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Educação

VEM AÍ O FIM  
DOS MANUAIS  

EM PAPEL. 
E AGORA?

O Governo quer acabar com os manuais escolares como  
os conhecemos e passá-los para o digital já a partir do próximo 
ano. Há quem aplauda a “modernidade” da ideia e quem olhe 

para o país que temos – as desigualdades já são muitas e assim 
podem aumentar. Acresce outra preocupação: vêm aí mais 

horas de ecrãs para os cérebros das nossas crianças?
—  PO R  J OANA  LO U REI RO
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A
A desmaterialização progressiva dos manuais 
escolares está no programa do Governo mas 
quase nem se falou dela durante a campanha 
eleitoral. Traduzindo por palavras correntes: 
os manuais em papel vão acabar, sendo substi-
tuídos por manuais digitais aos quais os alunos 
acedem através de equipamentos que o Estado 
vai adquirir com os fundos do PRR (Plano de 
Recuperação e Resiliência), no qual está pre-
vista a aquisição de 600 mil computadores 
de uso individual para alunos e professores.
Esta substituição do papel pelo digital não 
acontecerá antes de 2025 embora, soube a 
VISÃO, possa ser introduzida já no ano letivo 
de 2023/2024 em alguns graus do ensino. 
O PRR prevê também um largo programa 
de formação em competências digitais que 
abrangerá os professores, confiando o Governo 
que a experiência do ensino remoto durante a 
pandemia terá contribuído para afastar alguns 
“papões” em relação às tecnologias numa classe 
envelhecida. 
Mais difíceis poderão ser os “papões” das 
editoras, cujo negócio do livro escolar terá de 
sofrer uma transformação radical. Mas vamos 
por partes, até porque já existem projetos com 
essa experiência em curso e, no novo ano le-
tivo, 12 mil alunos irão viver neste “admirável 
mundo novo” em que se estuda a olhar para 
um ecrã. Só no continente, houve 66 agrupa-
mentos que se voluntariaram para integrar o 
projeto-piloto de manuais digitais, em turmas 
do 3.º ao 11.º ano. 

Um relatório encomendado pela Direção-
-Geral da Educação à Universidade Católica, 
que agregava dados recolhidos junto das nove 
escolas que aderiram à primeira fase do Pro-
jeto-Piloto Manuais Digitais, no ano letivo de 
2020/2021, dava notas globalmente positivas. 
E também algumas pistas sobre o que ainda 
estava por fazer, nomeadamente no acesso à 
internet dentro dos espaços escolares, uma das 
maiores queixas de alunos e de professores.

O Agrupamento Escolar Fernando Casimi-
ro Pereira da Silva, em Rio Maior, foi um dos 

que quiseram entrar nesse pelotão da frente. 
“Tínhamos tradição e experiência no uso da 
tecnologia para fins educativos”, justifica Paulo 
Almeida, o diretor. “Acreditávamos que era 
uma forma de aumentar a autonomia, a res-
ponsabilidade e a cooperação entre os alunos” 
e, de facto, é nesses aspetos que vê melhorias 
significativas, desde que foram introduzidos 
os manuais digitais. 

Começaram pelo 9.º ano, mas este ano leti-
vo optaram por incluir dez turmas do 7.º e do 
8.º anos, num total de 207 estudantes. “Negar 
o digital é negar o futuro. No início, era evi-
dente a iliteracia digital dos alunos, mas ficou 
desvanecida com este trabalho”, aponta Paulo 
Almeida. Dentro da classe dos docentes, foi 
fácil chegar a um consenso. “Alguns estavam 
mais afastados das ferramentas digitais, mas 
quando perceberam o sentido da sua utilização 
e tiveram o devido apoio, tudo correu dentro 
da normalidade”, testemunha.

