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11..11  DDaaddooss  ddaa  EEssccoollaa  

EEqquuiippaa  ddee  TTrraannssiiççããoo  DDiiggiittaall  

NNoommee  FFuunnççããoo  ÁÁrreeaa  ddee  aattuuaaççããoo  

JJoorrggee  MMaannuueell  MMaarrttiinnss  GGrraaççaa  DDiirreettoorr  ddoo  AAggrruuppaammeennttoo  SSuuppeerrvviissããoo  

MMaarriiaa  ddee  LLuurrddeess  FF..  LLuuííss  HHeennrriiqquueess  SSuubbddiirreettoorraa  MMoonniittoorriizzaaççããoo//AAccoommppaannhhaammeennttoo  PPAADDDDEE  

MMaarriiaa  AAssssuunnççããoo  CC..MM..  RR..  SSeeqquueeiirraa  CCoooorrddeennaaddoorraa  PPTTEE  AAppooiioo  TTééccnniiccoo//FFoorrmmaaççããoo  

PPaauullaa  CCrriissttiinnaa  FF..  HH..  AAffoonnssoo  SSiillvvaa  CCoooorrddeennaaddoorraa  ddooss  DDTT((ss))  MMoonniittoorriizzaaççããoo//AAccoommppaannhhaammeennttoo  PPAADDDDEE  

PPaauulloo  JJoorrggee  LLeeaall  FFeerrrreeiirraa  RRoocchhaa  TTééccnniiccoo  EEsspp..  IInnffoorrmmááttiiccaa  AAppooiioo  TTééccnniiccoo  

AAnnaa  SSooffiiaa  SSoouussaa  LLooppeess  BBaattiissttaa  PPrrooffeessssoorraa  ddee  TTIICC  AAppooiioo  TTééccnniiccoo//FFoorrmmaaççããoo  

FFlloorrbbeellaa  ddaa  SSiillvvaa  MMaattiiaass  PPrrooffeessssoorraa  BBiibblliiootteeccáárriiaa  MMoonniittoorriizzaaççããoo//AAccoommppaannhhaammeennttoo  PPAADDDDEE  

MMaarriiaa  AAlleexxaannddrree  FFeerrrroo  RReebboollaa  PPrrooffeessssoorraa  ddee  FFííssiiccoo--QQuuíímmiiccaa  CCoooorrddeennaaddoorraa  ddee  PPrroojjeettooss  

PPaauulloo  AAlleexxaannddrree  GGrraaççaa  VViieeiirraa  AAllvveess  PPrrooffeessssoorr  ddee  HHiissttóórriiaa  AAppooiioo  TTééccnniiccoo//FFoorrmmaaççããoo  

  

IInnffoorrmmaaççããoo  GGeerraall  ddaa  EEssccoollaa  

NN..ºº  ddee  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  eessccoollaarreess  1155  

NN..ºº  ddee  aalluunnooss  11998855  

NN..ºº  ddee  pprrooffeessssoorreess  118800  

NN..ºº  ddee  ppeessssooaall  nnããoo  ddoocceennttee  110088  

EEssccoollaa  TTEEIIPP  NNããoo  

  

PPeerrííooddoo  ddee  vviiggêênncciiaa  ddoo  PPAADDDDEE  0011//0099//22002211  aa  3311//0088//22002233  

DDaattaa  ddee  aapprroovvaaççããoo  eemm  CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  2222//1111//22002211  

  

11..22  RReessuullttaaddooss  gglloobbaaiiss  ddoo  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  

SSEELLFFIIEE  

PPeerrííooddoo  ddee  aapplliiccaaççããoo  
0077//0066//2211  aa  2255//0066//2211  ((11..ºº  CCiicclloo))  

2211//0066//2211  aa  0055//0077//2211  ((22..ºº  ee  33..ºº  CCiicclloo))  

  

PPaarrttiicciippaaççããoo  

NNíívveell  ddee  

eennssiinnoo  

DDiirriiggeenntteess  PPrrooffeessssoorreess  AAlluunnooss  

CCoonnvviiddaaddooss  PPaarrttiicciippaaççããoo  %%  CCoonnvviiddaaddooss  PPaarrttiicciippaaççããoo  %%  CCoonnvviiddaaddooss  PPaarrttiicciippaaççããoo  %%  

11..ºº  CCEEBB  1111  99  8822  5500  3355  7700  119977  116688  8855  

22..ºº  ee  33..ºº  CCEEBB  1199  1166  8844  6655  6644  9999  889922  880044  9900  
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CCHHEECCKK--IINN  

PPeerrííooddoo  ddee  aapplliiccaaççããoo  0088//0011//22002211  aa  1188//0011//22002211  

  

PPaarrttiicciippaaççããoo    

NN..ºº  ddee  rreessppoonnddeenntteess  112200  

PPeerrcceennttaaggeemm  ((%%))  8811  

  

OOuuttrrooss  RReeffeerreenncciiaaiiss  ppaarraa  RReefflleexxããoo  

Referenciais Internos: 

Projeto Educativo; 

Regulamento Interno; 

