ConVida Lisboa  X    
CN 
Magia da Terra; Magia da Vida Porto  X    
Terra Viva Santillana  X    
Bioterra Porto  X    
HGP 
História e Geografia de Portugal  Porto X X X  X 
História e Geografia de Portugal Texto X X X  X 
À Descoberta da HGP  Porto X X X  X 
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Anexo 35 

 

MANUAIS ESCOLARES                                      MELHOR ARRANJO GRÁFICO 
CAPAS 

Disciplina Título Ano Editora 
LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto 
Na Ponta da Língua 6º Porto 

 

Passa a Palavra 5º Porto 
MAT 

Matemática ConVida 5º Lisboa  
Matemática ConVida 6º Lisboa 

CN 
Terra Viva  5º Santillana  
Terra Viva 6º Santillana 

HGP 
História e Geografia de Portugal 5º Porto  
História e Geografia de Portugal 6º Porto 

PÁGINAS 
LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto 
Na Ponta da Língua 6º Porto 

 

Passa a Palavra 5º Porto 
MAT 

Matemática ConVida 5º Lisboa  
Matemática ConVida 6º Lisboa 

CN 
Terra Viva  5º Santillana  
Terra Viva 6º Santillana 

HGP 
História e Geografia de Portugal 5º Porto  
História e Geografia de Portugal 6º Porto 

ÍNDICE 
MAT 

Matemática 5º Porto  
Matemática  6º Porto 

CN 
Magia da Terra   5º Porto  
Magia da Vida 6º Porto 

HGP 
História e Geografia de Portugal 5º Porto  
História e Geografia de Portugal 6º Porto 

APRESENTAÇÃO ORGANIZAÇÃO 
MAT 

Matemática ConVida 5º Lisboa  
Matemática ConVida 6º Lisboa 

CN 
Terra Viva 5º Santillana  
Terra Viva 6º Santillana 

APRESENTAÇÃO DISCIPLINA 
HGP 

História e Geografia de Portugal 5º Porto  
História e Geografia de Portugal 6º Porto 
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Anexo 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MANUAIS ESCOLARES                                    MELHOR ARRANJO GRÁFICO 
 

SEPARADORES TEMAS 
Disciplina Título Ano Editora 
LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto 
Na Ponta da Língua 6º Porto 

 

Passa a Palavra 5º Porto 
MAT 

Matemática ConVida 5º Lisboa  
Matemática ConVida 6º Lisboa 

CN 
Magia da Terra  5º Porto  
Magia da Vida 6º Porto 

HGP 
História e Geografia de Portugal 5º Porto 
História e Geografia de Portugal 6º Porto 
História e Geografia de Portugal 5º Texto 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 
SEPARADORES SUBTEMAS 

HGP 
História e Geografia de Portugal 5º Porto 
História e Geografia de Portugal 6º Porto 
História e Geografia de Portugal 5º Texto 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 
PÁGINAS DE DESENVOLVIMENTO 

LP 
Na Ponta da Língua  5º Porto  
Na Ponta da Língua 6º Porto 

MAT 
Matemática ConVida 5º Lisboa  
Matemática ConVida 6º Lisboa 

CN 
Magia da Terra   5º Porto 
Magia da Vida 6º Porto 
Terra Viva 5º Santillana 

 

Terra Viva 6º Santillana 
HGP 

História e Geografia de Portugal 5º Porto  
História e Geografia de Portugal 6º Porto 

RESUMOS 
CN 

Terra Viva 5º Santillana  
Terra Viva 6º Santillana 

HGP 
História e Geografia de Portugal 5º Porto 
História e Geografia de Portugal 6º Porto 
História e Geografia de Portugal 5º Texto 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 
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Anexo 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MANUAIS ESCOLARES                                 MELHOR ARRANJO GRÁFICO 
 

AUTO-AVALIAÇÃO 
Disciplina Título Ano Editora 
MAT 
 Mat 6 6º Texto 
HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto  
À Descoberta da HGP 6º Porto 

EXERCÍCIOS/ACTIVIDADES 
LP 

Na Ponta da Língua  5º Porto  
Na Ponta da Língua 6º Porto 

MAT 
 Mat 6 6º Texto 
CN 

Terra Viva 5º Santillana  
Terra Viva 6º Santillana 

HGP 
História e Geografia de Portugal 5º Texto  
História e Geografia de Portugal 6º Texto 
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Anexo 38  
 
 

Pré-teste/Alunos 
 
 

Assinala com um X os quadrados que corresponderem às tuas respostas. 
 
 

1. Para que disciplinas compraste um manual escolar? 
 

 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
2. Quais as disciplinas em que usas o manual escolar? 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
3. De entre os manuais das várias disciplinas indica o manual que mais 

gostas. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

4. Indica qual a principal razão para gostares do manual que indicaste em 
3: 

 
 

a) É mais bonito                                  
 

b) É mais simples 
 

c) É mais fácil encontrar os assuntos 
 

d) Outras razões 
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5. Indica onde usas o manual escolar: 
 
 

a) Na aula  
 
b) Em casa 

 
c) Na aula e  
     em casa 

 
 
 
 
 
 

 
6. Na aula o professor segue o manual? 
 
a) Sim    

 
b) Não 

 
 
 
 

7. Na aula, tens o manual sempre aberto? 
 

a) Sim  
 

b) Não 
 

 
 
 

8. Indica como estudas, em casa, pelo manual (podes escolher mais do que 
uma resposta): 

 
 
a) Fazes os exercícios.                                              
 
b) Lês o texto principal. 

 
c) Lês todos os textos. 
 
d) Estás atento às imagens. 

 
e) Estás atento aos textos secundários. 
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9. Achas fácil estudar sozinho pelo manual? 
 
a) Sim     

 
 
b) Não 

 
 
 

10. No caso de teres respondido NÃO na pergunta anterior, a quem pedes 
ajuda? 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

11. Achas fácil encontrar os assuntos no manual? 
 
a) Sim        
 
 
b) Não 

 
 
 

12. O professor ensina a “navegar” pelo manual? 
 
a) Sim  
 

 
b) Não 

 
 
 

13. Tens o hábito de consultar o índice? 
 
c) Sim  
 

 
d) Não 
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14.  Se tens o hábito de consultar o índice, com que objectivo o fazes? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

 
15.  Achas fácil consultar o índice? 

 
a) Sim  
 

 
b) Não 

 
 
 
16. Indica quais são as maiores dificuldades que sentes quando consultas 

um manual escolar. 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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Anexo 39  
 
 

Questionário/Alunos 
 

Como sabes, os manuais escolares são constituídos por índice, temas e subtemas, 
exercícios e actividades, resumos, curiosidades, etc. Para além disso, têm textos 
principais, textos secundários e imagens que podem ser fotografias, desenhos, 
esquemas, coloridos ou não. 
Estamos a fazer um estudo sobre tudo isto e gostaríamos de saber a tua opinião. 
 
Assinala com um X os quadrados que correspondem às tuas respostas. 
 
 
1. Pensa nos teus manuais escolares de Língua Portuguesa (LP), Matemática 

(MAT), Ciências da Natureza (CN) e História e Geografia de Portugal (HGP). 
 
Indica o que mais gostas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escreve qual a principal razão para gostares do manual que indicaste. 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
3. Pensa novamente nos teus manuais escolares de Língua Portuguesa (LP), 

Matemática (MAT), Ciências da Natureza (CN) e História e Geografia de 
Portugal (HGP). 

 
Indica o que gostas menos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LP 

MAT 

CN 

HGP

LP 

MAT 

CN 

HGP
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4. Escreve qual a principal razão para gostares menos do manual que 

indicaste. 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
5. Indica como estudas pelos manuais escolares. 

(Podes escolher mais do que uma resposta). 
 

 
a) Fazes os exercícios.                                              
 
b) Lês o texto principal. 

 
c) Estás atento às imagens. 

 
d) Lês os textos secundários. 

 
e) Realizas as actividades 

 
 
 
 
 
 
6. Achas fácil estudar sozinho pelos manuais escolares? 

 
a) Sim     

 
b) Não 
 

 
 
 
 
 

7. No caso de teres respondido NÃO na pergunta anterior, escreve a principal 
razão da tua dificuldade. 

 
_______________________________________________________________ 
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8. Os professores ensinam a utilizar os manuais escolares? 
 
a) Sim, todos ensinam  

 
b) Não, nenhum ensina 

 
c) Alguns ensinam 
 
 
 
 
9. Achas fácil encontrar os assuntos no manual? 
 
a) Sim        

 
b) Não 

 
 
 
 
 
 
10.  No caso de teres respondido NÃO na pergunta anterior, indica qual o 

manual escolar em que é mais difícil encontrar os assuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Escreve qual a principal razão por que é difícil encontrar os assuntos 
no manual escolar que indicaste. 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

LP 

MAT 

CN 

HGP
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12. Pensa novamente nos teus manuais escolares de Língua Portuguesa (LP), 
Matemática (MAT), Ciências da Natureza (CN) e História e Geografia de 
Portugal (HGP). 

 
Tens o hábito de consultar o índice destes manuais escolares? 

 
 

a) Sim   
 
      b) Não    
 
 
 
 
 

13.  Achas fácil consultar o índice dos manuais escolares? 
 

a) Sim  
  

b) Não 
 

 
 
 
 
14. Indica qual o manual em que é mais difícil consultá-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Escreve qual a principal razão por que achas difícil consultar o índice 

do manual escolar que indicaste. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

LP 

MAT 

CN 

HGP
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16. Tens algum problema com as letras dos textos dos manuais escolares? 
 

a)  Sim  
  
b) Não 

 
 
 

 
17. Se respondeste SIM na pergunta anterior, indica se a causa é alguma das 

que apresentamos.  
(Podes escolher mais do que uma resposta). 

 
a) A letra é muito pequena 
 
b) O desenho da letra é complicado 
 
 

 
 

 
18. Pensa nas imagens dos teus manuais escolares de Língua Portuguesa (LP), 

Matemática (MAT), Ciências da Natureza (CN) e História e Geografia de 
Portugal (HGP). 

 
Tens dificuldades em compreender as imagens? 

 
a) Sim  

 
      b) Não 

 
 
 

  
19. Se respondeste SIM na pergunta anterior, indica qual é o manual escolar 

com imagens mais difíceis de compreender.  
(Podes escolher mais do que uma resposta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigada por teres respondido! 

 

 

 

 

 

 

LP 

MAT 

CN 

HGP
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Anexo 40 
 
 
 

Questionário/Professores 
 
 

Por favor, assinale com um X os quadrados que corresponderem às suas 
respostas. 