 
 O EXEMPLO MADEIRENSE
Quem assumiu a dianteira na transição digi-
tal foi, no entanto, a Madeira. No ano letivo 
2022/23, todas as turmas das escolas públicas 
da região autónoma entre o 5.º e o 8.º anos 
aderiram aos manuais digitais. Acrescem ainda 

Os fundos 
do PRR 
(Plano de 
Recuperação 
e Resiliência) 
servirão para 
comprar 
600 mil 
computa-
dores de uso 
individual 
para alunos 
e professores
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turmas do 9.º ano dos concelhos de Ribeira 
Brava, Calheta e São Vicente, assim como ex-
periências-piloto no Ensino Secundário. No 
total, 9 275 alunos estão abrangidos. 
O processo foi gradual e permitiu, ao nível 
da formação, “o constante ajustamento e a 
adesão dos docentes”, que se revelaram “ex-
tremamente motivados para fazerem parte da 
implementação do mesmo”, assegura Jorge 
Carvalho, secretário regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia. A região tem a taxa mais 
elevada de lares do País com acesso à internet, 
o que facilitou o processo.

A Porto Editora foi constituída como prin-
cipal parceira do Projeto Manuais Digitais 
(PMD), funcionando a Escola Virtual como pla-
taforma base (a escolha dos manuais continua 
a pertencer às escolas) e, ao contrário do que 
acontece no continente, todos os equipamen-
tos (neste caso, tablets) cedidos aos alunos são 
iguais e estão sob um controle central, tanto a 
nível da segurança como da gestão do software.

Fala-se do envelhecimento da classe docen-
te como um entrave à mudança, mas a forma 
positiva como esta reagiu ao PMD foi uma 
surpresa para Nuno Jardim, diretor da EB 2, 
3 Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Funchal, 
onde houve a primeira experiência-piloto do 

arquipélago, no ano letivo 2018/19, com uma 
turma do 5.º ano. “Estava à espera de maior 
resistência, mas a sensibilização que fizemos 
durante a formação inicial foi muito impor-
tante”, conta. 

A formação, aliás, tem sido renovada no iní-
cio de cada ano letivo. Mais do que uma mera 
transposição dos conteúdos dos manuais para 
o formato digital, pretende-se que os professo-
res possam integrar práticas pedagógicas mais 
atrativas para os alunos. Ninguém é forçado, 
contudo, a usar e a abusar da tecnologia. “O 
professor é insubstituível e não há condiciona-
mento da sua autonomia pedagógica. Costumo 
dizer que ainda temos o quadro e o giz, apesar 
de ninguém o usar.”

Saber desligar também é necessário, até 
para acautelar os efeitos nocivos do abuso 
excessivo dos ecrãs. “O papel continua a ser 
usado, temos leituras obrigatórias, projetos 
na biblioteca escolar e outros que estimulam 
a ligação à escrita”, assegura o diretor.

As mais-valias desta transição digital são, 
para Nuno Jardim, inegáveis. “Neste momento, 
sentimos que conseguimos agarrar os alunos. 
Estão mais motivados e participativos, traba-
lham melhor em equipa e as descobertas são 
imensas. Os manuais digitais permitem-lhes 
ver o mundo, ir a um museu, visitar Paris, ob-
servar os planetas… As aulas não vivem só do 
professor, por muito extraordinário que seja.” 

Além disso, segundo dados do Governo 
Regional, registou-se uma diminuição signi-
ficativa (mais de 30%) dos episódios de indis-
ciplina em sala de aula. Houve também “uma 
progressão positiva das taxas de transição nos 
anos abrangidos”, adianta Jorge Carvalho, em-
bora seja “abusivo estabelecer uma causa-efeito 
entre o PMD e os resultados alcançados”.

Dados os diferentes contextos sócioeco-
nómicos das famílias da Brazão de Castro, na 
periferia do Funchal, o grau de literacia digital 
era muito distinto. “Nem todos os pais conse-
guem ajudar os filhos nesta transição. Para não 
criar desigualdades, temos de ter uma classe 
docente muito atenta, que apoie estes miúdos. 
Mas os que têm retaguarda familiar continuam 
a ter vantagens”, afirma Nuno Jardim.
 