Referencial de Avaliação Interna; 

Plano Estratégico de Educação para Cidadania; 

Plano de Ação Estratégica para a Promoção do Sucesso Educativo (PNPSE); 

Plano de E@D; 

Monitorização do plano E@D; 

Referenciais Externos: 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril; 

Estrutura de Missão Portugal Digital criada através da RCM n.º 31/2020 de 21 de abril; 

Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (DigCompEdu); 

Quadro Europeu de Competência Digital para Cidadãos (DigcompOrg); 

Check-In; 

SELFIE; 

A Biblioteca Escolar no Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola; 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

Aprendizagens Essenciais; 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; 

Orientações Curriculares para as TIC no 1.º CiEB; 

Projeto MAIA: Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica; 

Recomendações emanadas pelas Nações Unidas, OCDE, Conselho da Europa e Comissão Europeia 

sobre os direitos da criança nos ambientes digitais; 

Estratégia europeia “uma Internet melhor para as crianças”; 

Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço; 

Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital.  
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11..33  AA  HHiissttóórriiaa  DDiiggiittaall  ddaa  EEssccoollaa::  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  

  

IInnffrraaeessttrruuttuurraass  ee  EEqquuiippaammeennttoo  [[DDaaddooss  ddoo  SSEELLFFIIEE]]  

VVaalloorreess  mmééddiiooss  DDiirriiggeenntteess  PPrrooffeessssoorreess  AAlluunnooss  

11..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  33..00  22..77  33..00  

22..ºº  ee  33..ºº  CCiiccllooss  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  33..55  33..11  33..00  

  

DDiissppoonniibbiilliiddaaddee  ddee  aacceessssoo  ee  ddee  eeqquuiippaammeennttooss  ddooss  aalluunnooss  eemm  ccaassaa    [[DDaaddooss  ddaa  EEssccoollaa]]  

VVaalloorreess  ppeerrcceennttuuaaiiss  ((%%))  CCoommppuuttaaddoorr  IInntteerrnneett  

11..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  6611,,6688  6655,,1166  

22..ºº  ee  33..ºº  CCiiccllooss  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  6677,,1122  7733,,4422  

  

SSeerrvviiççooss  DDiiggiittaaiiss    

AAssssiinnaallee  ccoomm  uumm  XX  SSiimm  NNããoo  

SSuummáárriiooss  ddiiggiittaaiiss  xx    

CCoonnttrroolloo  ddee  aauussêênncciiaass  xx    

CCoonnttaaccttoo  ccoomm  EEnnccaarrrreeggaaddooss  ddee  EEdduuccaaççããoo  xx    

FFaallttaass  ((ppoonnttuuaalliiddaaddee,,  mmaatteerriiaall,,  TTPPCC))  xx    

FFaallttaass  ddiisscciipplliinnaarreess  ((ccoomm  ggrraauu  ddee  ggrraavviiddaaddee))    xx  

AAttaass  ((CCTT,,  GGrruuppoo,,  DDeeppaarrttaammeennttoo))    xx  

PPllaannoo  ddee  TTuurrmmaa  xx    

OOuuttrrooss  ((iinnddiiccaarr))::  JJPPMM  ((aalluunnooss,,  mmuullttiiuussooss,,  eettcc..));;  GGIIAAEE  oonnlliinnee;;  GG  SSuuiittee  

  

GGeessttããoo  ddee  ssiisstteemmaass::  iinnddiiqquuee  oo  pprroocceessssoo  ddee  ggeessttããoo  

Gestão Integrada da Administração Escolar (alunos, refeitório, bufete, papelaria, reprografia, 

controlo de acessos); 

Sistema de Normalização Contabilística; 

Gestão de vencimentos do pessoal docente; 

Gestão de Correspondência para registo de entradas e saídas; 

Gestão de contactos (alunos, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de 

educação; 

Gestão de horários (alunos e professores); 

Cadastro e Inventário de bens.  
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11..44  AA  HHiissttóórriiaa  DDiiggiittaall  ddaa  EEssccoollaa::  DDiimmeennssããoo  PPeeddaaggóóggiiccaa  

  

RReessuullttaaddooss  ppoorr  ddiimmeennssããoo  [[DDaaddooss  ddoo  SSEELLFFIIEE]]  

VVaalloorreess  mmééddiiooss  ddooss  rreessuullttaaddooss  ((11  aa  55))  DDiirriiggeenntteess  PPrrooffeessssoorreess  AAlluunnooss  

PPeeddaaggooggiiaa::  AAppooiioo  ee  RReeccuurrssooss  33..99  44..00  ----------  

PPeeddaaggooggiiaa::  AApplliiccaaççããoo  eemm  SSaallaa  ddee  AAuullaa  33..55  33..55  33..33  

PPrrááttiiccaass  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  33..22  33..22  ----------  

CCoommppeettêênncciiaass  DDiiggiittaaiiss  ddooss  AAlluunnooss  33..55  33..22  33..88  

  

  