 
 
 

1. Indique a disciplina que lecciona. 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 

2. Indique se usa manual escolar na sua disciplina. 
 
 
a) Sim  
 
b) Não 
 

 
 
 
 

3. Como tem conhecimento dos manuais que anualmente estão à sua 
disposição? 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 

4. Indique o que considera importante quando selecciona um manual 
escolar. 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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5. Exige que os alunos comprem manual para a sua disciplina? 
 
 
a) Sim 
 
b) Não 

 
 
 
 

6. Porquê?  
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 

 
7. Usa o manual (pode indicar mais de uma opção): 

 
a) Na preparação das aulas                                                        
 
b) Na sequencia da leccionação dos conteúdos 

 
c) Como obra de referencia para os conteúdos científicos 

 
d) Outros  

 
 
 

8. Se respondeu outros, indique qual a utilização que dá ao manual 
escolar. 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

9. O manual escolar é o único recurso didáctico que utiliza no seu 
trabalho docente? 

 
 

a) Sim 
 

b) Não 
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10. Se respondeu NÃO à questão 9, indique os outros recursos que utiliza. 
 

_______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
11.  Tem o hábito de ensinar os alunos a utilizar o manual escolar? 
 
 
 
a) Sim     

     
b) Não 

 
 
 
 
 

12.  Considera que os alunos são autónomos na consulta do manual 
escolar? 

 
 

 
a) Sim        
 
b) Não 

 
 
 
 
 
 
13. Na sua opinião, quais são as maiores barreiras comunicacionais que o 

manual apresenta para os alunos? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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14. O que pede aos alunos que façam em casa, com o manual escolar: 
 

 
a) Que realizem os exercícios 
 
b) Que estudem a matéria 

 
c) Outros 

 
 
 
 

15. Se respondeu outros, indique quais. 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
16. O que considera mais importante no manual escolar? 
(pode indicar mais de uma opção) 
 
 
a) O texto principal                     
 
b) Os textos secundários 

 
c) As imagens 

 
d) Os exercícios 

 
e) As actividades 

 
f) A avaliação 

 
g) Outros 

 
 
 
 

 
17. Se respondeu outros, indique quais. 

 
_______________________________________________________________ 
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18. Que opinião tem sobre as ilustrações do manual? 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
19. Costuma analisar as ilustrações do manual em conjunto com os 

alunos? 
 

 
a) Sim  
 
b) Não 
 
 
 
 

20. Considera que possui formação suficiente para proceder à respectiva 
análise? 

 
 
a) Sim 
 
b) Não 
 
 
 
 

21. No caso de ter respondido Não, justifique. 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

22. Qual a sua opinião geral sobre os manuais escolares. 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

Obrigada pela sua participação 
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Anexo 41 
 
 

Tratamento Estatístico do Questionário dos Alunos 
 
 
 

GET FILE='C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav'. FREQUENCIES VARIABLES=a1a a1b a1c 
a1d   /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
Frequency Table 
 

a1a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 71 83,5 83,5 83,5 

1,00 14 16,5 16,5 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a1b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 56 65,9 65,9 65,9 

1,00 29 34,1 34,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a1c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 54 63,5 63,5 63,5 

1,00 31 36,5 36,5 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a1d 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 74 87,1 87,1 87,1 

1,00 11 12,9 12,9 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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FREQUENCIES VARIABLES=a1a a1b a1c a1d   /STATISTICS=SKEWNESS SESKEW   
/ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
 

Statistics 

  a1a a1b a1c a1d 

Valid 85 85 85 85 N 

Missing 0 0 0 0 

Skewness 1,841 ,682 ,572 2,248 

Std. Error of Skewness ,261 ,261 ,261 ,261 

 
 
 
NPAR TESTS   /M-W= a1a a1b a1c a1d BY ano(5 6)   /MISSING ANALYSIS. 

NPar Tests 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 

 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 ano N Mean Rank Sum of Ranks 

5,00 44 46,63 2051,50

6,00 41 39,11 1603,50

a1a 

Total 85   

5,00 44 41,06 1806,50

6,00 41 45,09 1848,50

a1b 

Total 85   

5,00 44 44,89 1975,00

6,00 41 40,98 1680,00

a1c 

Total 85   

5,00 44 39,43 1735,00

6,00 41 46,83 1920,00

a1d 

Total 85   

 
 

Test Statisticsa 

 a1a a1b a1c a1d 

Mann-Whitney U 742,500 816,500 819,000 745,000 

Wilcoxon W 1603,500 1806,500 1680,000 1735,000 

Z -2,183 -,916 -,875 -2,375 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,029 ,360 ,381 ,018 

a. Grouping Variable: ano 
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FREQUENCIES VARIABLES=a3a a3b a3c a3d   /STATISTICS=SKEWNESS SESKEW   
/ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 

Statistics 

  a3a a3b a3c a3d 

Valid 85 85 85 85N 

Missing 0 0 0 0

Skewness ,217 1,527 5,128 ,798

Std. Error of Skewness ,261 ,261 ,261 ,261

 
 
Frequency Table 
 

a3a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 47 55,3 55,3 55,3 

1,00 38 44,7 44,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a3b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 68 80,0 80,0 80,0 

1,00 17 20,0 20,0 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a3c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 82 96,5 96,5 96,5 

1,00 3 3,5 3,5 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a3d 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 58 68,2 68,2 68,2 

1,00 27 31,8 31,8 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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NPAR TESTS   /M-W= a3a a3b a3c a3d BY ano(5 6)   /MISSING ANALYSIS. 
 
NPar Tests 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 ano N Mean Rank Sum of Ranks 

5,00 44 38,49 1693,50

6,00 41 47,84 1961,50

a3a 

Total 85   

5,00 44 45,13 1985,50

6,00 41 40,72 1669,50

a3b 

Total 85   

5,00 44 43,43 1911,00

6,00 41 42,54 1744,00

a3c 

Total 85   

5,00 44 44,95 1978,00

6,00 41 40,90 1677,00

a3d 

Total 85   

 
 

Test Statisticsa 

 a3a a3b a3c a3d 

Mann-Whitney U 703,500 808,500 883,000 816,000 

Wilcoxon W 1693,500 1669,500 1744,000 1677,000 

Z -2,027 -1,187 -,523 -,938 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 ,235 ,601 ,348 

a. Grouping Variable: ano 
 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a5a a5b a5c a5d a5e  /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 

Statistics 

  a5a a5b a5c a5d a5e 

Valid 85 85 85 85 85 N 

Missing 0 0 0 0 0 
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Frequency Table 
 

a5a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 13 15,3 15,3 15,3 

1,00 72 84,7 84,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a5b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 16 18,8 18,8 18,8 

1,00 69 81,2 81,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a5c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 63 74,1 74,1 74,1 

1,00 22 25,9 25,9 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a5d 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 50 58,8 58,8 58,8 

1,00 35 41,2 41,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a5e 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 36 42,4 42,4 42,4 

1,00 49 57,6 57,6 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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FREQUENCIES VARIABLES=a6   /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 

Statistics 

a6 

Valid 85 N 

Missing 0 

 
a6 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 28 32,9 32,9 32,9 

1,00 57 67,1 67,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a8a a8b a8c   /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 

Statistics 

  a8a a8b a8c 

Valid 85 85 85N 

Missing 0 0 0

 
 
Frequency Table 

a8a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 50 58,8 58,8 58,8 

1,00 35 41,2 41,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 

a8b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 80 94,1 94,1 94,1 

1,00 5 5,9 5,9 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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a8c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 39 45,9 45,9 45,9 

1,00 46 54,1 54,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a9   /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
 

Statistics 

a9 

Valid 85N 

Missing 0

 
a9 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 23 27,1 27,1 27,1 

1,00 62 72,9 72,9 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
USE ALL. COMPUTE filter_$=(a9 = 0). VARIABLE LABEL filter_$ 'a9 = 0 
(FILTER)'. VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMAT 
filter_$ (f1.0). FILTER BY filter_$. EXECUTE. FREQUENCIES VARIABLES=a10a 
a10b a10c a10d   /STATISTICS=SKEWNESS SESKEW   /ORDER=ANALYSIS. 
 
 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 

Statistics 

  a10a a10b a10c a10d 

Valid 23 23 23 23N 

Missing 0 0 0 0

Skewness -,282 3,140 3,140 ,911

Std. Error of Skewness ,481 ,481 ,481 ,481
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Frequency Table 
 

a10a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 10 43,5 43,5 43,5 

1,00 13 56,5 56,5 100,0 

Valid 

Total 23 100,0 100,0  

 
 

a10b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 21 91,3 91,3 91,3 

1,00 2 8,7 8,7 100,0 

Valid 

Total 23 100,0 100,0  

 
 

a10c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 21 91,3 91,3 91,3 

1,00 2 8,7 8,7 100,0 

Valid 

Total 23 100,0 100,0  

 
 

a10d 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 16 69,6 69,6 69,6 

1,00 7 30,4 30,4 100,0 

Valid 

Total 23 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
FILTER OFF. USE ALL. EXECUTE. NPAR TESTS   /M-W= a10a a10b a10c a10d BY 
ano(5 6)   /MISSING ANALYSIS. 
 
