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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Paulo Almeida Diretor do Agrupamento Responsável 

Humberto Novais Adjunto do Diretor Apoio e coordenação 

Patrícia Baeta Técnica Especializada Apoio e coordenação 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 4 

Nº de alunos 1169 

Nº de professores 125 

Nº de pessoal não docente 56 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 2021/2025 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 14-julho-2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 

 
SELFIE 

Período de aplicação  05-05-2021 a 19-05-2021 

 
 

 
Nota 1: A actualização do diagnóstico da SELFIE poderá ser operacionalizada em cada ano do ciclo de vigência do 
PADDE, para que os resultados globais sejam compatíveis com a fiabilidade da informação e com o processo de 
implementação. 

 
CHECK-IN 

Período de aplicação março de 2021 

 
 

 
 

Outros Referenciais para Reflexão 

DigCompOrg1- documento que fornece um quadro conceptual abrangente e genérico que visa fomentar a reflexão 

acerca do processo de integração sistemática da aprendizagem digital nas organizações educativas. 

Este referencial contém sete elementos-chave, 15 subelementos e 74 descritores comuns a todos os sectores 

educativos. Apresentados num diagrama, os elementos, subelementos e descritores do DigCompOrg apresentam-

se como segmentos de um círculo, enfatizando assim a sua inter-relação e interdependência. 

DigCompEdu2- documento que se destina para os docentes da Educação Pré-Escolar, Ensino Secundário, Ensino 

Superior, Educação de Adultos, incluindo formação geral e profissional, educação especial e contextos de 

aprendizagem não formal. Neste referencial são apresentadas 22 competências, organizadas em seis áreas, e um 

modelo de progressão que auxilia os docentes a avaliar e desenvolver as suas competências digitais, assim como a 

impulsionar a inovação na educação. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework 
2 https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/digcompedu-community 

Participação  

Nível de 

ensino 

Dirigentes  Professores Alunos 

 

Convidados 

 

Participação 

 

% 

 

Convidados 

 

Participação 

 

% 

 

Convidados 

 

Participação 

 

% 

1º ciclo 8 9 113% 57 61 107% 404 323 80% 

2º ciclo 8 9 113% 57 61 107% 404 323 80% 

3º ciclo 7 7 100% 38 39 103% 304 217 71% 

Secundário 

geral 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Secundário 

profissional 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

« outro » --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Participação  

Nº de respondentes 109 

% 91% 
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1.3. A História Digital do Agrupamento: Diagnóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nota 2: O diagnóstico do histórico digital do agrupamento, deverá também ser actualizado em cada ano do ciclo de 
vigência do PADDE. 
 

  
 

 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 4 4 4 

2º ciclo 4 4 4 

3º ciclo 4 4 4 

Secundário geral --- --- --- 

Secundário profissional --- --- --- 

« outro » --- --- --- 

Disponibilidade de equipamentos TIC aos alunos para E@D  [Dados da Escola] 

Em número Computador (ED+ESC) 
Internet  

(Escola Digital) 

1º ciclo 123 + 73 123 

2º ciclo 80 + 43 80 

3º ciclo 107 + 55 107 

Secundário geral --- --- 

Secundário profissional --- --- 

« outro » --- --- 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa  [Dados da MISI] 

Em % Computador Internet 

EPE 112 130 

Ensino Básico 626 759 

Secundário geral --- --- 

Secundário profissional --- --- 

« outro » --- --- 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar): Difusão e partilha de informação na plataforma OFFICE 365 e no website 

institucional do Agrupamento. 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

A gestão de sistemas digitais (recursos e plataformas pedagógicas e administrativas) é assegurada pelos membros 

da Direção, pela equipa TIC e pela empresa externa. Na gestão dos sistemas, é preocupação dos responsáveis o 

controlo dos acessos aos diferentes módulos de gestão pedagógica, administrativa e financeira, de forma a 

garantir a confidencialidade, a protecção de dados e a operacionalidade dos sistemas. 
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1.4. A História Digital do Agrupamento: Dimensão Pedagógica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 3: O diagnóstico do histórico digital do agrupamento na dimensão pedagógica, deverá também ser 
actualizado em cada ano do ciclo de vigência do PADDE. 