NNíívveell  ddee  ccoommppeettêênncciiaa  ddooss  ddoocceenntteess  ppoorr  CCiicclloo((eemm  %%))    [[DDaaddooss  ddoo  CChheecckk--IInn]]  

ÁÁrreeaa  NNíívveell  11  NNíívveell  22  NNíívveell  33  

11..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo        

22..ºº  ee  33..ºº  CCiiccllooss  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo        

  

NNíívveell  ddee  ccoommppeettêênncciiaa  ddooss  ddoocceenntteess  ddoo  AAEE((eemm  nnúúmmeerroo))    [[DDaaddooss  ddoo  CChheecckk--IInn]]  

ÁÁrreeaa  NNíívveell  11  NNíívveell  22  NNíívveell  33  

11..ºº,,  22..ºº  ee  33..ºº  CCiiccllooss  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  3311  7711  1177  

  

NNíívveell  ddee  ccoommppeettêênncciiaa  ddooss  ddoocceenntteess  ddoo  AAEE((eemm  %%))    [[DDaaddooss  ddoo  CChheecckk--IInn]]  

ÁÁrreeaa  NNíívveell  11  NNíívveell  22  NNíívveell  33  

11..ºº,,  22..ºº  ee  33..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo  2255..8833  5599..1166  1144..1166  
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Comentários e reflexão 

No nível de competência dos docentes, não possuímos resultados por área mas sim resultados globais: 

 Nível 1 – 31 

 Nível 2 – 71 

 Nível 3 – 17 

 Total – 120/148 

Responderam 120 dos 148 convidados. 

Os diferentes Serviços digitais prestados à comunidade abrangem a totalidade das áreas de atuação e 

interesse do agrupamento. Envolvem alunos, pais e encarregados de educação, pessoal docente e não 

docente e os diferentes parceiros. 

A utilização dos diferentes programas de gestão visa a maior sustentabilidade dos recursos disponíveis 

no agrupamento, a segurança de toda a comunidade educativa e a melhoria nos índices de satisfação 

interna e externa. 

O objetivo é prestar um serviço educativo de qualidade, através da melhoria dos níveis de 

competitividade e da excelência previstas no respetivo projeto educativo. 

  

11..55  AA  HHiissttóórriiaa  DDiiggiittaall  ddaa  EEssccoollaa::  DDiimmeennssããoo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

  

RReessuullttaaddooss  ppoorr  ddiimmeennssããoo    [[DDaaddooss  ddoo  SSEELLFFIIEE]]  

VVaalloorreess  mmééddiiooss  ddooss  rreessuullttaaddooss  ((11  aa  55))  DDiirriiggeenntteess  PPrrooffeessssoorreess  AAlluunnooss  

LLiiddeerraannççaa  33..11  22..88  ----------  

CCoollaabboorraaççããoo  ee  ttrraabbaallhhoo  eemm  rreeddee  33..11  33..00  33..44  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  pprrooffiissssiioonnaall  ccoonnttíínnuuoo  33..33  33..00  ----------  
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CCoommppeettêênncciiaass  DDiiggiittaaiiss  CCoommuunniiddaaddee  EEdduuccaattiivvaa  

Encarregados de Educação 

Observatório da Qualidade – Questionário aos Pais e/ou Encarregados de Educação. 

Baixas competências digitais dos Encarregados de Educação com base na perceção e na experiência 

do E@D. 

Pessoal não docente 

Observatório da Qualidade - Questionário ao pessoal não docente. 

As competências digitais relativamente baixas, embora um número considerável de assistentes 

operacionais e assistentes técnicos, demonstram um razoável nível de proficiência digital. 

SSiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaaççããoo  àà  ggeessttããoo  

GIAE Contabilidade - controle das despesas e receitas do Agrupamento; 

GPV Pessoal - gestão do pessoal do Agrupamento, incluindo vencimentos e assiduidade; 

CIBE - registo das aquisições e abates de material; 

GIAE ASE - gestão dos Apoios da Ação Social Escolar atribuídos aos alunos; 

GIAE Alunos - gestão da assiduidade, comportamento, avaliação dos alunos pelos docentes; 

GIAE Online - gestão da assiduidade, comportamento, avaliação dos alunos pelos pais e alunos; 

Programa de gestão do SNC/AP fornecido pela JPM; 

G-Suíte; 

Microsoft Office 365 – conjunto de aplicações para a produtividade, focado no trabalho colaborativo 

(alunos e docentes); 

JPM - gestão dos acessos ao estabelecimento de ensino, carregamentos de cartão e consumos, tanto 

no bufete como no refeitório; 

Plataformas do Júri Nacional de Exames: 

 PAEB – Provas de Aferição; 

  ENEB – Provas Finais e Exames do Ensino.  

  

CCoommeennttáárriiooss  ee  rreefflleexxããoo  

Em termos de “liderança”, os resultados da “SELFIE” mostram que a estratégia digital não se 

encontra bem definida, pelo que existe a necessidade de haver um maior investimento neste 

domínio.  

O mesmo acontece com a “colaboração” e o “trabalho em rede”, sendo aconselhável que, no futuro, 

na distribuição do trabalho docente, haja mais tempo para que os professores possam explorar as 

tecnologias digitais e trabalhar em rede, partilhando experiências. 

