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Manual Digital (2008)



Manual Digital (2014)



Manual Digital (2015)



Q: Como conceber, desenvolver e 
distribuir RED para crianças?

• Q1: Quais as principais restrições/ barreiras/ 
problemas à utilização do Manual Digital?

• Q2: Quais as principais razões para que os 
professores adotem e depois não utilizem o 
Manual Digital de uma forma contínua?



Análise SWOT

• AMEAÇAS
– Programas longos (discurso dos…)
– Infraestrutura tecnológica envelhecida
– O poder das editoras nas opções das escolas
– A oferta de RED na adoção de manuais em papel
– Falta de uma entidade avaliadora e certificadora de RED

• OPORTUNIDADES
– Os alunos com 4 a 10 nascerem e vivem com as tecnologias
– As crianças dominam melhor a tecnologia do que alguns professores
– Envolvimento das associações de pais e empresas no apetrechamento das escolas
– Novo modelo de delegação de competências para as autarquias
– A importância da aprendizagem de conteúdos transversais na formação dos alunos 

do seculo XXI
– Integração com Sistemas Integrados de Gestão Escolar
– Personalização da aprendizagem



Proposta global e integrada de 
promoção do sucesso escolar



Proposta guião para a “conceção, desenvolvimento e 
difusão” de RED para crianças

• qualidade dos conteúdos;

• rigor científico;

• integração de conteúdos e serviços;

• multiplataforma; 

• sistema único de acesso; 

• personalização; 

• Gamificação;

• capacitação dos diferentes atores.



Arquitetura do 
projeto



Objetivos Gerais

• Reduzir e prevenir o abandono escolar precoce e promover 
a igualdade de acesso a uma educação de qualidade;

• Desenvolver competências, atitudes e valores que ajudem 
as crianças a desempenhar um papel ativo na comunidade 
(local, nacional e internacional);

• Construir um ambiente de aprendizagem rico em 
tecnologia, facilitador da aprendizagem, do trabalho 
colaborativo e da partilha.



Objetivos específicos

• Criar um ambiente de aprendizagem inovador, adaptativo ao aluno, 
dinâmico e interativo que estimule e reforce o processo de ensino-
aprendizagem;

• Melhorar os conhecimentos culturais, sociais e políticos da comunidade;
• Promover a utilização dos Tecnologias de Informação e Comunicação na 

aprendizagem;
• Potenciar a participação dos alunos e das famílias na comunidade local;
• Projetar a socialização e a comunicação com a comunidade;
• Potenciar a capacidade de iniciativa;
• Impulsionar a criatividade;
• Trabalhar valores e a responsabilidade social;
• Promover e estimular o espírito empreendedor nos alunos.





Áreas da Plataforma 





Conteúdos



Conteúdos

Educação Ambiental



Conteúdos 

Educação para a Saúde



Conteúdos - Património



Conteúdos

Poder Local



Conteúdos Curriculares

Pré-escolar



Conteúdos Curriculares 

1.º Ciclo



Coleção “Preparação para…”

• Dois produtos inovadores para 
preparar os alunos para as 
provas e testes do 2.º e 4.º 
ano.

• Permitem realizar um estudo 
bastante mais autónomo e 
motivam os alunos para o 
reforço da aprendizagem. 

• Os produtos foram pensados 
para serem utilizadas pelos 
alunos de uma forma 
completamente independente 
e autónoma.



Atribuição Crachás



Área Turma



App Mural + Serviços 
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