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Lisboa, 8 de Março de 2010 

 

Excelentíssimos Senhores, 

Vimos por este meio agradecer a Vossa participação na 6.ª edição do Prémio José Sebastião e 

Silva, destinado a galardoar manuais escolares de Matemática dos ensinos básico e secundário e 

apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Em anexo enviamos o relatório final elaborado 

pelo Júri. 

Os manuais escolares são um instrumento decisivo para professores e alunos. A sua correcção 

científica, a sua coerência interna e as actividades e exercícios que incluem são cruciais para a 

orientação dos professores e para a formação de gerações de alunos. Por isso, o crescente cuidado 

que autores, editoras e revisores têm colocado na elaboração de manuais é um factor altamente 

positivo para o progresso do ensino.  

Imaginamos que o concurso que instituímos há mais de uma década possa ter ajudado a destacar 

a importância dos manuais e que possa ter contribuído para uma maior preocupação pelo rigor 

científico e qualidade didáctica destes materiais de estudo. Imaginamos também que os manuais 

premiados e mencionados possam ter sido um exemplo para autores e editoras. Ao longo dos 

anos de existência deste prémio temos registado melhorias importantes e continuadas em todos 

estes domínios. 

Foram entretanto criados mecanismos legais de avaliação e certificação de manuais escolares que 

podem tornar-se decisivos para a melhoria destes instrumentos de ensino. Esses mecanismos não 

se substituem, no entanto, a iniciativas independentes, como a nossa, de apreciação e destaque 

de manuais excepcionais. 

Nesta edição do prémio o júri seguiu critérios particularmente exigentes e apreciou manuais com 

características notáveis, tanto em rigor científico como em capacidade de exposição. No entanto, 

apreciando cada volume globalmente, encontrou sempre aspectos que deveriam ser melhorados 

e que, não invalidando uma grande qualidade da generalidade do trabalho, denotam a 

necessidade de prosseguirmos todos na procura de um maior rigor e equilíbrio didáctico. 

Nesta conformidade, o Júri decidiu atribuir em cada uma das categorias uma menção honrosa e 

não atribuir nenhum prémio. As menções honrosas foram atribuídas aos seguintes manuais: 

 

 



A. Ensino Secundário 

MATEMÁTICA A 10 SEM LIMITES 

Autores: Cristina Negra & Emanuel Martinho 

Editora: Santillana-Constância, 2007 

B. Ensino Básico: 

MATEMÁTICA 7.º Ano SEM LIMITES 

Autores: Ângela Câmara, Manuel Marques e Paula Ferreira 

Editora:  Santillana-Constância,  2006 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

            

 

 Nuno Crato       Joana Teles 

 (Presidente da SPM)     (Júri e Direcção da SPM) 