A implementação do PADDE é imprescindível, para que o ensino no nosso Agrupamento continue a 

ser de excelência, criando dinâmicas que envolvam toda a comunidade escolar e parcerias com 

entidades que estão implantadas no território ou fora dele. 

Nos dias de hoje, todos os docentes têm de possuir competências digitais para poderem proporcionar 

aos alunos formas de aprendizagem e de cidadania de qualidade, que os preparem para os desafios 
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do futuro e facilitem a sua integração na sociedade. 

Assim, é fundamental a execução do PADDE para a valorização de docentes e discentes e para a 

organização da escola, competindo às lideranças o acompanhamento de todo este processo. 

Em termos de “uso das plataformas digitais” tanto alunos, como docentes, estão bem preparados 

para a utilização da plataforma Google Classroom, necessitando de um maior incentivo para o uso de 

aplicações, como o Zoom, Gsuite, Word, PowerPoint, Drive, Padlet, Canva, Kahoot, Quizizz, ou 

outras. 

No que diz respeito ao “GIAE Alunos”, os docentes e os alunos estão familiarizados com o registo de 

sumários, controlo de assiduidade/comportamento e registo das avaliações de final de período, mas 

necessitam de um maior incentivo no uso das adendas e registo dos vários instrumentos de avaliação 

(fichas de avaliação, trabalhos de grupo, questão-aula, etc.), para promover o aumento do número 

de acessos ao GIAE por parte dos alunos/Encarregados de Educação. 

Todas as restantes plataformas são usadas pelas pessoas designadas para tal, e de acordo com as 

necessidades. 

Neste momento, o Agrupamento, em termos digitais, procura estar sempre atualizado ao nível dos 

serviços administrativos, fornecendo formação e equipamentos necessários para um bom 

desempenho profissional. 

A utilização dos diferentes sistemas de informação à gestão permite: 

 Maior segurança; 

 Otimização na tomada de decisões; 

 Melhoria da comunicação interna; 

 Celeridade nas respostas; 

  Procedimentos atualizados,  

  

22..11    OObbjjeettiivvooss  ddoo  PPAADDDDEE  

VViissããoo  ee  oobbjjeettiivvooss  ggeerraaiiss  

Edificar uma escola de excelência e de sucesso educativo com todos e para todos, desenvolvendo 

aptidões, conhecimentos e atitudes que permitam a utilização eficaz, criativa e crítica das 

tecnologias digitais. Para o alcance desta visão, o AEDJOAOII assume como objetivos gerais: 

● Integrar as tecnologias digitais na concretização do Projeto Educativo e na organização do 

AEDJOAOII; 

● Capacitar a comunidade educativa na utilização do digital;  

● Promover mais e melhores aprendizagens com recurso ao digital;  

● Incrementar a inovação no ensino, na aprendizagem e nas práticas de avaliação;  

● Utilizar as tecnologias digitais na avaliação das aprendizagens, na análise dos resultados e 

consequente feedback para os alunos, de forma eficaz e com resultados diretos na sua 

aprendizagem;  

● Apoiar uma cultura de colaboração e comunicação que promova a partilha de experiências e uma 

aprendizagem mais eficaz;  
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● Dar resposta aos desafios e mudanças inerentes a uma transição digital global, garantindo maior 

igualdade de oportunidades e inclusão;  

● Desenvolver as competências digitais dos alunos e dos docentes, promovendo a comunicação 

através de tecnologias digitais; 

● Integrar, transversalmente, as tecnologias de informação e comunicação nas práticas 

profissionais e pedagógicas; 

● Desenvolver pedagogias ativas que explorem as tecnologias digitais, para obter melhores 

resultados de aprendizagem; 

●●  Atualizar equipamentos e reforçar os meios tecnológicos, melhorando as condições de trabalho e 

de ensino-aprendizagem.  

PPaarrcceeiirrooss  

Ministério da Educação; 

Câmara Municipal das Caldas da Rainha (CMCR);  

CFAE Centro-Oeste; 

Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

Erasmus +;  

Microsoft; 

Escola Segura (PSP e GNR); 

Associação Empresarial da Região Oeste (AIRO).  

  

OObbjjeettiivvooss    

DDiimmeennssããoo  PPaarrcceeiirrooss  OObbjjeettiivvooss  PPrriioorriiddaaddee  

Tecnologia e 

Digital 

Município (CMCR) 

 

 

 

Bibliotecas 

Escolares 

 

 

 

Associação de Pais 

e Encarregados de 

Educação 

 Identificar, avaliar, selecionar e melhorar os 

recursos digitais para o ensino e 

aprendizagem; 

 

 Criar/adquirir novos recursos educativos 

digitais, tendo em consideração o objetivo 

específico de aprendizagem, o contexto, a 

abordagem pedagógica e o grupo de 

aprendentes; 

 

 Organizar o conteúdo digital disponibilizando-

o aos alunos, encarregados de educação e 

educadores **. 