O ABISMO DAS DESIGUALDADES

As assimetrias do País são uma preocupação. 
Para Manuel Pereira, presidente da Associação 
Nacional de Dirigentes Escolares, “a internet 
não é universal nem democrática. Para muitas 
famílias, o dinheiro gasto neste acesso faz falta 
para pagar o pão. A escola pública tem a obri-
gação de dar as mesmas condições a todos os 
alunos e, enquanto isso não for possível, não 
se pode falar em sucesso”. 
O também diretor da Escola EB 2, 3 General 
Serpa Pinto, em Cinfães, no distrito de Viseu, 
está longe de ser avesso às novas tecnologias. 
Esta foi a primeira escola pública do País a 

  Experiência digital  
No centro multimédia onde 
se produz a Escola Virtual, 
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usar smart boards em todas as salas de aula. 
Mas para integrar o agrupamento no projeto 
de desmaterialização dos manuais, precisaria 
que todo o território estivesse ligado à inter-
net, o que ainda não acontece, sobretudo em 
aldeias remotas. “A digitalização é incontor-
nável, embora o ideal fosse encontrar soluções 
intermédias”, defende Manuel Pereira.

Já para Filinto Lima, presidente da Associa-
ção Nacional de Diretores de Agrupamentos 
de Escolas Públicas (ANDAEP), estamos no 
momento ideal para avançar com a transição, 
uma vez que a pandemia obrigou muitos pro-
fessores “a dar à perna e, hoje, não prescindem 
do uso da tecnologia”. “É bom que a escola 
pública não fique para trás e acompanhe a 
evolução da sociedade. A desmaterialização dos 
manuais vai criar mais motivação nos alunos, 
tornar as mochilas mais leves e é uma solução 
mais amiga do ambiente”, sublinha. 

Mas também defende “uma evolução pau-
latina”, em que haja uma “coexistência entre o 
papel e o digital”. A manutenção dos equipa-
mentos levanta-lhe igualmente preocupações. 
“Estamos a falar de milhares de computadores 
a cargo de algumas escolas, tem de haver um 
técnico para fazer a manutenção, não podem 
ser os professores de TIC.”

A SAGA DA FALTA  
DE PROFESSORES
Apesar das medidas tomadas pelo Ministério  
da Educação, a escassez de docentes continua  
a marcar o início das aulas

O ano letivo arranca 

esta semana com 

uma nuvem negra no 

horizonte, a da falta 

de professores. Por 

preencher ficaram 

600 horários, ou 

seja, cerca de 60 mil 

alunos terão pelo 

menos um docente 

em falta. “Do conjunto 

de horários pedidos 

pelas escolas em 

agosto na primeira e 

na segunda reservas 

de recrutamento, 

colocámos 

professores face a 

esses pedidos em 

97% dos casos”, 

diz João Costa, o 

ministro da Educação, 

mais interessado 

em valorizar o que 

já foi feito, “uma 

melhoria de 40%”, 

em comparação 

com estimativas 

alarmantes 

conhecidas em 

março. A tempestade 

foi anunciada 

por Luísa Loura, 

diretora da base 

de estatísticas da 

Pordata: neste 

arranque, cerca de 

100 mil alunos do 

ensino obrigatório 

não teriam professor 

a, pelo menos, 

uma disciplina. A 

possibilidade de 

haver a renovação 

de horários de 

professores 

contratados, 

a redução das 

mobilidades (com a 

alteração do regime), 

a majoração de 

horários incompletos, 

a permissão de 

docentes que 

tinham recusado 

horários voltarem 

a candidatar-se 

ou o recurso mais 

rápido à contratação 

direta pelas escolas, 

nomeadamente 

com a oportunidade 

de as vagas serem 

preenchidas por 

licenciados não 

especializados (sem 

mestrado de ensino), 

foram algumas das 

medidas tomadas 

por João Costa para 

fazer face a esta 

carência. 

A curto prazo, 

atacou-se o 

problema. Mas ainda 

há muito por fazer. 

