
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Governo aprovou 400 milhões de euros para universalização da Escola Digital, prevendo

nomeadamente a aquisição de computadores, conetividade e licenças de ‘software’ para todas

as escolas públicas - e também um programa de capacitação digital dos docentes. Trata-se de

uma iniciativa política de enorme importância para o país, que se saúda.

No âmbito da Escola Digital, o Governo prevê também o apoio àprodução de novos recursos

didáticos e educativos, no sentido de incrementar a desmaterialização de manuais escolares.

Neste contexto, foi anunciadoque o Governo irá avançar com manuais escolares digitais num

grupo de 10 escolas piloto, cuja escolha terá em consideração, nomeadamente “diferentes

contextos geográficos e diferentes cenários socioeconómicos de implantação da própria escola”.

Ora, tendo em conta que:

a coesão territorial é uma causa nacional;•

políticas públicas das mais diferentes áreas de governação (por exemplo, ao nível dos fundos

comunitários, do turismo, do investimento, do ensino superior) têm adotado medidas de

discriminação positiva do interior;

•

que o reforço do investimento no interior deve ser continuado, incluindo no domínio da

educação,

•

Vêm os deputados signatários perguntar a V/ Excelência se no grupo de 10 escolas piloto

com manuais escolares digitais, o interior será devidamente contemplado. Solicita-se

ainda a V/ Excelência indicação sobre as escolas selecionadas, logo que a informação esteja

disponível.

Saudando, uma vez mais, o trabalho do Ministério da Educação, apresentamos os nossos

melhores .

Palácio de São Bento, 29 de julho de 2020
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
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