Muito prioritário 

 

 

 

Prioritário 

 

 

 

 

Prioritário 

  

**  NNoottaa:: O termo “educadores” utilizado neste documento, inclui educadores de infância e 

docentes de todos os ciclos de ensino. 
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OObbjjeettiivvooss    

DDiimmeennssããoo  PPaarrcceeiirrooss  OObbjjeettiivvooss  PPrriioorriiddaaddee  

Pedagógica CFAE Centro-
Oeste 

 Planificar e implementar dispositivos e 

recursos digitais no processo de ensino, de 

modo a melhorar a eficácia das intervenções 

pedagógicas; 

Muito prioritário 

   Capacitar os educadores com vista à 

implementação de novos formatos e métodos 

pedagógicos para o ensino; 

Muito Prioritário 

 Bibliotecas 
Escolares 

 Usar tecnologias e serviços digitais para 

melhorar a interação com os alunos, 

individual e coletivamente, dentro e fora da 

sala de aula; 

Muito prioritário 

 Centro Apoio 
Aprendizagem 
(CAA) 

 Usar tecnologias digitais para apoiar a 

aprendizagem autorregulada dos alunos, i.e., 

permitir que planeiem, monitorizem e 

reflitam sobre a sua própria aprendizagem, 

forneçam evidências de progresso, partilhem 

ideias e encontrem soluções criativas; 

 Garantir acessibilidade a recursos e atividades 

de aprendizagem para todos os alunos, 

incluindo os que têm necessidades especiais; 

Prioritário 

 CFAE Centro-
Oeste 

 Usar tecnologias digitais para promover o 

envolvimento ativo e criativo dos alunos; 

Muito prioritário 

 Associação 
Empresarial da 
Região Oeste 
(AIRO) 

 Abrir a aprendizagem a novos contextos do 

mundo real, que envolvam os próprios alunos 

em atividades práticas, investigação científica 

ou resolução de problemas complexos. 

Menos prioritário 

Organizacional   Uniformizar e melhorar os canais utilizados na 

comunicação institucional com educadores, 

alunos, encarregados de educação e outros; 

Muito prioritário 

   Melhorar a partilha e a troca de 

conhecimentos e de experiências entre os 

docentes, incrementando o trabalho 

colaborativo e a inovação pedagógica; 

Muito prioritário 

   Utilizar tecnologias digitais para a avaliação 

formativa e sumativa. 

Prioritário 

   Informatizar tarefas administrativas. Prioritário 
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22..22..  PPllaanneeaammeennttoo  ddee  aattiivviiddaaddeess  ee  ccrroonnooggrraammaa  

 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Tecnológica 
e digital 

● Aumentar a rede WiFi no agrupamento; 

● Requalificação da rede elétrica das salas de 

aula na E.B. D. João II (colocação de vários 

pontos de tomadas nas salas); 

● Criação de uma sala dedicada à Robótica 

(aquisição de mais material compatível) na 

E.B. D. João II; 

● Criação de cinco laboratórios digitais no 

agrupamento; 

● Substituição de alguns projetores no 

agrupamento; 

● Aquisição de quatro computadores com 

capacidade para editar vídeo; 

● Incremento do n.º de PCs/tablets disponíveis; 

 Identificar, avaliar, selecionar e melhorar os recursos 

digitais para o ensino e aprendizagem; 

Dirigentes:  

 ● Criação de um Centro de Recursos Educativos 

Digitais de qualidade, adaptado à 

especificidade dos alunos; 

 

● Criação de um glossário sobre conteúdos 

digitais para o ensino e aprendizagem. 

 Criar/adquirir novos recursos educativos digitais, 

tendo em consideração o objetivo específico de 

aprendizagem, o contexto, a abordagem pedagógica 

e o grupo de alunos; 

 Organizar conteúdo digital disponibilizando-o aos 

alunos, encarregados de educação e educadores. 

Dirigentes e educadores; 

 

 

 

Dirigentes, educadores e 

encarregados de educação. 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Pedagógica  Realização de workshops online sobre algumas 

ferramentas digitais, podendo ser 

diferenciados por grupo disciplinar; 

 Promoção de Ações de Desenvolvimento 

Profissional Docente (Formação Contínua) 

para o digital (Canva, Google Forms, Quizizz, 

Padlet, Kahoot!); 

 Registo dos meios digitais a usar durante o 

ano letivo (Classroom, Escola Virtual, Padlet, 

manual digital, portefólio digital e outros…), 

nas planificações das disciplinas e no Plano 

Curricular da Turma; 

 Incremento da utilização das tecnologias 

digitais na análise estatística da avaliação; 

 Promoção de Ações de Desenvolvimento 

Profissional Docente (Formação Contínua) 

sobre novos formatos e métodos pedagógicos 

de ensino; 

 

 Adoção da plataforma Google Classroom e/ou 

Zoom para todas as turmas e níveis de ensino. 