 
 

NPar Tests 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
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Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 ano N Mean Rank Sum of Ranks 

5,00 44 38,90 1711,50

6,00 41 47,40 1943,50

a10a 

Total 85   

5,00 44 43,93 1933,00

6,00 41 42,00 1722,00

a10b 

Total 85   

5,00 44 43,93 1933,00

6,00 41 42,00 1722,00

a10c 

Total 85   

5,00 44 43,36 1908,00

6,00 41 42,61 1747,00

a10d 

Total 85   

 
 

Test Statisticsa 

 a10a a10b a10c a10d 

Mann-Whitney U 721,500 861,000 861,000 886,000 

Wilcoxon W 1711,500 1722,000 1722,000 1747,000 

Z -2,471 -1,373 -1,373 -,296 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,013 ,170 ,170 ,768 

a. Grouping Variable: ano 
 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a12 a13   /STATISTICS=SKEWNESS SESKEW   
/ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
 
Frequency Table 
 

a12 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 39 45,9 45,9 45,9 

1,00 46 54,1 54,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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FREQUENCIES VARIABLES=a13   /STATISTICS=SKEWNESS SESKEW   /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 

Statistics 

a13 

Valid 49N 

Missing 36

Skewness -,568

Std. Error of Skewness ,340

 
a13 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 18 21,2 36,7 36,7 

1,00 31 36,5 63,3 100,0 

Valid 

Total 49 57,6 100,0  

Missing System 36 42,4   

Total 85 100,0   

 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a14a a14b a14c a14d   /STATISTICS=SKEWNESS SESKEW   
/ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 

 
Frequency Table 
 

a14a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 61 71,8 71,8 71,8 

1,00 24 28,2 28,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 

a14b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 83 97,6 97,6 97,6 

1,00 2 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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a14c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 81 95,3 95,3 95,3 

1,00 4 4,7 4,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
a14d 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 73 85,9 85,9 85,9 

1,00 12 14,1 14,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a16   /STATISTICS=SKEWNESS SESKEW   /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
 

a16 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 79 92,9 92,9 92,9 

1,00 6 7,1 7,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a17a a17b   /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
Frequency Table 
 

a17a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 81 95,3 95,3 95,3 

1,00 4 4,7 4,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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a17b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 81 95,3 95,3 95,3 

1,00 4 4,7 4,7 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a18   /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
 

a18 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 67 78,8 78,8 78,8 

1,00 18 21,2 21,2 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a19a a19b a19c a19d   /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\doutoramento final 22.6.09\MArrocos 
ALUNOSquestionarios\marrocos alunos.sav 
 
 

Statistics 

  a19a a19b a19c a19d 

Valid 85 85 85 85N 

Missing 0 0 0 0

 
 
 
Frequency Table 
 

a19a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 83 97,6 97,6 97,6 

1,00 2 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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a19b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 83 97,6 97,6 97,6 

1,00 2 2,4 2,4 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 

a19c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 79 92,9 92,9 92,9 

1,00 6 7,1 7,1 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  

 
 

a19d 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 71 83,5 83,5 83,5 

1,00 14 16,5 16,5 100,0 

Valid 

Total 85 100,0 100,0  
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Anexo 42 
 

Tratamento Estatístico do Questionário dos Professores 
 
 

GE FILE='C:\Users\graça\Desktop\SPSS1\spss\ESTEprofess2304.sav'. 
FREQUENCIES VARIABLES=a5 a7a a7b a7c a7d a9 a11 a12 a14a a14b a14c a16a a16b 
a16c a16d a16e a16f a16g a19 a20 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
 [DataSet1] C:\Users\graça\Desktop\SPSS1\spss\ESTEprofess2304.sav 
 

Frequency Table 
 

a5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,00 24 100,0 100,0 100,0 

 
a7a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 2 8,3 8,3 8,3 

1,00 22 91,7 91,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a7b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 8 33,3 33,3 33,3 

1,00 16 66,7 66,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a7c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 14 58,3 58,3 58,3 

1,00 10 41,7 41,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a7d 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 16 66,7 66,7 66,7 

1,00 8 33,3 33,3 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  
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a9 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ,00 24 100,0 100,0 100,0 

 
a11 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 1 4,2 4,2 4,2 

1,00 23 95,8 95,8 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a12 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 13 54,2 54,2 54,2 

1,00 11 45,8 45,8 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a14a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,00 24 100,0 100,0 100,0 

 
a14b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 2 8,3 8,3 8,3 

1,00 22 91,7 91,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a14c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 22 91,7 91,7 91,7 

1,00 2 8,3 8,3 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a16a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 2 8,3 8,3 8,3 

1,00 22 91,7 91,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  
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a16b 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 14 58,3 58,3 58,3 

1,00 10 41,7 41,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a16c 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 7 29,2 29,2 29,2 

1,00 17 70,8 70,8 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a16d 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 2 8,3 8,3 8,3 

1,00 22 91,7 91,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a16e 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 3 12,5 12,5 12,5 

1,00 21 87,5 87,5 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a16f 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 20 83,3 83,3 83,3 

1,00 4 16,7 16,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
a16g 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 20 83,3 83,3 83,3 

1,00 4 16,7 16,7 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  
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a19 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 1 4,2 4,2 4,2 

1,00 23 95,8 95,8 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  

 
 

a20 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

,00 5 20,8 20,8 20,8 

1,00 19 79,2 79,2 100,0 

Valid 

Total 24 100,0 100,0  
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Anexo 43 

 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA A AUTORES DE MANUAIS ESCOLARES 

 

1. O que o levou a realizar um manual escolar? 

a) Iniciativa da editora? 

b) Iniciativa sua? 

c) Que outros motivos?  

 

2. Se foi iniciativa sua baseou-se em quê? 

a) Considerou que os existentes estavam desactualizados? 

b) Achou que os existentes não eram bons? 

c) Que outras razões? 

 

3. O que leva quando apresenta a sua proposta à editora? 

 

4. Quanto tempo leva a realizar um manual escolar? 

 

5. Quem projecta a estrutura e o layout do manual escolar? 

a) Os autores? 

b) A editora? 

c) Um designer? 

d) Uma equipa constituída por todos? 

 

6. Os elementos envolvidos na construção de um manual escolar têm reuniões em 

conjunto? 

a) Com que periodicidade? 

 

7. Em que momento processual se dá a intervenção do designer? 

 

8. Sabe que formações têm as pessoas que desempenham as funções de 

designer? 

 

9. Os autores acompanham de perto o trabalho do designer? 
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10. Costuma aceitar as ideias do designer? 

a) Porquê? 

 

11. O que é para si mais importante num manual escolar? 

 

12. Quem escolhe as imagens a integrar no manual escolar? 

 

13. Quem decide as secções em que se divide o manual escolar? 

 

14. Quem decide quais os sinais gráficos a usar (cor, símbolos, etc.) para facilitar a 

“navegação” através do manual escolar? 

 

15. São feitas avaliações ao longo do processo? 

a) Em caso afirmativo, como são realizadas? 

b) Que “actores” envolvem? 

 

16.  Dado o target específico dos alunos a que os manuais escolares se destinam, 

e o conhecimento da importância da relação forma/fundo, das paletas 

cromáticas e dos aspectos físicos e psicológicos da cor, no processo de 

construção de um manual escolar, consideram relevante a inclusão de um 

psicólogo e de um ergonomista? 
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ANEXO 44 
 

 
GUIÃO DA ENTREVISTA A EDITORES DE MANUAIS ESCOLARES 

 
1. O que leva a editora e decidir que é necessário realizar um novo manual 

escolar? 
 
2. Como escolhe os autores? 

 
3. O que apresenta o autor quando faz a sua proposta à editora? 
 
4. Quanto tempo leva a realizar um manual escolar? 
 
5. Quem projecta a estrutura e o lay out do manual escolar? 

a) Os autores? 
b) A editora? 
c) Um designer? 
d) Uma equipa constituída por todos? 

 
 

6. Os elementos envolvidos na construção de um manual escolar têm reuniões 
em conjunto? 

a) Com que periodicidade? 
 

7. Em que momento processual se dá a intervenção do designer? 
 

8. Que formação têm as pessoas que desempenham as funções de designer? 
 
9. Os autores acompanham de perto o trabalho do designer? 

 
10. Quem escolhe as imagens a integrar no manual escolar? 

 
11. Quem decide quais as secções que farão parte do manual escolar? 

 
12. Quem realiza o corte do texto em blocos? 

 
13. Quem projecta os sinais gráficos (cor, símbolos, etc.) para facilitar a 

“navegação” através do manual escolar? 
 

14. São feitas avaliações ao longo do processo? 
a) Em caso afirmativo, como são realizadas? 
b) Que “actores” envolvem? 

 
15.  Dado o target específico dos alunos a que os manuais escolares se 

destinam, e o conhecimento da importância da relação forma/fundo, das 
paletas cromáticas e dos aspectos físicos e psicológicos da cor, no processo 
de construção de um manual escolar, consideram relevante a inclusão de 
um psicólogo e de um ergonomista? 
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Anexo 45 
 
 

GUIÃO/ENTREVISTA A DESIGNER DE MANUAIS ESCOLARES 
 

 
1. Como vos chega a encomenda de um manual escolar? 

 
2. Quanto tempo leva a realizar um manual escolar? 
 
3. Quem projecta a estrutura e o lay out do manual escolar? 

a) Os autores? 
b) A editora? 
c) Um designer? 
d) Uma equipa constituída por todos? 

 
 

4. Os elementos envolvidos na construção de um manual escolar têm reuniões 
em conjunto? 

a) Com que periodicidade? 
 

5. Em que momento processual se dá a intervenção do designer? 
 

6. Que formação têm as pessoas que desempenham as funções de designer? 
 
7. Os autores acompanham de perto o trabalho do designer? 

 
8. Quem escolhe as imagens a integrar no manual escolar? 

 
9. Quem decide quais as secções em que se divide o manual escolar? 

 
10. Quem decide como se corta o texto em determinados blocos? 

 
11. Quem decide quais os sinais gráficos (cor, símbolos, etc.) para facilitar a 

“navegação” através do manual escolar? 
 

12. São feitas avaliações ao longo do processo? 
a) Em caso afirmativo, como são realizadas? 
b) Que “actores” envolvem? 

 
13.  Dado o target específico dos alunos a que os manuais escolares se 

destinam, e o conhecimento da importância da relação forma/fundo, das 
paletas cromáticas e dos aspectos físicos e psicológicos da cor, no processo 
de construção de um manual escolar, consideram relevante a inclusão de 
um psicólogo e de um ergonomista? 

 
 
 
 



ANEXOS – INQUÉRITOS  

 

 402 /433 

Anexo 46 

 

ENTREVISTA À EDITORA LEYA 

 

1. O que leva a editora e decidir que é necessário realizar um novo manual 

escolar? 

L: Orientações do Ministério quanto a anos de adopção, estudos de mercado, 

necessidades de professores veiculadas através da nossa rede de 

divulgadores. 

 

2. Como escolhe os autores? 

L: Há várias hipóteses: autores que se candidatam espontaneamente; autores 

que descobrimos «por acaso» em seminários ou conferências e que nos parece 

terem potencial; autores que procuramos em associações de professores; 

potenciais autores identificados pela rede de divulgadores. Internamente, a 

pesquisa activa e escolha final são feitas por um gabinete específico 

denominado Gabinete de Estudos e Projectos. 

 

3. O que apresenta o autor quando faz a sua proposta à editora? 

L: Geralmente, uma proposta de projecto mencionando os seus princípios-base, 

organização macro e micro. É sempre valorizada a entrega de uma amostra, 

que pode consistir numa unidade ou capítulo representativas da filosofia e da 

organização do manual 

 

4. Quanto tempo leva a realizar um manual escolar? 

L: Idealmente, 6 meses, desde que o projecto está aprovado até à sua 

aprovação em PDF final pronto para impressão. No entanto, devido a 

contingências várias, muitas vezes produz-se manuais em apenas 3/4 meses. 

