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Manuais digitais
É um projeto da Secretaria Regional da 
Madeira assumido por todas as escolas do 
2.º e 3.º Ciclos da Região. No âmbito deste
projeto a Secretaria Regional da Educação
disponibiliza aos alunos:

•Manuais digitais e suporte móvel para a
sua utilização através de um tablet;
•Acesso à Escola Virtual e a Recursos

Educativos Digitais;
• Sistema de segurança.
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•Reconhecer os recursos educativos
digitais como ferramentas 
estruturantes do currículo, 
potenciadoras de uma participação
ativa na construção do conhecimento.

•Refletir sobre a urgência e as 
vantagens da utilização de recursos
educativos digitais para implementar
metodologias inovadoras.

Objetivos do projeto



•Valorizar o trabalho cooperativo e a 
partilha de práticas pedagógicas no 
desenvolvimento profissional dos 
docentes.

•Diminuir o peso das mochilas.

•Promover a educação inclusiva e a 
diferenciação pedagógica.

•Preparar jovens capazes e 
competentes para as incertezas no 
mercado de trabalho.

Objetivos do projeto
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•Apropriarem-se do projeto e 
empenharem-se no seu sucesso;
•Promoverem a inovação pedagógica;
• Implementarem medidas facilitadoras

do trabalho colaborativo e cooperativo
dos professores;
•Mobilizarem os recursos do projeto

para melhorar a qualidade da educação
dos alunos e o desenvolvimento
profissional dos docentes;
• Fornecerem apoio técnico.

Papel dos coordenadores
e das escolas



Perfil Escola
Políticas de 
acesso web:
“BlackList”
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Apenas as
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Acreditamos nos
nossos Alunos



Formação
• Formação de uma equipa de 

formadores.

• A equipa percorreu todas as 
escolas antes do início do ano
letivo.

• Promoção de projetos de 
formação nas escolas, de 
longa duração.



Formação
• Promover uma transição

pacífica, entusiasta e com a 
máxima naturalidade possível;

• Promover um clima de 
segurança em que cada
docente avança ao seu ritmo;

• Fornecer aos docentes a 
informação necessária para 
iniciar a sua prática docente.



Formação
Primeiro impacto:

• Alguma resistência inicial
por parte dos professores
mais adversos às novas
tecnologias;

• Desconforto na mudança
de metodologia;

• Receios pela utilização
indevida do equipamento
em contexto de sala de 
aula.



Formação

Primeiro impacto:

• Grupo de professores
dispostos a inovar;

• A perceção das grandes
vantagens dos RED:

• na promoção da 
diferenciação
pedagógica;

• na inclusão.



Formação
Este ano letivo…
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As vossas questões
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Obrigado