 Planificar e implementar dispositivos e recursos 

digitais no processo de ensino, de modo a melhorar a 

eficácia das intervenções pedagógicas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitar os educadores com vista à implementação 

de novos formatos e métodos pedagógicos para o 

ensino; 

 

● Usar tecnologias e serviços digitais para melhorar a 

interação com os alunos, individual e coletivamente, 

dentro e fora da sala de aula; 

Educadores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educadores; 

 

 

 

Educadores, encarregados 

de educação e alunos; 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Pedagógica  Promoção da utilização da Escola Virtual, 

Google Forms e do Quizizz como ferramentas 

de suporte à aprendizagem autorregulada dos 

alunos; 

 Valorização do papel das Bibliotecas Escolares 

no apoio à aprendizagem autorregulada dos 

alunos e no desenvolvimento da literacia dos 

media; 

 Criação de um Centro de Recursos Educativos 

Digitais, adaptado a alunos com necessidades 

especiais; 

 Promoção de Ações de Desenvolvimento 

Profissional Docente (Formação Contínua) 

sobre pedagogias para estimular o potencial 

criativo dos alunos; 

 Divulgação junto dos educadores de 

ferramentas digitais que permitem 

desenvolvimento da criatividade: BitMoji, 

StoryboardThat, PicsArt, etc.; 

 Integração de atividades práticas no PAA, 

onde os alunos interajam com a comunidade e 

contribuam para a resolução de problemas; 

 Participação no projeto eTwinning (iniciativa 

da Comissão Europeia que visa incentivar as 

escolas europeias a colaborar usando as 

tecnologias da informação e comunicação). 

 Usar tecnologias digitais para apoiar a aprendizagem 

autorregulada dos alunos, i.e., permitir que 

planeiem, monitorizem e reflitam sobre a sua própria 

aprendizagem, forneçam evidências de progresso, 

partilhem ideias e encontrem soluções criativas; 

 

 

 

 

 

 Garantir acessibilidade a recursos e atividades de 

aprendizagem para todos os alunos, incluindo os que 

têm necessidades especiais; 

 Usar tecnologias digitais para promover o 

envolvimento ativo e criativo dos alunos; 

 

 

 

 

 

 Abrir a aprendizagem a novos contextos do mundo 

real, que envolvam os próprios alunos em atividades 

práticas, investigação científica ou resolução de 

problemas complexos. 

Educadores, encarregados 

de educação e alunos; 

 

 

 

 

 

 

Educadores; 

 

 

Educadores; 

 

 

 

 

 

 

Dirigentes, educadores e 

alunos. 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Organizacional  Construção de webinares/tutoriais sobre 

“Como usar e consultar” o GIAE, correio 

eletrónico institucional, site da escola, 

Google Classroom, entre outros; 

 Enriquecimento da página da escola com 

pequenos tutoriais em vídeo e outras 

informações; 

 Criação, no site do Agrupamento, de um 

espaço para a Associação de Pais; 

 Criação de uma pasta no Google Drive para 

as atividades do PAA, ou outras, que serão 

depois divulgadas internamente e no site do 

agrupamento (fotos e respetivo texto). 

 Uniformizar e melhorar os canais utilizados na 

comunicação institucional com educadores, alunos; 

encarregados de educação e outros; 

Dirigentes, educadores e 

encarregados de educação;  

 

  Introdução do dossiê de turma digital (pastas 

de cada aluno, atas, pautas, educadores da 

turma, dados da turma); 

 Criação de uma pasta partilhada no Google 

Drive para os Diretores de Turma; 

 Criação de uma pasta partilhada no Google 

Drive para os vários departamentos; 

 Realização de Workshops online sobre a 

utilização das plataformas GIAE e Google 

drive. 

 Melhorar a partilha e a troca de conhecimentos e 

experiências entre os educadores, incrementando o 

trabalho colaborativo e a inovação pedagógica; 

Dirigentes e educadores;  
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Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Organizacional  Utilização da plataforma GIAE Alunos, 

Google Forms e grelha Excel como 

ferramentas auxiliares da avaliação dos 

alunos; 

 Utilizar tecnologias digitais para a avaliação 

formativa e sumativa; 

Educadores;  

  Criação de um correio eletrónico 

institucional para envio de material para 

fotocopiar na Reprografia. 

 Informatizar tarefas administrativas. Dirigentes.  

 
 

Comentário e reflexão 
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22..33..  PPllaannoo  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  ccoomm  aa  ccoommuunniiddaaddee  

 

 

Estratégia e mensagem chave 

O “PADDE” assume-se como um instrumento de reflexão, de mudança e de inovação, tendo em vista à 

transformação da escola numa comunidade cada vez mais integrada, através do digital, onde todos cabem, sem 

perder a sua identidade.  

Neste sentido, lançamos o seguinte apelo: ““PPrreecciissaammooss  ddoo  vvoossssoo  ccoonnttrriibbuuttoo  ddiiggiittaall..  CCaappaacciitteemm--ssee!!””. 

O PADDE só será um fator de mudança se houver o envolvimento de toda a comunidade educativa. 

 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

Educadores 

- Departamentos Curriculares; 

- Página Web do Agrupamento; 

- E-mail institucional. 

novembro de 2021. 