 

5. Quem projecta a estrutura e o lay out do manual escolar? 

a) Os autores? 

b) A editora? 

c) Um designer? 

d) Uma equipa constituída por todos? 
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L: A estrutura é definida em conjunto pelos autores e pela editora. O layout 

envolve também o designer – neste caso, os pedidos de briefing e de validação 

passam sobretudo pela editora, tendo no entanto os autores sempre uma 

palavra a dizer. 

 

6. Os elementos envolvidos na construção de um manual escolar têm 

reuniões em conjunto? 

a) Com que periodicidade? 

L: Sim, são feitas reuniões regularmente (presenciais ou por videoconferência), 

com a periodicidade considerada necessária tendo em conta cada fase do 

processo. Numa primeira fase, de construção dos originais e de definição de 

projecto gráfico, a frequência é elevada. A partir do momento em que os 

originais passam a provas, essa periodicidade vai sendo reduzida, podendo a 

troca de informação ser feita via mail/PDF. 

 

7. Em que momento processual se dá a intervenção do designer? 

L: Os designers começam a intervir a partir do momento em que há projecto 

aprovado, o que muitas vezes significa que também podem ter influência na 

construção dos originais. Acompanham depois todos os materiais até à sua 

aprovação em PDF final. 

 

8. Que formação têm as pessoas que desempenham as funções de 

designer? 

L: São geralmente pessoas licenciadas na área, que podem trabalhar ou não 

dentro da editora. Trabalhamos também muito com ateliers externos ou com 

designers freelancer. 

 

9. Os autores acompanham de perto o trabalho do designer? 

L: Sim, na fase de definição do projecto gráfico são promovidas reuniões com 

ambas as partes envolvidas. 

 

10. Quem escolhe as imagens a integrar no manual escolar? 

L: Também aqui há várias hipóteses, que podem variar com a experiência das 

partes, com a área disciplinar ou com outras especificidades do projecto: 

autores; designer; coordenador editorial responsável pelo manual. 
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11. Quem decide quais as secções que farão parte do manual escolar? 

L: Os autores em colaboração com a editora. 

 

12. Quem realiza o corte do texto em blocos? 

L: Idem. 

 

13. Quem projecta os sinais gráficos (cor, símbolos, etc.) para facilitar a 

“navegação” através do manual escolar? 

L: São pensados em conjunto por autores, editores e designers. 

 

14. São feitas avaliações ao longo do processo? 

a) Em caso afirmativo, como são realizadas? 

b) Que “actores” envolvem? 

 

L: As avaliações são feitas logo desde o início, variando os intervenientes 

consoante a fase do processo: em originais, é feita uma validação pelo 

coordenador editorial, consultores científicos, pedagógicos e linguísticos; em 1.ª 

prova, por autores, coordenador editorial e Gabinete de Estudos e Projectos; em 

2.ª prova, novamente por todos os consultores, coordenados editorial, autores, 

directora de marca e Gabinete de Estudos e Projectos; em 3.ª e última prova, 

novamente por todos exceptuando os consultores. A validação é mais ou menos 

intensiva de acordo com cada fase e cada interveniente. 

 

15. Dado o target específico dos alunos a que os manuais escolares se 

destinam, e o conhecimento da importância da relação forma/fundo, das 

paletas cromáticas e dos aspectos físicos e psicológicos da cor, no 

processo de construção de um manual escolar, consideram relevante a 

inclusão de um psicólogo e de um ergonomista? 

 

L: É algo que não está instituído. No entanto, a equipa de designers está atenta 

a estes critérios e, no que se refere ao peso dos livros, há directivas que 

cumprimos. 
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Anexo 47 

 

ENTREVISTA À EDITORA SANTILLANA/CONSTÂNCIA 

 

1. O que leva a editora e decidir que é necessário realizar um novo 

manual escolar? 

S: O calendário de adopções definido pelo Ministério da Educação. 

 

2. Como escolhe os autores? 

S: Com base no seu currículo, em pareceres acerca da sua actividade e na 

apreciação de um pequeno trabalho que lhe é encomendado. 

 

3. O que apresenta o autor quando faz a sua proposta à editora? 

S: Um pequeno resumo explicativo da obra, um plano de obra e uma pequena 

parte realizada como exemplo. 

 

4. Quanto tempo leva a realizar um manual escolar? 

S: É bastante variável e está muitas vezes dependente de decisões e 

momentos condicionados pelo Ministério da Educação. Mas podemos 

considerar uma média de 5 a 6 meses. 

 

5. Quem projecta a estrutura e o lay out do manual escolar? 

a) Os autores? 

b) A editora?  

c) Um designer? 

d) Uma equipa constituída por todos? 

 

S: A editora. Projecta a estrutura por via dos seus editores e directora editorial e 

o lay out por via do seu designer e directora editorial. 

 

6. Os elementos envolvidos na construção de um manual escolar têm 

reuniões em conjunto? 

S: Sim. 
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a) Com que periodicidade?  

       S: Semanal. 

 

7. Em que momento processual se dá a intervenção do designer? 

S: Na definição do lay out, no decurso da paginação e na finalização do 

trabalho. 

 

8. Que formação têm as pessoas que desempenham as funções de 

designer? 

S: Curso do ARCO. 

 

9. Os autores acompanham de perto o trabalho do designer? 

 

S: Por via das provas que vão recebendo para reverem, no decurso do trabalho. 

 

10. Quem escolhe as imagens a integrar no manual escolar? 

S: Os autores e editores elaboram uma encomenda que entregam a técnicos 

especializados da Editora (ilustradores e responsáveis de fotografia) que 

concebem e pesquisam cada uma das situações encomendadas, as quais 

submetem à aprovação dos autores e dos editores. 

 

11. Quem decide quais as secções que farão parte do manual escolar? 

S: A Editora com o apoio dos autores. 

 

12. Quem realiza o “corte” do texto em blocos? 

??????? 

 

13. Quem projecta os sinais gráficos (cor, símbolos, etc.) para facilitar a 

“navegação” através do manual escolar? 

 

S: Directora editorial, designer e editores, com o eventual apoio dos autores. 
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14. São feitas avaliações ao longo do processo? 

a) Em caso afirmativo, como são realizadas? 

        S: São realizadas avaliações em cada uma das provas. 

 

b) Que “actores” envolvem? 

        S: Toda a equipa. 

 

15.  Dado o target específico dos alunos a que os manuais escolares se 

destinam, e o conhecimento da importância da relação forma/fundo, 

das paletas cromáticas e dos aspectos físicos e psicológicos da cor, 

no processo de construção de um manual escolar, consideram 

relevante a inclusão de um psicólogo e de um ergonomista? 

S: Poderá ser uma hipótese a considerar no futuro. 

 

Bom dia Dra. Graça 

 

Vou tentar ser explícita no meu esclarecimento. 

A Editora Santillana trabalha de forma ligeiramente diferente da maioria das 

Editoras do mercado português. A designação genérica de "autores", de facto, para 

nós são fornecedores de conteúdos escritos. Na nossa editora os projectos nascem 

dentro da Editora e não por via de propostas de autores para nós analisarmos. 

Existe uma intervenção muito grande por parte dos editores de cada projecto (tendo 

estes editores formação académica na área específica em que trabalha e 

experiência lectiva), designadamente reescrevendo ou produzindo conteúdos que 

irão fazer parte da "Obra Colectiva", também desenvolvida pelos fornecedores de 

conteúdo (autores). 

Os fornecedores de conteúdo (autores) estão presentes nas reuniões, sempre que 

o respectivo editor necessite, quem está sempre presente é esse editor. 

Espero ter esclarecido as suas dúvidas. 

Atenciosamente 

 

Sílvia Vasconcelos 
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ANEXO 48 

 

ENTREVISTA A AUTORA DE MANUAIS ESCOLARES – Lúcia Soares 

 

1. O que o levou a realizar um manual escolar? 

LS: A colega, que o elaborou comigo, foi contactada pela Texto Editora para arranjar 

outra pessoa porque sozinha não aceitava.  

 

2. Se foi iniciativa sua baseou-se em quê? 

a) Considerou que os existentes estavam desactualizados? 

b) Achou que os existentes não eram bons? 

c) Que outras razões? 

LS: Não foi porque achássemos que não havia bons manuais. A razão foi que no 

contexto da altura não havia manuais que integrassem, pela língua e cultura, os alunos 

das ex-colónias por ex., porque faziam referência somente à cultura de Portugal. 

Queríamos mostrar outra realidade, outras culturas. Queríamos mostrar aspectos 

artísticos, sobretudo de África, que era donde existiam mais alunos na altura. Os 

africanos eram sempre apresentados como não tendo nada, onde só há fome, miséria e 

guerra e, portanto, nós queríamos ter o Malangatana, por ex. Que apresentasse a 

cultura deles. 

 

3. O que levou quando apresentou a sua proposta à editora? 

LS: Nós levámos um texto e uma apresentação gráfica que gostaríamos que o manual 

tivesse e tentámos encontrar uma ilustradora que soubesse ler e que fosse no mesmo 

sentido que queríamos ir. Tivemos sorte com a pessoa que ilustrou. Era uma pessoa 

que nunca conhecemos, que a editora nunca nos deixou conhecer. A pessoa 

responsável que estabelecia o contacto entre a editora e nós encontrou esta ilustradora. 

Houve uma primeira amostra que não gostámos e tentámos explicar um pouco o tipo de 

ilustração que gostaríamos que tivesse. Um tom ligeiramente humorístico, não muito 

infantil, os traços bélicos pouco acentuados, e realmente encontrou uma pessoa que foi 

fazendo a ilustração, que foi mandando. Nós só vimos sempre as imagens pelo 

computador. Quando conseguimos conciliar a apresentação gráfica, os textos, a 

ilustração, então começamos a trabalhar.  
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4. Nunca reuniram com a ilustradora? 

LS: Houve sempre o impedimento de reunir com a ilustradora.  

 

5. Porquê?  

LS: Talvez porque era freelancer. Não sei se eles não queriam que a levássemos para 

outro lado, não sei. Não percebi, nunca conseguimos perceber. Posteriormente, 

fizemos outros manuais, gostaria de trabalhar com ela, de ter contactado com ela, 

porque gostei muito dela. Até já fiz um apelo pela internet, mas nunca mais a encontrei. 