Um estudo realizado 

por investigadores da 

Nova SBE mostrava 

que, até 2030, 

será necessário 

recrutar 34 mil 

novos professores, 

com a escassez a 

estender-se a todas 

as disciplinas e 

geografias do País. “O 

ministro da Educação 

não enfiou a cabeça 

na areia, reconheceu 

o problema e tomou 

medidas. Pode ter 

boas intenções, 

mas se não forem 

acompanhadas 

pelo Ministério 

das Finanças, não 

vingam”, alerta Filinto 

Lima, presidente da 

Associação Nacional 

de Diretores de 

Agrupamentos e 

Escolas Públicas 

(ANDAEP). “Há uma 

questão estrutural, 

é preciso tornar a 

carreira mais atrativa. 

Tem de haver um 

investimento nos 

recursos humanos, 

com medidas como 

o aumento dos 

rendimentos, o apoio 

às deslocações… Se 

isto não acontecer, 

vai agravar-se 

o problema”, 

acrescenta. 

De acordo com as 

colocações deste 

ano, divulgadas pela 

Direção-Geral do 

Ensino Superior, 

existem mais 14% 

de candidatos (1 

167, no total) a 

professores nesta 

primeira fase de 

ingresso. Mas estas 

candidaturas não 

compensam a saída 

de docentes para a 

aposentação – mais 

de dois mil, só este 

ano letivo. Na última 

década, reformaram-

se mais de 17 mil 

professores. A este 

número acrescem 

os mais de dez mil 

que abandonaram 

a profissão no 

mesmo período, 

segundo uma 

estimativa feita pela 

Fenprof. Agastados 

pelo trabalho 

intenso, exigente, 

burocratizado, com 

constrangimentos 

na avaliação de 

desempenho e falta 

de perspetivas de 

carreira, seguiram 

outros destinos. 

Agora, não será fácil 

trazê-los de volta 

às escolas. “Toda a 

problemática da falta 

de professores está 

ligada diretamente 

à carreira docente. 

É urgente valorizá-

la”, sublinha Mariana 

Carvalho, presidente 

da Confederação 

Nacional das 

Associações de Pais.
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OS BENEFÍCIOS DO PAPEL

Não deixa de ser curioso que, em Silicon Valley, 
nos Estados Unidos, onde estão sediadas em-
presas de tecnologia como Google, Facebook e 
Microsoft, muitos pais procuram escolas que 
banem o uso de ecrãs nas salas de aula. Che-
gam, inclusive, a exigir que as amas assinem 
contratos em que se comprometem a não uti-
lizar dispositivos digitais junto dos seus filhos. 

Alguns estudos mostram que a concen-
tração e a capacidade de compreensão são 
favorecidas com a leitura em papel. No livro A 
Fábrica de Cretinos Digitais – Os Perigos dos 
Ecrãs para Os Nossos Filhos, o neurocientista 
Michel Desmurget, diretor de investigação 
no Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa 
Médica, em França, adota um discurso alar-
mista: “Provavelmente, nunca na História da 
Humanidade foi realizada uma tal experiência 
de descerebralização em tão grande escala.” E 
revela como o abuso do digital pode prejudicar 
o desenvolvimento, “da linguagem à concen-
tração, da memória ao quociente de inteligên-
cia, da sociabilidade ao controlo emocional”.

A equipa da investigadora inglesa Kristen 
Corder avaliou o consumo digital em adoles-
centes, verificando que passavam quatro horas 
por dia, em média, a olhar para um smartphone, 

um tablet, um computador ou uma televisão. 
Concluiu que, por cada hora extra de utiliza-
ção de ecrã, a nota obtida descia nove pontos, 
o equivalente a passar de um “bom” para um 
“suficiente”, por exemplo. A queda era mais 
notória quando se consideravam as variáveis 
de atividade física e comportamento sedentário. 
Por outro lado, quem dedicava mais tempo a 
atividades como a leitura obtinha melhores no-
tas nos exames (em média, 23,1 pontos a mais).

Outros estudos sugerem o desenvolvimento 
de competências visuais em utilizadores de 
videojogos, associadas ao espessamento do 
córtex pré-frontal, no entanto, concluiu-se, 
elas não se generalizam fora do contexto do 
jogo. Ou seja, a solução não é proibir o acesso, 
antes assegurar que o tempo de utilização se 
mantém abaixo do limiar em que compromete 
o estado de saúde, o comportamento e as ca-
pacidades cognitivas quando o cérebro ainda 
está em formação.