 
 
 
 
 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 4 4 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 4 4 4 

Práticas de Avaliação 4 4 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 4 4 4 

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 38% 49,7% 12,3% 

Ensino e aprendizagem 45,6% 43,9% 10,5% 

Avaliação 47,4% 46,2% 6,4% 

Capacitação dos aprendentes 37,4% 46,2% 16,4% 

Promoção da competência digital dos aprendentes 44,4% 45,6% 9,9% 
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Figura 1: Nível de competência dos docentes por área 
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Comentários e reflexão 

Na Figura 1 torna-se possível verificar os resultados obtidos nos diferentes domínios que constituem o Check-In. 

A respeito dos Recursos Digitais, predomina o maior número de respostas no nível B1 (34), seguindo-se os níveis 

B2 e A2 (com 24 e 17 respostas, respectivamente). Esta área de competência subdivide-se nas seguintes subáreas: 

i) Seleção; ii) Criação e modificação; iii) Gestão, protecção e partilha. 

A respeito da terceira área de competência, referente a Ensino e Aprendizagem, denota-se um equilíbrio entre 

os níveis A2 (25), B1 (29) e B2 (26). As respostas fornecidas indicam que os docentes se sentem confortáveis na 

preconização de mecanismos de aprendizagem autorregulada, com enfoque e promoção da aprendizagem 

colaborativa, tanto no processo de ensino como de orientação. No nível mais proficiente, nomeadamente o C2, 

verificam-se apenas 4 respostas.  

A respeito da Avaliação predomina, novamente, o nível B1, que indica que os docentes utilizam as tecnologias 

nas estratégias de avaliação, com as mesmas a envolver a análise de evidências, processo de feedback e de 

planificação. Comparativamente aos restantes, neste domínio, verifica-se um aumento do nível A1, com 10 

respostas, subentendendo-se assim que ainda prevalecem reticências relativamente à total integração das 

tecnologias face aos processos avaliativos. Não obstante, num nível mais elevado, denota-se a minoria de 

respostas, referindo-se em específico ao nível C2. Tal indica que ainda persiste um desconforto/ausência de uso 

das tecnologias digitais nos processos avaliativos.  

Na área referente à Capacitação dos Aprendentes, e tal como nos resultados obtidos nos outros domínios, 

verifica-se uma maior incidência de respostas nos níveis B1 (30) e B2 (26). Não obstante, o nível C1 também 

apresenta uma boa incidência de respostas, contabilizando-se 16. No escopo deste domínio verifica-se que os 

docentes adoptam estratégias de diferenciação e personalização no decorrer do processo de ensino e de 

aprendizagem. Não obstante, e no seguimento deste processo, o uso das tecnologias digitais potencia uma maior 

acessibilidade e inclusão e, por inerência, o envolvimento ativo, tanto por parte dos docentes como dos alunos. A 

análise às respostas fornecidas neste domínio permite afirmar que os docentes adotam mecanismos que abrangem 

as tecnologias digitais como meios de apoio ao desenvolvimento da literacia da informação e dos média, assim 

como na resolução de problemas, no uso responsável das tecnologias digitais, como na promoção de mecanismos 

inerentes à comunicação, colaboração e criação.  

Dos seis níveis de proficiência digital percepcionados, denota-se que os resultados obtidos através do Check-In 

incidem maioritariamente nos níveis B1 e B2, sendo que o nível C2 é o que apresenta menor número de 

respostas, por exigir uma utilização/apropriação das tecnologias digitais mais conhecedora, eficaz, inovadora e 

proficiente. 
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 1.5. A História Digital do Agrupamento: Dimensão Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota 3: O diagnóstico do histórico digital do agrupamento na dimensão organizacional, deverá também ser 
actualizado em cada ano do ciclo de vigência do PADDE. 

 
Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Neste ponto, a equipa do PADDE regista como evidências de competências digitais dos Encarregados de Educação, 

para fins pedagógicos, as que resultaram de abordagens diretas e indiretas nos momentos de ensino a distância, 

identificadas quer pelos professores e equipas de gestão, nomeadamente junto dos seus educandos. 