- Direção; 

- Equipa PADDE; 

- Coordenadores de Departamento. 

Alunos 

- Professores Titulares de Turma; 

- Diretores de Turma; 

- Página Web do Agrupamento; 

- E-mail institucional. 

novembro de 2021. 

- Professores Titulares de Turma; 

- Diretor de Turma; 

- Equipa PADDE; 

Organizacional 

- Conselho Geral; 

- Conselho Pedagógico; 

- Página Web do agrupamento. 

novembro de 2021. 
- Direção; 

- Equipa PADDE. 

Encarregados 

de Educação 

- Página Web do Agrupamento; 

- Associação de Pais e/ou 

Encarregados de Educação. 

novembro de 2021. 

- Diretor de Turma; 

- Equipa PADDE; 

- Associação de Pais e/ou 

Encarregados de Educação. 

Comunidade 

Escolar do AE 
- Página Web do Agrupamento. dezembro de 2021. 

- Direção; 

- Equipa PADDE. 
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22..44..  MMoonniittoorriizzaaççããoo  ee  aavvaalliiaaççããoo  
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Tecnológica 

e digital 

 Identificar, avaliar, selecionar e melhorar os 

recursos digitais para o ensino e 

aprendizagem; 

- 100% dos computadores, no 

agrupamento, têm acesso à 

internet; 

- 100% das salas, no agrupamento, 

têm acesso à internet por Wi-Fi; 

- 100% das salas de aula, no 

agrupamento, têm  a rede elétrica 

requalificada; 

- Existem cinco laboratórios digitais 

no agrupamento; 

- 100% das salas de aula, no 

agrupamento, têm projetores em 

bom estado; 

- Existem quatro computadores com 

capacidade para editar vídeo no 

agrupamento; 

- Incremento do número de 

PC/Tablets disponíveis no 

agrupamento; 

- Número de 

computadores com 

acesso à internet; 

- Número de salas com 

acesso à internet por 

Wi-Fi; 

- Número de salas com 

rede elétrica 

requalificada; 

- Número de salas 

multimédia no 

agrupamento; 

- Número de salas com 

projetores em bom 

estado; 

- Número de 

computadores com 

capacidade para editar 

vídeo no agrupamento; 

- Número de PC/Tablets 

disponíveis; 

- Inventário do 

agrupamento; 

 

- Vistorias às 

salas de aula; 
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Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Tecnológica 

e digital 

 Criar/adquirir novos recursos educativos 

digitais, tendo em consideração o objetivo 

específico de aprendizagem, o contexto, a 

abordagem pedagógica e o grupo de alunos; 

- Produzir/adquirir 90% dos recursos 

digitais propostos pelos educadores 

e aprovados; 

- RED criados pelos 

professores e 

adquiridos e pela 

escola; 

- Inquéritos 

digitais e 

Inventário das 

Bibliotecas 

Escolares. 

 

  Organizar o conteúdo digital disponibilizando-

o aos alunos, encarregados de educação e 

educadores. 

- 100% dos recursos digitais  

existentes no agrupamento estão 

inventariados e disponíveis no site 

da escola. 

- Glossário com os RED 

criados pelos 

educadores e 

adquiridos e pela 

escola e sites com 

informação credível. 

  

Pedagógica  Planificar e implementar dispositivos e 

recursos digitais no processo de ensino, de 

modo a melhorar a eficácia das intervenções 

pedagógicas; 

- 100% dos educadores utilizam 

frequentemente  os  RED no ensino 

e aprendizagem; 

- 66,7% dos trabalhos realizados 

pelos alunos utilizam os RED; 

- 100% dos educadores participam 

em Workshops/Formação sobre a 

utilização pedagógica dos RED; 

- Frequência da 

utilização dos RED em 

sala de aula; 

- Trabalhos realizados 

pelos alunos que 

utilizam os RED; 

- Participação dos 

educadores em 

Workshops/formação 

sobre a utilização 

pedagógica dos RED. 

 

- Inquéritos 

digitais; 
 

 

- Evidências do 

PAA/outras 

evidências; 
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Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Pedagógica  Capacitar os educadores com vista à 

implementação de novos formatos e métodos 

pedagógicos para o ensino; 

- 75% dos educadores utilizam e 

desenvolvem novos formatos e 

métodos pedagógicos para o ensino; 

- 75% dos educadores  utilizam  

tutoriais de capacitação para a 

utilização das plataformas digitais; 

- Percentagem/número 

de atividades 

realizadas pelos 

educadores que 

utilizam tecnologias 

digitais; 

- Percentagem de 

conteúdos digitais 

elaborados pelos 

alunos; 

- Número de tutoriais, 

de capacitação para a 

utilização e 

capacitação das 

plataformas digitais; 

- Inquéritos 

digitais; 

 

 

- Plano de 

formação do 

Agrupamento; 

 

  Usar tecnologias e serviços digitais para 

melhorar a interação com os alunos, 

individual e coletivamente, dentro e fora da 

sala de aula; 

- 100% dos educadores utilizam a 

plataforma Google Classroom e/ou 

Zoom para interagir com os seus 

alunos; 