Há também quem receie que esta transição 
digital contribua para um (ainda) maior afas-
tamento das crianças e dos jovens da leitura. 
Essencial é ajudar os alunos a terem um olhar 
crítico sobre os meios digitais. O estudo A Vida 
Digital das Crianças em Tempos de Covid-19: 
práticas digitais, segurança e bem-estar de 
crianças entre os 6 e os 18 anos, coordena-
do pelo Joint Research Centre, da Comissão 
Europeia, e que inclui Portugal, revelava que 
80,6% das crianças e dos adolescentes “passam 
demasiado tempo a usar a internet ou dispo-
sitivos digitais” e 76,8% “já tentaram alterar 
esse comportamento, sem sucesso”. Para 26%, 
é comum deixarem de dormir ou comer para 
usar tecnologias digitais. 

Já o estudo Desigualdades Sociais entre as 
Crianças Portuguesas em Ecrãs de Dispositi-
vos Tradicionais e Emergentes, da Universida-
de de Coimbra, divulgado na revista científica 
BMC Public Health, mostrou que 73,1% das 
crianças em idade pré-escolar passam mais 
de uma hora diária com os olhos postos no 
ecrã (154 minutos, em média), valor que sobe 
para 200 minutos em idade escolar. 

Ansiedade, impulsividade, dificuldades de 
concentração, sedentarismo, obesidade, más 
posturas (como o “pescoço de telemóvel”) e 
socialização escassa são alguns dos efeitos 
secundários, alertam os psicólogos. Além de 
menor conexão com os irmãos. 

Para Paulo Almeida, o diretor da escola de 
Rio Maior, os fundamentalismos são perigo-
sos e há que estar atento a más utilizações dos 
recursos educativos digitais. “Têm de ser ins-
trumentais e só fazem sentido se estiverem a 
nosso favor. Pode cair-se no exagero. É preciso 
não esquecer o lápis, a leitura, ir para a rua.”

 
A APOSTA NOS RECURSOS DIGITAIS
Os grandes grupos editoriais acompanham 
atentamente a evolução dos manuais esco-

  Ensino insular Todas  
as turmas do 5.º ao 8.º ano,  
na Madeira, já adotaram  
os manuais digitais
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João Costa
 Um manual 

digital não é um 
PDF do manual  

em livro 
A desmaterialização dos manuais escolares 

é para avançar, de forma progressiva, garante 
o ministro da Educação. Mas tem de ser 

acompanhada pela melhoria da qualidade  
da internet nas escolas

—  S AR A  BELO  LU ÍS

E
m semana de regresso 
às aulas, muito marcado 
pela “pandemia” da falta 
de professores, o minis-
tro da Educação aceitou 
responder por escrito 
às perguntas da VISÃO 

sobre a desmaterialização progres-
siva dos manuais escolares, uma 
medida que, apesar de estar prevista 
no programa do Governo, tem sido 
pouco discutida pela sociedade em 
geral. E que está inserida num projeto 
mais vasto, a Escola Digital, o qual 
compreende quatro pilares: infraes-
truturas, ligação à internet, recursos 
pedagógicos e formação de profes-
sores. “Se uma destas peças falha, a 
Escola Digital falha”, diz João Costa à 
VISÃO.
Como vai ser feita a 
desmaterialização progressiva dos 
manuais escolares, prevista no 
programa do Governo? Em que fase 
estamos e quais serão as próximas 
fases?
Quisemos iniciar com um projeto-pi-
loto, envolvendo acompanhamento 
das escolas e dos professores, para 
percebermos o ritmo que podemos 
ter na desmaterialização. Começa-
mos com nove agrupamentos de 
escolas, em alguns casos apenas 