 

6. Quanto tempo leva a realizar 1 manual?  

LS: Talvez um ano e tal, não sei muito bem. Depois andámos a fazer uma coisa que 

detestei que era publicitar o livro, contactar os professores. Nesse papel sentimo-nos 

péssimas. 

 

7. Quem projectou a estrutura e o layout ? 

LS: Fomos nós que explicámos à pessoa que estabelecia o contacto entre nós e a 

editora, que era da editora. 

 

8. A ilustradora funcionou só como ilustradora ou também como designer? 

LS: Agora já não sei. Não sei quem fez o layout. 

 

9. Os elementos envolvidos na construção de um manual escolar têm reuniões 

em conjunto? 

LS: Nunca tivemos reuniões com o designer da Texto. Só tínhamos reuniões com essa 

rapariga que estabelecia o contacto. Tivemos um outro contacto ao nível superior 

porque as coisas não estavam a correr muito bem. Mas com a ilustradora, que era uma 

pessoa que queríamos conhecer, nunca houve essa possibilidade. Nunca tivemos 

reuniões com todos os elementos. 

 

10. Em que momento processual se dá a intervenção do designer? 

LS: Não sei. 

 

11. Sabe que formações têm as pessoas que desempenham as funções de 

designer? 

LS: Não sei. Nunca os conheci. Nunca acompanhámos de perto o trabalho. 
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12. Quando uma página estava pronta, alguém vos mostrou o modelo de página?  

LS: Sim. Muito concretamente, no caso deste manual, nós queríamos que o manual 

apresentasse o texto mais sobre a esquerda, tivesse sempre uma margem onde 

aparecessem informações suplementares. Foi uma condição que pusemos. 

 

13. Quem escolheu a letra?  

LS: Não fomos nós nem nos perguntaram se gostávamos. A única coisa que nos 

perguntaram foi sobre os desenhos da ilustradora. Até havia um que nós gostávamos 

muito mas a Texto achava que não era muito bom porque era uma avó a dar una 

tabefes no rabo de uma criança. Nós não vimos assim. 

Nunca tivemos este relacionamento de nos sentarmos todos à mesma mesa e 

discutirmos: vamos lá ver quantas secções tem o manual ou… 

Nós mandávamos uma sequência de textos e depois recebíamos em casa… 

 

14. Relativamente ao texto, quem vos dizia o lugar dos blocos de texto?  Com são 

os títulos principais, os subtítulos? 

LS: Quando dizia respeito ao texto decidíamos nós. Quando eram aspectos gráficos de 

conjunto, decidiam por nós. Lembro-me que relativamente às fotos havia algumas que 

não concordávamos, e fizemos uma limpeza e eles… a editora é que arranjou as 

fotografias. Umas ideias aceitámos, outras não. 

Não houve um trabalho de conjunto como tem havido agora em que trabalhamos em 

conjunto com a pessoa que faz o layout, com a ilustradora. Portanto nós somos uma 

parte activa na Lidel. A relação é diferente. Fazemos os manuais para Timor. Esta 

editora está especializada, vocacionada para publicações de português língua 

estrangeira. É uma coisa muito mais pequena, quase familiar, em que o nosso trabalho 

com as designers tem sido muito constante e sempre que precisamos encontramo-nos, 

dão-nos sugestões, fazem propostas, dizemos como gostamos mais ou não, e elas 

alteram. Com os ilustradores também. Nesta editora trabalhamos como uma equipa. 

 

15. O que é para si mais importante num manual escolar? 

LS: Em função de quê? 
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16. Da criança a quem se destina o manual.  

LS: A ilustração. Se não se conseguir estabelecer uma relação afectiva entre a criança 

e o livro perdemos logo aí um grande impacto para ensinar o que quer que seja. Se a 

criança aderir à ilustração, à apresentação, se tiver contacto com o livro, se o levar para 

casa, se puder mexer-lhe, eu acho que nós ganhamos pontos. Não quer dizer depois 

que os conteúdos não sejam muito importantes. E depois a variedade. Eu acho que 

fazer sempre as mesmas actividades…tal como os professores não podem mandar 

abrir sempre o livro na página 35... A criança tem que ter uma relação afectiva com o 

livro. 

 

17. Quem escolhe as imagens a integrar no manual? 

LS: Umas fomos nós, outras, porque havia espaços, foi a própria editora que nos 

chamou para os ocuparmos, quer fosse com imagens, quer com pequenos textos, quer 

até com actividades mais extensas. Foi mais a editora do que nós. 

 

18. Sempre que a editora decidia integrar qualquer imagem perguntava às autoras 

se estavam de acordo?  

LS: Perguntava. Quer dizer, eles davam as imagens… até o próprio título que queriam 

impor. Nós é que dissemos que não, porque não tinha nada a ver com a nossa filosofia 

de base para o manual.  

 

19. Quem decide as secções em que se divide o manual escolar? 

LS: Fomos nós. 

 

20. Quem decide quais os sinais gráficos a usar (cor, símbolos, etc.) para facilitar 

a “navegação” através do manual escolar? 

LS: Foi uma coisa trabalhada entre nós e a pessoa da editora que fazia a ponte entre 

nós e a ilustradora. Como seria mais sugestivo. A ilustradora nunca vimos. Eu penso 

que uma das coisas desagradáveis foi nunca nos dar o contacto da ilustradora. Foi a 

editora que propunha e nós aceitávamos ou não ou nós propúnhamos. Também 

tínhamos algumas ideias…tínhamos visto algumas coisas. A pessoa com quem 

contactávamos mais foi quem estabeleceu sempre o contacto. 

 

21. Sabe a formação dessa pessoa? 

LS: Acho que estava ligada ao design ou coisa assim… 
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22. São feitas avaliações ao longo do processo? 

LS: São umas avaliações um bocadinho empíricas. A nossa avaliação partiu mais de 

uma grelha de conteúdos que nós tínhamos para não nos perdermos. E porque 

também é imposto um número de páginas pela editora. E, portanto, fomos tentando ir 

avaliando o que já tínhamos e o que não tínhamos, de quem falávamos, os conteúdos 

programáticos a trabalhar. 

 

23. Quem fez a avaliação foram vocês sobre o vosso próprio trabalho? 

LS: Sim. 

 

24. Nunca houve uma avaliação com os alunos? 

LS: Houve, porque a colega que trabalhava comigo tinha alunos e algumas coisas foi 

passando e outras coisas advinham já da sua própria prática lectiva. O nosso 

conhecimento deu-se através da intervenção educativa e, portanto, algumas coisas 

nós, antes de fazer o manual, tínhamos trabalhado em conjunto. Daí surgiu alguma 

empatia entre nós e afinidades no tipo de trabalho e, foi por isso que, quando lhe 

propuseram o trabalho ela pensou em mim. Portanto, algumas coisas foram avaliadas, 

mas não foi um trabalho muito estruturado em que nós seleccionássemos, 

trabalhássemos, víssemos, reformulássemos… não. 

 

25. Então não é foi uma prática da editora avaliar o material à medida que o 

realizava, avaliar o protótipo? 

LS: Não. Não estavam preocupados com esse aspecto. 

 

26. Dado o target específico dos alunos a que os manuais escolares se destinam, 

e o conhecimento da importância da relação forma/fundo, das paletas cromáticas 

e dos aspectos físicos e psicológicos da cor, no processo de construção de um 

manual escolar, consideram relevante a inclusão de um psicólogo e de um 

ergonomista na equipa? 

LS: Não tínhamos equipa nenhuma. Isso não. Pelo menos que tivéssemos 

conhecimento. Não sabemos o que estava para além daquela parede. Não sabemos se 

havia outras pessoas que pudessem interessar-se. Nunca nos foi dito nada e, portanto, 

o que ali está foi um bocadinho empírico e nosso. Nunca tivemos conhecimento de 

nada disso. 
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Anexo 49 

 

ENTREVISTA A AUTOR DE MANUAIS ESCOLARES – ANÓNIMO 

 

1. O que a levou a realizar um manual escolar? 

R.: Foi por convite de uma colega. No entanto eu já tinha feito quatro manuais e 

portanto é uma coisa que eu gosto de fazer. E pareceu-me que o projecto era 

interessante e aderi. 

 

2. Se foi iniciativa sua baseou-se em quê? 

a) Considerou que os existentes estavam desactualizados? 

b) Achou que os existentes não eram bons? 

c) Que outras razões? 

R.: Penso que os manuais que existem já estão muito rodados. Queríamos fazer um 

projecto diferente. Foi nessa perspectiva e, sobretudo, porque queríamos realizar um 

manual que se dirigisse mais às questões ambientais, um aspecto importante 

actualmente. A maioria dos livros desenvolvem os temas do modo tradicional e também 

não dão um carácter ambiental e sustentável que nós queríamos dar. 

 

3. O que levou quando apresentou a sua proposta à editora? 

R.: Nos fizemos um projecto em power point que apresentámos, com os objectivos e 

sequenciando as características que nós queríamos, que incluía um livro para o aluno, 

um livro e um guia para o professor, um livro de actividades e provavelmente faríamos 

uns CDs de jogos ou de actividades também para alunos, para fazerem em casa, no 

computador. 

 

 4. E já levavam algum texto? 

R.: Não. Só levávamos os objectivos, a forma e o projecto em geral. 

 

5. Quanto tempo leva a realizar 1 manual? 

R.: Cerca de 1 ano. Nós tivemos mais tempo por outras razões. Como não ia ser 

adoptado, temos estado a pesquisar e burilar mais o projecto. 
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6. Quem projecta a estrutura e o layout do manual escolar? 

a) Os autores? 

b) A editora? 

c) Um designer? 

d) Uma equipa constituída por todos? 

R.: Quer dizer, a própria editora tem realmente equipas que fazem todas essas coisas. 

Nós temos que atender ao programa. De acordo com o programa oficial estipulámos, 

pormenores em particular onde queríamos os separadores, onde queríamos que se 

passasse a outro assunto, e, sobretudo demos algumas ideias sobre a estrutura, mas a 

editora é que fez o resto, quer dizer, a equipa de designers e paginadores fizeram a 

estrutura visual do livro. 

 

7. É a editora que escolhe o tipo de letra, o modelo da página? 

R.: Sim. Uma das coisas que não gostámos foi o tipo de letra porque achámos que era 

pequenino demais para os alunos do 5º ano, e não foi possível modificar muito, no 

entanto ficou como editora considerou que ficava melhor. 

 

8. Os elementos envolvidos na construção de um manual escolar têm reuniões 

em conjunto? 

