
AVISO 1- 2022/23 

MANUAIS ESCOLARES DIGITAIS- 8º ANO DE ESCOLARIDADE 

 

O Ministério da Educação desafiou algumas escolas a 
integrar o projeto piloto de desmaterialização dos manuais escolares ao qual o 
Agrupamento de Escolas de Coruche aderiu, tendo o Conselho Pedagógico 
decidido pela implementação, em 2022/23, nas turmas de 8º ano da Escola 
Secundária de Coruche. 

Assim, informamos os pais e Encarregados de Educação (EE) dos alunos do 8.º 
ano no Agrupamento, que estes foram integrados no referido projeto piloto a 
partir do ano letivo 2022/23 e, portanto, não deverão aceder aos 
vouchers relativos aos manuais em suporte papel e deverão aguardar 
informações adicionais sobre as licenças virtuais para os manuais digitais. 

Estes alunos terão uma senha digital e uma plataforma de trabalho que lhes 
permite acesso a  todos os manuais, exercícios de trabalho, controlo de 
tarefas, para todas as disciplinas , sendo  os pais convocados a acompanhar, o 
mesmo acontecendo com  os seus professores. 

O programa de desmaterialização dos manuais escolares (manuais 
digitais) está integrado na agenda da transição digital na educação, 
permitindo atingir vários objetivos:  

 Desenvolver as competências digitais dos alunos.  
 Desenvolver literacias múltiplas, através da capacidade de 

comunicação em diferentes modalidades, do desenvolvimento de 
pensamento computacional e do sentido crítico.  

 Promover a exploração de recursos educativos múltiplos, que permitem 
explorar diferentes interesses e adequar os recursos a necessidades 
específicas.  

 Responder a questões de âmbito geral, como a resposta efetiva à 
sustentabilidade ambiental e aos problemas de excesso de peso nas 
mochilas. Para alcançar estes objetivos é importante estarmos todos 
informados de que este projeto implica:   
 

a. Que os alunos tenham já acesso a computadores, sendo que o 
Ministério da Educação trabalha com as escolas para que os 
alunos destas turmas tenham prioridade na alocação dos 
equipamentos necessários.  

b. Que se prevê que estes alunos tenham acesso a uma maior 
diversidade de recursos digitais adequados às diferentes 
disciplinas e um acompanhamento próximo dos seus professores.  

c. Que estes alunos não irão ter vouchers para aquisição de 
manuais físicos (em papel), uma vez que receberão a senha de 
acesso livre aos recursos digitais.  



Este projeto piloto é acompanhado de formação específica dos 
professores que integram a equipa pedagógica afetas a este nível de ensino 
que irá realizar-se na 1.ª quinzena de setembro e de um dispositivo de 
monitorização e avaliação a implementar ao longo do ano. 

Os pais e  EE  serão convocados, oportunamente, para uma reunião 
de apresentação do projeto onde receberão toda a informação necessária ao 
processo na área do acompanhamento dos seus educandos. 

No momento, apelamos a que aguardem com a certeza de que estamos a 
trabalhar, em articulação com a Direção Geral de Educação, de forma 
empenhada, para atingirmos o sucesso a que nos propomos. O projeto terá 
monitorização pela tutela ao longo do processo o que nos garante a 
fiabilidade da qualidade do mesmo.   

 

Coruche, 08/07/2022 

A Diretora 

 