com uma ou duas turmas. Neste ano 
letivo damos um grande salto neste 
piloto, envolvendo já cerca de 12 mil 
alunos. Vamos iniciar um trabalho 
de preparação da desmaterialização, 
que acompanha outras medidas da 
Escola Digital previstas no Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), para 
que a infraestrutura das escolas possa 
acompanhar este processo. A próxi-
ma fase é o trabalho com os produ-
tores de conteúdo, os editores, para 
planearmos o faseamento da desma-
terialização.
Há negociações em curso 
com os vários intervenientes, 
nomeadamente, com os editores e 
com os professores (por causa da 
formação)?
Todo o programa da Escola Digital 

tem tido como um dos seus pilares a 
formação dos professores. Um ma-
nual digital não é um PDF do manual 
em livro. É um conjunto de recursos 
mais vastos e de transformação da 
gestão do trabalho em sala de aula. 
Por isso, a formação tem sido impor-
tante. Com os editores, como já referi, 
iniciaremos o processo de calendari-
zação.
O relatório da Universidade 
Católica feito a partir dos projetos-
piloto dá conta, nas conclusões, 
de dificuldades relacionadas 
com o acesso à internet – nas 
escolas e também em casa. Como 
pretende resolver esta questão, que 
pode pôr em causa a eficácia da 
desmaterialização?
Por isso mesmo, referi que a desma-
terialização dos manuais tem de ser 
acompanhada das restantes medidas 
previstas no PRR, em particular a 
melhoria da qualidade da internet nas 
escolas. Esse trabalho está em curso 
e é fundamental. Todo o programa da 
Escola Digital é desenhado de forma a 
que os seus quatro pilares se desen-
volvam em paralelo: infraestruturas, 
conectividade, formação dos profes-
sores e construção dos recursos pe-
dagógicos. Se uma destas peças falha, 
a Escola Digital falha.
Sabemos (até pela experiência 
recente do ensino remoto, durante 
a pandemia) como a digitalização 
pode acentuar as desigualdades. 
Esta questão preocupa-o?

O manual é apenas 
um recurso na 
escola e na sala 
de aula. O livro 
em papel estará 
sempre presente
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lares. “Qualquer processo de digitalização da 
nossa sociedade é inevitável e a educação não 
pode passar ao lado. Para a Porto Editora, o 
que é importante é a conjugação dessa inten-
ção genérica com a questão pedagógica, como 
é que a tecnologia se introduz no processo 
sendo potenciadora e não perturbadora”, 
aponta Rui Pacheco, diretor da Escola Virtual, 
a plataforma de e-learning criada em 2005 
pelo grupo editorial. 
“O termo ‘desmaterialização dos manuais’ 
acaba por ser redutor, oferecemos aos uti-
lizadores funcionalidades e potencialidades 
alinhadas com as novas orientações pedagógi-
cas, com a aprendizagem colaborativa, com a 
flexibilidade curricular”, acrescenta. Todos os 
anos, a editora investe cerca de dois milhões 
de euros na produção de novos recursos. 
“Temos o cuidado não só de dar apoio aos 
professores, mas também de acompanhar a 
evolução da situação, de forma direta e in-
direta”, explica.

A mesma linha está a ser seguida pela Leya. 
“Temos vindo desde há largo tempo a fazer 
investimentos no desenvolvimento da com-
ponente digital em educação, tendo esse in-
vestimento sido muito reforçado nos últimos 
anos”, responde a direção de comunicação 
do grupo editorial. Além de trabalhar com 
todas as escolas envolvidas no projeto-pilo-
to de desmaterialização no continente, com 
acompanhamento próximo e formação dos 
professores, a Leya também colabora com as 
regiões autónomas. 

O ritmo de integração das novas tecno-
logias nos processos de ensino e aprendi-
zagem tem variado entre as escolas-piloto. 
“Temos constatado realidades muito dife-
rentes, que aconselham alguma ponderação 
e progressividade sustentada na aplicação 
destes novos modelos”, defende Rui Pacheco. 
Mesmo dentro das escolas, há casos muito 
desiguais. “Quem já tinha o hábito de tra-
balhar com os alunos colaborativamente e 
já usava plataformas digitais de forma mais 
intensiva não revela problemas. Os outros 
precisam de mais tempo, isto é uma curva 
de aprendizagem.” 