R.: Não, só com a coordenadora do projecto e raramente (duas vezes) com outros 

elementos, como o assessor da directora editorial ou a própria directora. 

 

8.a) Com que periodicidade? 

R.: Sempre que temos que entregar texto, as provas corrigidas ou ainda para discutir 

aspectos relacionados com o projecto gráfico. É só feito de quando em vez uma vez por 

mês mais ou menos. 

 

9. Em que momento processual se dá a intervenção do designer? 

R.: Acho que começou logo no início. Começaram por estabelecer a estrutura do livro, 

cores e ícones representativos das actividades. 

 

10. Conheceu o designer? 

R.: Só a vi uma vez, no início do trabalho. 
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11. Sabe que formação tem a pessoa que desempenha as funções de designer? 

R.: Não sei. Creio que a designer é de arquitectura. Mas não tenho a certeza porque 

também não nos informaram sobre isso. Disseram que pertencia a uma equipa de 

designers, um gabinete que faz o trabalho para a editora. 

 

12. Os autores acompanham de perto o trabalho do designer? 

R.: Apresentam-nos o trabalho pura e simplesmente. Normalmente dizem-nos “Olhem, 

está aqui, foi desta maneira, foi assim que decidimos, e está aqui e estrutura”. Vocês 

agora podem dar algumas sugestões. Mas não há muito a modificar. 

 

13. E deram sugestões? 

R.: Demos algumas sugestões acerca das cores porque não gostámos das cores que 

nos apresentaram e foram modificadas um pouco. Fizeram-nas mais claras. 

Apresentaram cores do tipo “Benetton” e nós dissemos que queríamos cores menos 

agressivas. Foram modificadas em particular a intensidade da cor. Nós estabelecemos 

para cada tema uma cor, por ex. o dos animais era encarnado, o das plantas era verde, 

o da água era azul etc. 

 

14. Aceitaram as ideias dos designers? 

R.: Nem sempre. Normalmente dizemos que não queremos assim, gostaríamos que 

fosse de outra maneira, mas é muito difícil dialogar com eles sem estarmos a trabalhar 

em equipa. Aliás nem se pode dialogar com eles. É com a coordenadora que falamos. 

Ela é que é a intermediária entre a editora e o dito gabinete de design. 

 

15. Qual é a opinião que têm da designer? 

R.: Eu tenho a opinião de que é um bocadinho espartilhada. Portanto, eles estão 

naquela linha e é escusado porque não modificam grande coisa. Por ex., os ícones que 

escolheram foram objecto de muita luta porque achámos que não eram próprios para 

os alunos de 5º ano. Tivemos muita luta mas não se modificaram muito. Eles 

propuseram ícones para cada actividade, por ex., actividades de desenvolvimento, 

actividades de desenvolvimento, avaliação formativa. Escolheram uns símbolos mas 

depois nós dissemos que não, tentaram fazer outros, mas isto tudo através da 

coordenadora. Nunca falámos com a designer. 

 



ANEXOS – INQUÉRITOS   

 

 416 /433 

16. Quem escolhe o número de colunas para o texto, onde se divide em 

blocos…? 

R.: São eles. Até nos dizem que é um paginador. Nem sei muito bem qual é o papel 

desse dito paginador. O paginador enquadra o texto dentro do esquema de página que 

a designer propôs. 

 

17. Quando entregam o texto já está em blocos? 

R.: Sim. Nós entregámos o texto todo em power point. Com o sítio onde se colocam as 

figuras e tudo o resto porque não queríamos que ficassem desfasados, texto e figuras. 

Portanto, fizemos o livro todo, de duzentas e vinte e quatro páginas, todo em power 

point, página a página. Colocámos as figuras, o tamanho que seria o ideal para as 

figuras…mas a editora depois modificou bastante, apresentando outras soluções. 

Algumas não achámos bem, outras concordámos. Entrámos em consenso. Tentámos 

entrar em consenso. Penso que não ficou mal, embora haja aspectos que não gosto 

muito, mas que tivemos de aceitar. 

 

18. O que é para si mais importante num manual escolar? 

R.: Eu acho que a parte visual é muito importante. Porque penso que um professor 

quando escolhe um livro, olha para ele e vê: é agradável, não é agradável; é muito 

agressivo ou está confuso e em particular se é cientificamente correcto. O professor 

tem essa noção. Portanto a parte do designer é importantíssima. Mas se calhar devia 

haver mais coordenação entre os autores e os próprios designers, porque eles têm uma 

maneira de ver as coisas e nós temos outra. Nós temos a parte científica e pedagógica 

que é muito importante. Nós pensamos: aquilo ali não vai resultar…a figura é pequena 

demais… o aluno não vai ver o pormenor… nós queremos esta figura maior…. Isso não 

está dentro do tamanho próprio para os alunos do 5º ano, que as têm que observar. 

Será que eles não ligam às figuras? Nós queremos que eles liguem à figura, que eles 

vejam a figura, e que a figura seja o ponto de partida para uma motivação para aquilo 

que vão aprender em termos teóricos. Ainda conseguimos modificar algumas coisas 

mas creio que estamos lutando para que fique melhor. 

 

19. Quem escolhe as imagens a integrar no manual escolar? 

R.: A maioria fomos nós. Eu até fotografei. Tenho muitas fotos, tenho mais de 

cinquenta figuras que fotografei e que constam do livro. Outras foram escolhidas de 

uma base de dados da editora. Eles reservam e compram as figuras mas nós é que as 
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escolhemos da base de dados. Poucas, uma meia dúzia, foram-nos enviadas pela 

coordenadora por e-mail. Quando não havia na base de dados da editora, tinham que ir 

a outra base de dados. Então, a coordenadora, mandava-nos várias opções e nos 

escolhíamos a figura mais adequada. A escolha das figuras foi sempre nossa. 

E mesmo aquilo que foi desenhado, e foi muita coisa que foi desenhada por uma 

desenhadora, uma freelancer que nós conhecíamos e que sugerimos à editora. A 

editora achou bem, gostou dos seus desenhos. Ela já tinha feito desenhos para outros 

livros na editora. Ela trabalha em 3D e trabalhou de acordo com as nossas sugestões. 

Nós fazíamos esquemas e ela tentava traduzir em desenhos, embora a sua formação 

não lhe desse uma base para realizar os desenhos cientificamente correctos. 

 

20. Quem decide as secções em que se divide o manual escolar? 

R.: Fomos nós e foi aceite. Porque o programa tinha de ser respeitado, não podíamos 

fugir ao esquema global. O livro deveria ter os títulos que estavam no programa porque 

não podíamos arriscar, propondo uma nova versão de programa. Os professores estão 

formatados para aquele tipo de programa e, sendo assim, as questões essenciais do 

programa têm de estar lá. 

Fomos nós que escolhemos as secções e o lugar onde deveriam ficar. 

 

21. Quem decide quais os sinais gráficos a usar (cor, símbolos, etc.) para facilitar 

a “navegação” através do manual escolar? 

R.: Uns fomos nós em esquema de ideias, outros foram da responsabilidade da editora. 

Foram negociados. Eu tenho dúvidas se realmente aqueles símbolos são apelativos 

para aquela idade. Porque acho que são mais relacionados com alunos de 14 ou 15 

anos e não para os de 5º ano que ainda são muito crianças. Provavelmente, a designer 

está mais habituada a fazer livros para o 7º, 8º e 9ºanos. Acho que deviam ser um 

bocadinho mais infantis, mais apelativos, com uma certa gracinha. São muito 

geométricos. 

 

22. São feitas avaliações ao longo do processo? Se são, como se processam? 

R.: Há um assessor da editora que está ligado à coordenadora que lê as provas e nos 

da, algumas sugestões: ou não está muito claro, ou deviam modificar isto ou aquilo. E 

em relação ao design também. 
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23. Mas o protótipo é apresentado a alunos? 

R.: Não. Temos mostrado, a colegas para ver se sentem algum impacto com o livro. 

Pensando bem, a minha colega tem uma miúda no prédio, daquela idade, a quem tem 

mostrado o livro para ver se ela fica motivada com ele e, realmente, achou que a miúda 

ficou motivada. Mas é uma iniciativa nossa e não da editora. 

 

24. Dado o target específico dos alunos a que os manuais escolares se destinam, 

e o conhecimento da importância da relação forma/fundo, das paletas cromáticas 

e dos aspectos físicos e psicológicos da cor, no processo de construção de um 

manual escolar, consideram relevante a inclusão de um psicólogo e de um 

ergonomista? 

R.: Sim, seria da maior importância. Especialistas nessas áreas poderiam dar pistas 

que levassem a uma melhor construção dos manuais escolares. 

Quero dizer ainda, que temos um consultor no aspecto científico um professor da 

faculdade que é especialista apenas numa área, no nosso caso em Zoologia, que nem 

sequer está familiarizado com o programa ou com o modo de ensinar no nível de 

ensino a que se destina o manual. 

A directora, também, vê o aspecto pedagógico porque têm interesse em vender o livro, 

penso eu. É a directora da secção de livros escolares, a directora editorial, que dá 

algumas sugestões, em última análise, que nos são transmitidas pela coordenadora 

que defende o seu ponto de vista e nos tenta convencer da importância de alterar algo. 

 

 

 



ANEXO 50 – Entrevista ao Designer de Manuais Escolares Henrique Cayatte 

 

 419 /433

Anexo 50 

 

ENTREVISTA AO DESIGNER DE MANUAIS ESCOLARES 

HENRIQUE CAYATTE 

 

1. Como vos chega a encomenda de um manual escolar? 

HC - A pressão do calendário da fabricação de livros escolares que agora passou 

outra vez a ter ciclos longos, mas que em determinados momentos levava a que 

houvesse uma enorme pressão, fez seccionar o trabalho de produção de um livro. 

A editora passou a ter coordenadores editoriais, que respondem à direcção editorial 

depois de verem o trabalho ser distribuído pelos colaboradores de texto, de imagem 

e de produção, bem como a direcção editorial passou a ter se articular com a 

direcção comercial.  

São estabelecidos calendários, objectivos, metas, um elenco de autores, um elenco 

de livros, e as editoras chegam a ter equipas concorrentes de autores para o 

mesmo livro, para a mesma disciplina, para o mesmo ano. Já não é assim nalguns 

casos, embora noutros seja. Houve sobre esse ponto de vista algumas alterações. 

