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Assunto: Concretização do programa 'Escola Digital'

Destinatário: Ministro da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A Escola como elevador social é um desígnio fundamental para a construção de uma sociedade
desenvolvida, onde todos têm uma oportunidade para aprender e construir um projeto de vida.
Neste sentido, e respeitando os princípios que norteiam a escola pública, os Deputados do PSD
assistem com preocupação ao facto de, nas vésperas do regresso às aulas do ano letivo
2020/2021, não existirem informações de desenvolvimentos ou data assegurada para a
conclusão do programa de distribuição de computadores aos alunos, uma promessa recente do
Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Educação.
Foi prometido aos alunos e aos encarregados de educação que, no âmbito do programa “Escola
Digital”, esta situação estaria totalmente resolvida, antes no início deste ano letivo 2020/2021.
No último ano letivo, a passagem para o ensino à distância deixou milhares de alunos
desconectados das suas escolas, por não possuírem os equipamentos indispensáveis a este
modelo de ensino. No atual contexto, o Governo deve preparar-se para todos os cenários,
sendo que será dramático se voltarem a existir milhares de alunos privados de aprender, porque
o governo não acautelou esta situação.
A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas teme atrasos na
distribuição dos computadores e a Associação Nacional de Dirigentes Escolares já alertou para
a importância dos alunos não voltarem a ser prejudicados.
Exige-se que o Governo assuma a sua responsabilidade e que, no início do ano letivo, tenha já
a supramencionada distribuição efetuada. Esta distribuição é particularmente determinante para
os alunos em contextos familiares desfavorecidos, que já foram os mais prejudicados com o
encerramento dos estabelecimentos de ensino no ano letivo anterior.
Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os
Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm solicitar ao Ministro da
Educação, através de V. Exa., a resposta às seguintes questões:
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1. Em que fase de distribuição de computadores se encontra o referido programa? Quantos
alunos ainda não receberam o referido equipamento?
2. Quantos alunos já foram abrangidos por esta iniciativa?
3. Quando se prevê a concretização da promessa do Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da
chegada deste equipamento a todo o território nacional? Consegue o Governo garantir a
conclusão da distribuição a tempo do início do ano letivo 2020/2021?
4. De que forma garantirá o Governo que não continua a deixar para trás os alunos com
contextos familiares mais desfavorecidos?

Palácio de São Bento, 10 de setembro de 2020
Deputado(a)s
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SOFIA MATOS(PSD)
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