As principais dificuldades identificadas nessas abordagens relacionavam-se com configurações básica no uso de 

sistemas informáticos e competências básicas de uso de software e plataformas de aplicação. Assim, é nosso 

entendimento que o nível de competências digitais da maioria dos Encarregados de Educação revelou-se com 

bastantes fragilidades que, de certa forma, serviram de justificação para o incumprimento de tarefas pedagógicas 

propostas pelos diferentes docentes. Tais fragilidades, serviram igualmente para justificar as ausências nas 

sessões síncronas de um grande número de alunos.  

Pessoal não docente 

No que diz respeito às competências digitais do pessoal não docente, a maior fragilidade centra-se na categoria 

das assistentes operacionais, embora estes de uma forma geral, utilizem os recursos digitais para fins 

profissionais com eficácia. 

Quanto aos assistentes técnicos, o nível de competências digitais, considera-se muito satisfatório, dado que 

responde de forma cabal às necessidades de funcionamento e de gestão dos diferentes sectores administrativos, 

onde a utilização de plataformas digitais garante a eficácia dos serviços.  

Neste domínio, a melhoria do nível de competências do pessoal não docente, tem sido assegurado de forma 

sistemática através de planos de formação contínua interna e em cooperação com o Centro de Formação.   

 
Sistemas de informação à gestão 

Os sistemas de informação e gestão em uso do agrupamento estão distribuídos pelos diferentes níveis de 

funcionamento da instituição, sendo os da área pedagógica aqueles que envolvem o maior número de 

intervenientes, especialmente docentes.  

São exemplos desses sistemas os seguintes: 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 4 4 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 4 4 4 

Desenvolvimento profissional contínuo 4 4 ----- 

Nível de competência dos docentes por área (em %)  [Dados do Check-In] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 37,4% 54,4% 8,2% 
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- GIAE: sistema de gestão de sumários, de faltas, avaliação, entre outros; 

- ALUNOS: sistema de gestão de inscrição de alunos; constituição de turmas, entre outros; 

- MULTIUSOS: sistema de gestão do ano lectivo; utilizadores; horários, entre outros; 

- GPV: sistema de gestão de pessoal e de vencimentos, entre outros; 

- UTILATAS: sistema de gestão de convocatórias e de atas; 

- PORTARIA: sistema de controlo de entradas e saídas dos alunos, de pessoal docente e não docente; 

- F2C: sistema de requisição e pagamento de manuais escolares e outros serviços; 

- SNCAP: sistema de contabilidade e de tesouraria; 

- CIBE: sistema de inventários 

- OFFICE 365: sistema de informação e de comunicação institucional para toda a comunidade escolar e 

educativa; 

- MICROSOFT TEAMS: sistema de organização do trabalho colaborativo entre docentes e alunos e de comunicação 

síncrona e assíncrona no contexto do desenvolvimento curricular e da realização de projetos; 

-MOODLE: sistema de informação e de organização pedagógica de tarefas curriculares; 

-PORTAL DO AEFCPS: disponibiliza informação fixa sobre aspectos da organização da escola e divulga actividades 

e projectos em blogue. 

 
 
Comentários e reflexão 

A operacionalidade de todos estes sistemas de informação à gestão é sobretudo garantida pelos membros da 

Direção e pelos coordenadores dos sectores específicos, sempre com a preocupação constante de 

formação/atualização das competências necessárias.   
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE)  tem por base o quadro conceptual dos 

documentos orientadores desenvolvidos pela Comissão Europeia, designadamente o DigCompEdu e o DigCompOrg. 

As áreas de intervenção do PADDE incidem nos diferentes domínios da organização escolar no âmbito das 

tecnologias digitais, designadamente:  

a) Liderança 

b) Envolvimento e Desenvolvimento Profissional Contínuo 

c) Recursos Digitais 

d) Práticas de avaliação 

e) Promoção da competência digital dos alunos 

f) Infraestrutura e equipamento 

Este plano pretende contribuir de forma significativa para a criação de ecossistemas de desenvolvimento digital.  

Considerando que a capacitação dos docentes e de outros profissionais de educação assume desde já um papel 

determinante no alicerçar da integração transversal das tecnologias de informação e comunicação, potenciando 

assim os processos de inovação pedagógica nas escolas e adequá-las aos contextos e desafios atuais da nossa 

sociedade. Nesse sentido, apresenta-se aqui algumas metas e ações para a concretização deste “Plano”, bem 

como de mecanismos de monitorização que possam aferir a eficácia e a verificação dos resultados atingidos. 