O principal constrangimento continua 
a ser “o mindset, as pessoas devem pensar 
não na desmaterialização, mas na alteração 
da abordagem pedagógica e na adoção de 
estratégias diferentes: usarem ferramentas 
colaborativas, usarem os dados que decorrem 
do uso da plataforma para terem uma ava-
liação mais concreta e fidedigna dos alunos… 
Tem muito a ver com uma conectividade do 
digital que não existe no analógico”.

E não esquecer que é verdade que pode-
mos levar os alunos a Paris através do ecrã do 
computador. Mas também podemos pegar nele 
para lhes mostrar as cores do outono nas fo-
lhas das árvores. *com Clara Soares  jloureiro@visao.pt

Não devemos confundir o que acon-
teceu durante a pandemia com o pro-
cesso que está em curso. Durante o 
confinamento, houve aulas em ensino 
remoto, o que alimentou por vezes a 
ideia de que o digital era a alternativa 
ao presencial. Não é isso que temos 
como objetivo. Queremos o digital 
presente na sala de aula, no ensino 
presencial. Porque as competências 
digitais são essenciais e porque a 
diversificação de recursos educativos 
potencia melhores aprendizagens.
Que equipamentos vão ser 
utilizados (PC, portáteis, tablets…) e 
como será feita a sua manutenção? 
Estão já nas escolas mais de um 
milhão de computadores. Estes são 
os equipamentos que já estão a ser 
utilizados para os manuais digitais 
nas escolas-piloto. As empresas têm 
vindo a fazer as reparações e substi-
tuições necessárias.
Nas conversas com a Associação 
Portuguesa de Editores e Livreiros 
(APEL), pretende sensibilizar 
os editores para a necessidade 
de criar novos manuais, isto é, 
adaptados às plataformas em que 
vão ser utilizados, e não apenas 
transpostos a partir das versões dos 
manuais em papel?
As editoras já o fazem. Aliás, genero-
samente, cederam esses instrumen-
tos durante a pandemia. Os manuais 
digitais e os recursos a que os alunos 
já podem aceder com as licenças di-
gitais todos os anos distribuídas pelo 
Ministério da Educação são muito 
distintos do que seria a transposição 
simples dos manuais em papel.
Como sabe, existem muitos 
estudos que chamam a atenção 
para a questão de a capacidade 
de compreensão e concentração 
melhorar através da leitura em 
papel. Ao desmaterializar os 
manuais escolares, estamos a 
promover ainda mais ecrãs no dia 
a dia das crianças e dos jovens e, no 
fundo, a ir contra a ciência? 
O manual é apenas um recurso na 
escola e na sala de aula. O livro em 

papel estará sempre presente. 
Temos vindo a dar uma cada 

vez maior centralidade às 
bibliotecas escolares nas 

políticas educativas, como 
as prioridades estratégicas 

da Rede de Bibliotecas 
Escolares para este ano 

letivo tornam eviden-
te.  sbluis@visao.pt

71% 
DOS DOCENTES  

NÃO TÊM UM ACESSO 

À INTERNET 

satisfatório nos 

espaços escolares

80% 
DOS ALUNOS  

TÊM BOM ACESSO  

À INTERNET  

NAS SUAS CASAS. 

Em 9% dos lares,  

o acesso é feito com 

muitos problemas

31% 
DOS ALUNOS  

DOS 5.º, 6.º E 7.º ANOS 

DISCORDAM,  

29% CONCORDAM 

E 40% TÊM UMA 

OPINIÃO NEUTRA

relativamente ao facto 

de os professores 

ensinarem melhor 

quando usam a 

tecnologia. Nos 9.º 

e 10.º anos, 21% 

consideram que os 

professores ensinam 

melhor e 29% referem 

que não há melhorias

45% 
DOS PROFESSORES 

NÃO TÊM OPINIÃO 

DEFINIDA 

sobre se os resultados 

académicos serão 

melhores ou piores 

devido ao uso dos 

manuais digitais