E, portanto, estão a convidar, no essencial, sempre pessoas de fora para não 

engordar as editoras e, portanto, nunca foi pedido a este atelier ao longo destes 20 

anos, que eu me lembre, que paginássemos um livro escolar. O que é que nós 

fizemos estes 20 anos? Nós fizemos aquilo que em jargão técnico se chama estudo 

prévio. O estudo prévio é aquilo que o autor entrega à direcção editorial ou aos 

coordenadores editoriais dizendo: o meu livro, que tem que respeitar os programas 

do ministério, vai ser organizado em 10 capítulos. Isto é decidido pelos autores e 

coordenadores editoriais e a direcção editorial. E está certo que seja assim. É uma 

espécie de programa, de roteiro e pede-se: pretende-se que os separadores 

tenham uma imagem em consonância com o nível etário e depois dão-nos as 

situações tipo. Nós desenhamos esses exemplos. Se há 10 capítulos, estuda-se 

uma paleta de cores para o livro inteiro ou uma paleta que vai variando em função 

dos capítulos. Esse estudo prévio, em conjunto com um argumentário de defesa do 

que fizemos, vai para a editora onde é comentado e, depois, ou é aprovado à 

primeira ou vêm pedidos de alterações que nós introduzimos. A partir do momento 

em que é aprovado temos que entregar um CD, uma matriz que será a base dos 
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passos seguintes. A editora na posse desta matriz entrega-o a uma empresa 

especializada para paginar. Eles têm de ter, por uma questão legal, os direitos 

sobre os alfabetos tipográficos, depois paginavam e nós víamos se tinham 

trabalhado bem. Fazíamos uma revisão rápida. No fundo são os paginadores que 

acabam por ter o contacto directo com o autor. Ou com o coordenador editorial. Por 

vezes há razões de distância, ou de horário, que impedem que seja o autor a falar 

directamente com os paginadores, e então é a coordenação editorial que faz esse 

trabalho. É assim que o fluxo para a produção de um livro acontece. Isto é válido 

também para as capas. Os argumentos de aprovação ou de recusa para uma capa 

são completamente excêntricos e desenquadrados da capa propriamente dita. Os 

argumentos prendem-se, cada vez mais, com razões de ordem comercial. Tem de 

vender, tem que ter cores vivas, tem que ter determinado tipo de figuras, etc. São 

estes, no essencial, os argumentos dos departamentos editoriais das editoras 

baseados em tudo menos numa ciência certa porque ela, pura e simplesmente, não 

existe. 

 

2. Alguma vez discutem essas questões com os autores?  

HC - Muito pouco. Neste tipo de livros não. 

 

3. E não era essencial para este tipo de livros? 

HC - Absolutamente. Mas para isso acontecer era necessário que o atelier que faz 

livros escolares tivesse em determinados momentos do ano, uma equipa 

monumental ou não fazia mais nada. E o não fazer nada tem um grave problema 

porque este é um trabalho tipicamente sazonal.  

 

4. Todas as editoras contratam ateliers de design para a realização dos 

manuais escolares? 

HC - Não. Muitas fazem-no internamente.  

 

5. E quem são os designer das editoras? 

HC - São pessoas, designers anónimos, a maior parte das vezes, que têm uma 

formação nesta área para além de uma especialização informática e que sabem 

paginar um livro e gerir todas as variáveis. 
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6. As editoras funcionam então como designers? 

HC - As editoras começam por validar os conteúdos dos autores. Muitas vezes há 

discussão sobre o tipo de conteúdos porque as editoras consideram que a 

concorrência fez desta maneira e portanto a editora também tem que fazer e 

portanto se a concorrência fez de determinada maneira e vendeu, têm que ir atrás. 

É tudo assim. Antigamente, há 30 anos quando a paginação era feita em papel, e 

não havia computadores, quem paginava os livros eram designers gráficos. Eram 

chamados de paginadores porque ainda não se auto-denominavam designers 

gráficos. Havia uma crise de identidade grande, mas eram pessoas sem um 

pensamento na área design, tinham o know how do chamado corta e cola e de uma 

experiência dada pela “tarimba”. Não tinham, na maior parte dos casos, uma 

formação específica. O texto vinha todo foto-composto a partir de um texto que era 

marcado. Dizia-se qual a largura da coluna, o alfabeto tipográfico, etc, etc, Eram 

outros processos. Depois as pessoas paginavam, escolhiam as cores, os 

ilustradores tinham que desenhar com mesas de luz, pôr a cor de um lado, o traço 

do outro. Tudo isso foi ultrapassado com os computadores. E portanto, são poucos 

os designers que trabalham em paginação e que têm um discurso crítico sobre o 

trabalho que estão a fazer. Muitos nem podem ter senão ficam sem trabalho. 

 

7. Pode dizer-se que, sendo assim, um manual escolar é 1 objecto de 

design? 

HC - É um objecto de design claro. Acaba por ser um objecto que incorpora design. 

O problema é que a discussão intrínseca à produção do manual escolar segue um 

determinado tipo de rotinas internas dentro da editora em que, obviamente, os 

designers devem ter um papel importante mas que, infelizmente, muitas vezes não 

chega a acontecer. Nós sempre fomos muito respeitados. Da capa ao estudo 

prévio. Este, para ser bem feito, tem que partir de todas as situações tipo que se 

vão encontrar no livro porque há a tendência de organizar os livros modularmente, 

e portanto, no 2º, 3º ou no 10º capítulo, por exemplo, existem situações modulares. 

Ali tem uma situação de questionário, uma situação de explanação de uma ideia, e 

ali tem duas ou três imagens de apoio, um cartoon, uma ilustração, uma cor de 

apoio ou uma malha gráfica específica. E portanto, o estudo prévio a ser dado ao 
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paginador exige deste a aplicação dos princípios enunciados. Hoje os sistemas são 

interactivos, no sentido em que o texto que sai do CD do autor ou pela internet, 

entra directamente na linha de paginação. Antes havia graves problemas na 

passagem dos textos de um lado para o outro. Perdiam-se os bolds e os itálicos por 

exemplo daí ser muito importante todo o trabalho ser seguido e acompanhado de 

impressões de trabalho. 

 

8. Quanto tempo demora um designer a realizar um manual escolar? 

HC - É muito variável. Pode ser tudo feito num mês e meio ou 2 meses. Uma 

“sangria desatada”. São muitos livros e têm que estar prontos todos na mesma 

altura. Se a editora falha os prazos vai tudo para o lixo. 

 

9. Quem projecta a estrutura e o lay-out do manual escolar é uma equipa? 

HC - Acaba por ser uma equipa o que não quer dizer que seja feito em equipa. 

Os contratos que as editoras estabelecem com os designers são leoninos. Algumas 

editoras são exemplares a cumprir os contratos, outras não. 

 

10. Tive alguns problemas em encontrar autores que quisessem falar comigo 

e quando aceitaram foi com a condição de o fazerem anonimamente.  

HC - A razão por alguns autores não quererem falar consigo é porque têm medo. 

Medo que o seu estatuto como autor na editora x possa ser ferido por causa de 

uma declaração ou de um estudo que possa ser publicado e em que o seu nome 

possa ser citado. A relação de direitos e deveres entre uma editora de livro escolar 

ou didáctico e os colaboradores é bastante desequilibrada. Está montado um 

sistema em que, na minha opinião, ninguém vai sair a ganhar. Durante uns anos as 

editoras ainda poderão vir a fazer algum dinheiro mas com a migração dos 

conteúdos para a net algumas editoras poderão ficar pelo caminho. Outras já estão 

a adaptar-se a isso. 

 

11. Os elementos envolvidos na construção do manual escolar têm reuniões 

em conjunto?  

HC - Não. Há reuniões de ponto da situação. Há reuniões a dizer: no próximo ano 

vamos fazer 15 livros, estes são os títulos, estes são os autores, estes os 
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calendários. Relativamente a isto vamos mandar as indicações para o estudo 

prévios, depois vocês mandam para nós corrigirmos, depois vocês refazem. E aí 

saltou, sai do atelier. Só volta ao atelier para a revisão final. Depois toda a 

negociação é feita entre o autor, o coordenador editorial e quem vai paginar. 

 

12. Que formação têm as pessoas que desempenham as funções de 

designer? 

HC - São designers a maior parte. Hoje, por renovação geracional são designers. 

Mas conhecem pouco das normas da Unesco sobre paginação livros para crianças 

e de outros instrumentos que os ajudariam a perceber as balizas do seu trabalho. 

Cada vez mais designers fazem um trabalho competente mas ainda muitos vão 

atrás do “fazer giro” e procuram deixar muitas vezes um cunho pessoal. Estes são 

grandes equívocos. 

 

13. Os autores acompanham de perto o trabalho do designer? 

HC - Os autores acompanham de perto o resultado do trabalho mas não o próprio 

trabalho. Há momentos em que admito que o autor, em ocasiões especiais, entre 

nos ateliers ou nos departamentos de design das editoras. 

 

14. Quem escolhe as imagens a integrar no manual escolar? 

HC - Isto é um dos aspectos mais graves. A editora envia um dossier de imagens 

fornecido pelo autor ou resultado da pesquisa feita pela editora. Muitas vezes o 

autor indica que imagens quer e a editora procura. O problema é que muitas vezes, 

em muitas imagens, são infringidos todos os direitos de copyright porque são 

pirateadas. Não só isto é lamentável como se ressente a própria qualidade.  

 

15. Quem decide quais as secções em que se divide o manual escolar? 

HC - É o autor que decide as secções do manual escolar, ou em conjunto com a 

direcção editorial ou com a coordenação editorial da editora. Que pode dizer: não 

faça dez capítulos, faça oito porque a concorrência esta a fazer oito e é isso que 

está a vender.  
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16. Quem decide como se corta o texto em determinados blocos? 

HC - Hoje os sistemas de paginação que são usados permitem identificar através 

de programas de simulação, daí a importância do estudo prévio, que se fizermos 

aqui uma caixa esta caixa tem 600 caracteres e o autor sabe que se estiver a 

escrever para esta caixa de determinado capítulo tem que escrever 600 caracteres 

e o Word do seu computador permite contá-los. O texto encaixa assim sempre. 

Acabou com o lado odioso de ter que cortar para caber e isso é uma coisa boa. 

Aqui não há um problema de corte ou seja, isto agora funciona ao contrário. Não é 

pegar num conteúdo, texto, legendas imagens quadros gráficos ilustrações e com 

isso paginar e o livro está feito. 

Agora há uma pré-formatação das unidades modulares e isso são as regras do 

jogo, o estudo prévio é decorrente daquilo que o autor apresentou. 

 

17. Quem decide quais os sinais gráficos (cor, símbolos, etc.) para facilitar a 

“navegação” através do manual escolar? 

