


> Estudo realizado junto de 4590 professores dos ensinos básico 
e secundário, do 1.º ao 12.º anos de escolaridade.

> Constata-se uma efetiva sobrecarga de trabalho 
que compromete a atividade docente.

> Os manuais escolares ajudam a melhorar os resultados
educacionais, garantindo a qualidade da aprendizagem
e favorecendo a atuação do professor.

> Associados aos cadernos de atividades, 
constituem importantes projetos educativos.

Identificada por 97% 
dos inquiridos

Sumário executivo

Reconhecidos por mais 
de 95% dos professores

Valorizados por mais 
de 95% dos inquiridos



De que forma os manuais escolares contribuem 
para a qualidade do ensino?

Proporcionam a professores e alunos abordagem rigorosa, 
coerente e eficaz dos programas

Acompanham o professor

> na planificação do trabalho
> na gestão em sala de aula
> na interação do diálogo promovido com 

o aluno

Acompanham o aluno

> na aprendizagem dos conteúdos
e no desenvolvimento de competências

> na preparação para os testes de avaliação
> na promoção do trabalho autónomo

NA MELHORIA DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS

92% utilizam-nos para 
preparação das aulas

Utilizados por 97%
em sala de aula

Recomendados por 90%
para preparar os testes



Em rentabilização
do tempo disponível

Tempo do professor

> em tempo letivo de qualidade, 
permitindo diversificar estratégias

> em tempo não letivo que o mobiliza na 
preparação de toda a atividade docente

Tempo do aluno

> como instrumento fidedigno
transmissor de informação

> na organização do estudo
> na verificação da aprendizagem

+ de 63% dos professores despende + de 5 horas por semana, 
para além das legalmente atribuídas

Considerado insuficiente 
por 97% dos professores

Como se traduz o contributo dos manuais escolares
na referida melhoria?



Um estudo publicado pela Frontier Economics,

PUBLISHING’S CONTRIBUTION TO SCHOOL EDUCATION,
The role of educational materials in teacher time savings,

em março de 2018, apresentou dados concretos sobre 
as vantagens da utilização de manuais escolares 
em comparação à utilização de recursos didáticos 
produzidos pelos professores no Reino Unido.

Mas quanto vale esse tempo?

E que valor os manuais escolares proporcionam
ao economizarem tempo ao professor?



As conclusões obtidas são impressionantes

A preparação das aulas 
pelos professores 
representa, para o estado 
do Reino Unido, um custo 
de 4,8 biliões de libras 
por ano (5,76 biliões de €)

O custo de todos 
os livros impressos 
representa, para o 
estado do Reino Unido, 
um custo de 196 
milhões de libras por 
ano (220 milhões de €)



4,1%
O valor anual suportado 
pela produção de livros 
escolares quando 
comparado com o valor 
do tempo despendido 
pelos professores na 
preparação das aulas

As conclusões obtidas são impressionantes



O investimento em manuais escolares tem 
um excelente retorno para o funcionamento 
do sistema de ensino…

… pois poupa tempo aos professores 
na preparação das aulas, permitindo-lhes 
dirigir mais atenção para as necessidades 
de cada um dos seus alunos, com óbvio impacto 
positivo nas aprendizagens. 

Ou seja:



Diagnóstico

> Défice de tempo dos professores para o exercício 
da atividade docente.

> Utilidade dos manuais escolares como ferramentas 
de apoio à atividade docente, pois rentabilizam 
o tempo disponível e garantem a qualidade 
do processo de ensino-aprendizagem.

> Importância para o funcionamento do sistema 
educativo e em benefício dos alunos.