- Percentagem de 

educadores que 

utilizam a plataforma 

Google Classroom 

e/ou Zoom para 

interagir com os seus 

alunos; 
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Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Pedagógica  Usar tecnologias digitais para apoiar a 

aprendizagem autorregulada dos alunos, i.e., 

permitir que planeiem, monitorizem e 

reflitam sobre a sua própria aprendizagem, 

forneçam evidências de progresso, partilhem 

ideias e encontrem soluções; 

- 100% dos educadores utilizam 

tecnologias digitais para apoiar a 

aprendizagem autorregulada dos 

seus aprendentes (p. ex.: Escola 

Virtual, Google Forms e Quizizz ); 

- Percentagem de 

educadores que 

utilizam tecnologias 

digitais para apoiar a 

aprendizagem 

autorregulada dos 

alunos (ex.: Google 

Forms e Quizizz); 

- Participação dos 

educadores em 

Workshops/formação 

sobre a utilização 

pedagógica dos RED; 

  

  Garantir acessibilidade a recursos e atividades 

de aprendizagem para todos os alunos, 

incluindo os que têm necessidades especiais; 

- 100% dos alunos têm acesso a 

atividades e a Recursos Educativos 

Digitais, incluindo os alunos com 

necessidades especiais; 

- Número de REDs para 

alunos com 

necessidades 

especiais; 

- Inventário das 

Bibliotecas 

Escolares e 

Centro de 

Recursos; 
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Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Pedagógica  Usar tecnologias digitais para promover o 

envolvimento ativo e criativo dos alunos; 

- 70% das atividades e trabalhos 

criativos realizados pelos alunos 

utilizam tecnologias digitais; 

- Evidências de 

trabalhos que utilizam 

os RED, realizados 

pelos alunos; 

- Participação dos 

educadores em 

Workshops/formação 

sobre o contributo dos 

RED para o 

desenvolvimento da 

criatividade; 

- Evidências do 

PAA; 

 

  Abrir a aprendizagem a novos contextos do 

mundo real, que envolvam os próprios alunos 

em atividades práticas, investigação científica 

ou resolução de problemas complexos. 

- 50% dos trabalhos realizados pelos 

alunos incluem interação com o 

mundo real, investigação científica 

e/ou resolução de problemas 

complexos. 

- Evidências de 

trabalhos realizados 

pelos alunos que 

incluam interação 

com o mundo real, 

investigação científica 

e/ou resolução de 

problemas complexos. 

- Evidências do 

PAA ou 

outras. 
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Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Organizacional  Uniformizar e melhorar os canais utilizados 

na comunicação institucional com 

educadores, alunos, encarregados de 

educação e outros; 

- 100% dos educadores  e alunos têm 

mail institucional; 

- 100% da informação essencial  sobre 

o PADDE é transmitida no site do 

agrupamento. 

- Número de 

informações enviadas 

a educadores, alunos, 

encarregados de 

educação e outros; 

- Número de 

informações sobre o 

desenvolvimento do 

PADDE no site do 

agrupamento; 

  

  Melhorar a partilha e a troca de 

conhecimentos e de experiências entre os 

educadores, incrementando o trabalho 

colaborativo e a inovação pedagógica; 

- 100% dos educadores fazem parte 

da comunidade de partilha de 

documentos; 

- 75% dos recursos digitais elaborados 

de modo colaborativo; 

- 75% dos projetos feitos com RED são 

elaborados de modo colaborativo; 

- Número de educadores 

ativos na comunidade 

de partilha de 

documentos; 

- Número de recursos 

digitais elaborados 

colaborativamente; 

- Número de projetos 

feitos com RED 

elaborados 

colaborativamente; 

  

 



PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA ESCOLA 

 

Página 24 de 24 

 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Organizacional  Utilizar tecnologias digitais para a avaliação 

formativa e sumativa; 

100% dos educadores utilizam 

tecnologias digitais para a avaliação 

formativa e sumativa; 

- Número de educadores 

que utilizam 

tecnologias digitais 

para a avaliação 

formativa e sumativa; 

  

  Informatizar tarefas administrativas. Praticamente todas as tarefas 

administrativas estão informatizadas. 

- Número de tarefas 

administrativas 

informatizadas. 

  

 

 

AA  vveerrssããoo  ffiinnaall  ddoo  ““PPllaannoo  ddee  AAççããoo  ppaarraa  oo  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  DDiiggiittaall  ddaa  EEssccoollaa””  eellaabboorraaddoo  ppeellaa  eeqquuiippaa  ““PPAADDDDEE””,,  ffooii  aapprroovvaaddoo,,  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  ddooss  pprreesseenntteess,,  nnaa  

rreeuunniiããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  ccoomm  aa  EEqquuiippaa  ““PPAADDDDEE””,,  aa  PPrreessiiddeennttee  ddoo  CCoonnsseellhhoo  GGeerraall  ee  aa  DDiirreeççããoo,,  rreeaalliizzaaddaa  nnoo  ddiiaa  2222  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22002211..  

 

 

 

 

O Diretor 
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