HC - O designer tem aí uma margem de progressão. Pode dizer: em vez de fazer 

isto podemos fazer assim. Podemos usar como metáfora os sinais de trânsito, ou 

um conjunto de pictogramas que deverão ser desenhados. Há alguma margem 

para diálogo. 

Há, no entanto, um problema. Os autores consideram os livros como obra sua. E 

todos os outros agentes que entram na elaboração de um livro têm que se curvar 

perante a obra do autor. O nível do argumentário dos autores, tanto na aceitação, 

como na recusa é impenetrável. É do domínio da abstracção absoluta. Demasiadas 

vezes o ponto final é sustentado num “deve ficar assim porque é assim que gosto”. 

 

18. Alguma vez comparou os manuais escolares portugueses com os dos 

outros países? Qual é a sua opinião? 

HC - Ao nível da ilustração nós temos ilustradores de primeira água. O problema é 

que muitos desses ilustradores não trabalham nesta área sendo o trabalho 

demasiadas vezes entregue a ilustradores de menor valia mas que trabalham neste 

ramo. Ao nível das tipologias do papel, da impressão ou dos acabamentos, dos 

alfabetos tipográficos ou das tecnologias utilizadas não existe qualquer diferença. 
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Não é por aí. A nossa qualidade de produção, em Portugal, é tão boa que muitos 

editores encomendam aqui os seus livros. 

O que está a acontecer no estrangeiro é preocupante. Os designers que trabalham 

em manuais escolares, nos últimos anos são cada vez mais mal  pagos, têm piores 

calendários, maior incomunicabilidade, escravatura absoluta a partir do momento 

em que, com o computador, toda a gente pode fazer este tipo de trabalho e os 

preços caiem na vertical. Os especialistas nesta matéria passam a estar no 

mercado em concorrência com os que não o são porque estes últimos têm um 

computador e pensam que é o computador que faz o trabalho sozinho. Não há 

maior equívoco! 

 

19. Acha que os nossos manuais escolares apresentam mais elementos 

infantilizadores que os dos outros países?  

HC - Porventura sim. Embora seja uma tendência, que julgo, está a desaparecer. 

Isso deve-se a uma tradição que acha que educar é infantilizar o discurso. Um 

pouco como nas peças de teatro para crianças, em alguns livros infantis e nos 

programas de televisão em que os “animadores” tratam as crianças como 

totalmente desprovidos de senso. 

 

20. São feitas avaliações ao longo do processo? 

HC - Só há uma avaliação do estudo prévio. Depois a paginação vai sendo cotejada 

quase quotidianamente. As crianças nunca são testadas a não ser indirectamente 

pelos professores e à posteriori. As crianças nunca são ouvidas. Já vimos que os 

processos de escolha podem ser os mais ínvios. Devia haver um caldo temperado 

entre pedagogos do ministério, professores e alunos, sem condicionar, havendo 

discussões francas e abertas. Imagino que não seja fácil pôr determinado tipo de 

medidas em prática numa máquina mastodôntica como é o Ministério da Educação. 

Porque também é preciso sinais “de baixo para cima” na estrutura de ensino para 

depois haver retorno. A responsabilidade social é tanto de quem manda como do 

lado das escolas e de quem ensina e prepara os livros escolares.  

 

Henrique Cayatte 
designer 
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ANEXO 51 

 

 

QUESTIONÁRIO AOS ESPECIALISTAS – VALIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

GRÁFICOS A SEGUIR NA ELABORAÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES DO 2º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Do resultado da análise efectuada ao design comunicacional dos manuais 

escolares da nossa amostra (24 manuais que se distribuem pelas disciplinas de 

língua portuguesa, história e geografia, matemática e ciências naturais do 2º 

ciclo do Ensino Básico – o que corresponde em termos de target a alunos 

entre os 10 e 12 anos) ressaltam alguns princípios que consideramos poderem 

contribuir para uma maior eficácia na interacção aluno/manual.  

 

Estes princípios gerais que desejamos validar não pretendem excluir 

eventuais soluções gráficas que, embora adoptando princípios diferentes, se 

mostrem igualmente eficazes comunicacionalmente num livro de estudo para 

crianças deste nível etário. 

Apresentamo-los organizados de modo a que o seu papel nesta mesma interacção 

seja mais claro. 

 Solicitamos que emita a sua opinião expressa numa escala de 1 a 5  

(1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo 

totalmente).  

Por favor, assinale com um X no quadrado correspondente à sua opinião. 

 

 

 ÍNDICE 

1. Para que possa ser consultado, facilmente, pelos alunos, o índice deve ser 

simples, apresentando os conteúdos e a sua localização, nas unidades ou 

temas, organizados de modo claro e indicando a respectiva numeração das 

páginas. 

Um índice que pretenda apresentar, simultaneamente, as actividades e os 

conteúdos, a sua localização, nas respectivas secções, a sinalética e o seu 
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significado, bem como a organização e tipificação de todos estes elementos, 

pode ser de fácil consulta, para o professor, mas tornar-se demasiado 

complicado para os alunos. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

2. O índice deve apresentar um elemento guia (ex: linha guia) entre os 

conteúdos e a numeração das páginas quando esta se encontrar afastada 

dos conteúdos. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3- sem opinião /4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

 

 FACILIDADE DE “NAVEGAÇÃO”  

 Os manuais escolares analisados apresentam uma multiplicidade de funções e 

secções que necessitam de uma lógica de organização clara e bem identificada, 

visualmente, capaz de facilitar o seu reconhecimento e respectiva localização. 

Para que tal aconteça, propomos: 

 

1. A regularidade da repetição das diferentes secções, baseada na mesma 

lógica de apresentação, de modo a que o aluno compreenda que são 

constantes em todos os capítulos ou unidades. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião /4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

2.  Arranjo gráfico de página, constante em cada uma das secções que se 

repetem ao longo do manual. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião /4-discordo/5-discordo totalmente) 
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3. Identificação clara dos diferentes capítulos ou unidades. 

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

4. Utilização de títulos corridos e símbolos dos temas ou unidades no cabeçalho, 

rodapé ou outro local visível nas páginas. 

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

5. Apresentação da numeração em todas as páginas. 

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

6. Utilização de elementos cromáticos, como barras ou filetes, visíveis inclusive 

quando o manual está fechado, de modo a permitir uma mais rápida e fácil 

identificação das várias unidades ou capítulos. 

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

 

 LEGIBILIDADE 

Para além do tipo e corpo da letra, identificamos vários elementos que 

consideramos importantes para a legibilidade dos manuais escolares, quer a 

nível da facilidade da sua leitura, quer do conforto visual que proporcionam. 

 

1. Uniformização das grelhas das páginas. A quantidade de modos de 

apresentação de informação escrita e icónica ganharia com uma 

apresentação mais regular, quer em termos de conforto visual, quer no 

reconhecimento de matéria diferenciada. 

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 
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2. Sobriedade em termos de apresentação da informação. A proliferação de 

caixas, nomeadamente, de formatos e cores diferentes, provoca ruído visual, 

impedindo que se cumpra a sua função de destaque.  

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

3. Utilização de espaço branco para separar bem os blocos de informação. A 

sua utilização insuficiente torna a leitura mais cansativa. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

4. Preferência por alinhamentos que produzam um tipo de organização da 

informação simples e claro em detrimento daqueles que possam complicar a 

facilidade de leitura.  

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

5. Prescindir de texto sobre superfície texturada ou sobre imagens, que 

comprometa a legibilidade, quer das imagens, quer do texto. 

     
1 2 3 4 5 

  (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 
 

6. Sobriedade cromática. Os inúmeros estudos sobre os vários aspectos da cor 

dão-nos várias achegas sobre a sua correcta utilização. 

a) Utilizar com cautela páginas de cores muito luminosas ou muito saturadas 

que correm o risco de se tornarem “irritantes” ou pouco legíveis. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 
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b) Dados os princípios de legibilidade por contraste cromático e o conforto 

visual, optar, preferencialmente, por páginas de superfície branca ou de cor 

clara (fundo) e texto a preto ou cinzento-escuro (forma).  

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

 

 IMAGENS 

A informação icónica é muita e variada nos manuais escolares. Deve obedecer 

a uma selecção e utilização criteriosas sob pena de se tornar mero ruído visual, 

tornando as páginas de leitura cansativa, dificultando por isso, a apreensão dos 

conteúdos. Por outro lado, a proliferação da imagem pode ter como 

consequência a sua banalização, impedindo que se efective o seu valor como 

portadora de informação.  

Apontamos algumas regras que consideramos importantes relativamente à sua 

utilização. 

 

1. Utilizar imagens com qualidade material e estética. 

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

2. Não sobrecarregar as páginas de imagens. 

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

3. Não utilizar imagens sem qualquer função pedagógica relevante. 

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 
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4. Apresentar o mínimo de imagens representando hábitos considerados anti-

sociais (tabaco, droga, álcool, etc.) que podem funcionar como publicidade 

subliminar.  

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 
 

5. Quando utilizadas as imagens referidas em 4, preferir as que mostram os seus 

malefícios para a saúde ou o modo de os combater, e não o prazer do seu uso. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

6. Não utilizar imagens de produtos de marca ou embalagens reconhecíveis que 

funcionam como publicidade.  

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

7. Procurar apresentar, de modo natural, várias etnias nas ilustrações. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

8. Indicar claramente as imagens que são obtidas através do microscópio. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

9. Identificar claramente as imagens quando estas representam pormenores da 

realidade apresentados numa escala diferente. 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 
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10. Apresentar as imagens de pormenores ou partes de sistemas ou órgãos do 

corpo humano com linhas indicadoras, ou de alguma outra forma, que 

permitam compreender facilmente a sua localização nesses mesmos sistemas 

ou órgãos. 

 

.  

    
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

11. Em caso de repetição, manter sempre a mesma representação simplificada 

de sistemas ou órgãos do corpo humano, sob pena desta se tornar de difícil 

compreensão. 

Segue-se, a título de exemplo, imagens existentes no mesmo manual, com 

representações distintas para a mesma realidade.  

 

 

1. Pele com reacção inflamatória e posterior cicatrização 
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2. Pele com reacção inflamatória e posterior cicatrização  

 

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

12. Utilizar uma sinalética claramente diferenciada e evocadora dos conteúdos a 

que se refere.  

     
1 2 3 4 5 

 (1-concordo totalmente/2-concordo/3-sem opinião/4-discordo/5-discordo totalmente) 

 

 

Muito obrigada pela sua participação. 

 
 
 