Neste contexto, os autores acima designados, em contexto da formação da acção promovida pelo Centro de 

Formação de Escolas da Lezíria Oeste (CFAELO) com a creditação CCPFC/ACC-110543/21, desenvolveram a 

presente plano, tendo em conta os seguintes procedimentos e etapas: 

a) Recolha de evidências: a partir da informação recolhida por processos de diagnóstico; 

b) Análise dos dados: com a interpretação e reflexão sobre os resultados alcançados; 

c) Elaboração: com a definição do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital; 

d) Implementação: no período temporal em que o plano é desenvolvido na prática; 

e) Monitorização das ações e avaliação: com a aferição e adequação dos níveis de implementação e 

consecução dos objetivos definidos no plano. 

 

RATIONALE 

O rationale de um projeto afigura-se como a bússola estratégica do mesmo, onde são descritos os objectivos, 

assim como as razões que conduziram à sua elaboração. Não é mais que uma declaração de factos que explica a 

razão por detrás do projeto. Através do Rationale responde-se à questão que originou a criação do projecto com 

base nos problemas que se pretendem resolver, assim como as soluções e recomendações viáveis para a sua 

resolução. Ou, resumindo-o ao essencial: por que razão a Escola deve avançar com este projeto? Idealmente, o 

rationale deve incluir toda a pesquisa sobre o problema e identificar o que está em falta na solução atual. 

 

Seguidamente apresenta-se o rationale da Escola, assim como a sua Declaração da Visão 

Plano de Fundo  

(os desafios existentes a serem resolvidos pelo projeto futuro – o Problema!) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
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- Baixo nível de competências por parte dos docentes para a task design (desenho de tarefas pedagógicas) com 

recurso ao digital; 

 

Propósito  

(descrição das razões pelas quais há a necessidade de enfrentar esses desafios e quais os objetivos centrais 

necessários para concluir o projeto) 

- Capacitar os docentes de estratégias didáticas e pedagógicas para conceber e aplicar tarefas de ensino e 

aprendizagem com o apoio/uso e construção dos recursos digitais; 

- Mobilizar as competências digitais dos alunos para a aquisição das aprendizagens, sempre que possível, em 

contextos colaborativos e transdisciplinares envoltos me princípios de cidadania. 

 

Foco 

(ações-chave nas quais o projeto se focará para cumprir o propósito e os objetivos) 

- Formação continuada (interna e/ou externa, formal ou informal); 

- Criação de ambientes educativos promotores de bem-estar, metodologicamente diversificados e com amplos 

recursos digitais disponíveis 

 

Expectativas 

(que resultados são racionalmente esperados por meio do foco na execução das ações) 

- Desenvolvimento das diferentes áreas de competência do perfil do PASEO, através da promoção das 

competências digitais de toda a comunidade escolar  

- Melhoria dos resultados escolares; 

- Produção colaborativa de recursos digitais. 

 

Declaração da Visão (AÇÃO + EXEQUIBILIDADE + (que) CRITÉRIO) 

O Agrupamento pretende assumir-se como uma Escola digitalmente eficaz onde cada ator educativo está 

capacitado para resolver problema com recurso ao uso responsável da tecnologia, assentando a sua ação numa 

base humanista, afirmando os seus direitos, cumprindo os seus deveres e respeitando a individualidade de 

terceiros.  

 
Parceiros 

No processo de implementação e de desenvolvimento do PADDE, o agrupamento conta com a disponibilidade e 

especial colaboração dos seguintes parceiros:  

. Centro de Formação de Escolas da Lezíria Oeste (CFAELO) 

. Câmara Municipal de Rio Maior 

. Junta de Freguesia de Rio Maior 

. Junta de Freguesia de S.J.R. 

. Junta de Freguesia de Asseiceira 

. Rede de Bibliotecas Escolares (BE/RBE) 
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. IAVE  

. DGE  

. DGESTE 

. Khan Academy 

. EstudoEmCasa 

. Associação de Pais e EE 

. H20 

 
Projetos/Ações de articulação com o PADDE 

Área/ Projeto 
 

Caracterização 

 

Leitura e literacia 

 

O PADDE deve integrar como uma das medidas estratégicas o Plano de Ação para 

o Desenvolvimento Digital da Escola proposto pela BE/RBE, onde se destacam os 

principais objectivos, que devem ser entendidas como ações de melhoria nas 

seguintes dimensões de funcionamento das BE do agrupamento: 

 - Dimensão Organizacional 

   . Liderança 

   . Envolvimento e Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC) 

 - Dimensão pedagógica 

  . Recursos Digitais 

  . Ensino e aprendizagem 

  . Práticas de avaliação 

  . Promoção da competência digital dos alunos 

 - Dimensão tecnológica 

  . Infraestrutura e equipamento 

Formação interna e externa a) Promoção de acções de formação em competências digitais para pessoal 

docente não docente; 

b) Promoção de acções de formação em avaliação formativa digital; 

Espaços, equipamentos e 

recursos 

a) Disponibilização de recursos digitais à comunidade escolar por parte de poder 

local; 

b) Adaptação de espaços para a criação de AEI 

IAVE / PAR 2 a) Monitorização do processo de avaliação externa; 

b) Reflexão interna dos processos e resultados 

Inovação pedagógica a) Desenvolvimento do projeto piloto de desmaterialização dos manuais digitais 

b) Cooperação no desenvolvimento do projecto do EstudoEmCasa; Projeto Milage 

Khan Academy a) Implementação de estratégias de trabalho em torno das aprendizagens de 

matemática; 

ERASMUS + a) Desenvolvimento de projectos de mobilidade transnacional; 

b) Identificação de áreas de inovação curricular 

c) Partilha de boas práticas pedagógicas 

MENSI a) Dinamização do projecto de Mentorias e de Tutorias entre escolas (TEIP); 

b) Contributo para a integração e sucesso escolar dos alunos; 

Includ-ed a) Promoção de hábitos de leitura dos alunos; 

b) Promoção da oralidade e sentido crítico a partir da leitura partilhada; 

c) Promoção da reflexão e partilha de ideias; 

AEI a) Criação de espaços inovadores de aprendizagem; 

b) Promoção de novas e ativas metodologias de ensino e de aprendizagem; 

c) Incentivo à utilização dos recursos digitais no apoio ao processo de ensino e 
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aprendizagem. 

Creative-Problem Solving a) Implementação de estratégias para a resolução de problemas em contexto de 

sala de aula; 

b) Melhoria do ambiente organizacional e relacional da comunidade docente; 

c) Incentivo à autonomia, iniciativa e criatividade.  

PPIP a) Desenvolvimento de processos de autonomia na gestão e flexibilidade 

curricular; 

b) Incentivo à criação de sistemas de organização do calendário escolar e de 

processos de avaliação diferenciados. 

Objetivos gerais do PADDE 

Dimensão Parceiros Objetivos Estratégicos 
Meta (evidências no Relatório de 

OQA) 
Prioridade 

 

T
E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
 E

 D
IG

IT
A

L
 

  

CMRM 

JFRM 

JFSJR 

JFASS 

ME/DGE/DGEST

E 

 

 

OE1 
Melhorar as infraestruturas 

de rede 

M1 - Reformular a infraestrutura 

de rede alterando a localização 

dos AP e largura de banda 

1 

OE2 

Assegurar o acesso a 

equipamentos e 

conectividade 

M2 – Disponibilizar a cada 

elemento da comunidade 

equipamento e conectividade, no 

prazo máximo de 15 dias após a 

sua receção 
1 

M3 – Dotar as BE de espaços de 

exploração do digital 

M4 – Criação de Kits móveis 

tecnológicos passíveis de utilização 

em diferentes espaços 

OE3 

Garantir a operacionalidade 

dos equipamentos colocados 

ao serviço da comunidade 

M5 – Dotar a equipa TIC de um 

conjunto de horas de trabalho 

superior a 20h. 

2 

M6 – Contratualizar um serviço 

externo especializado de apoio 

M7- Obter uma taxa de satisfação 

superior a 75% em questionário do 

OQA (a incluir na Selfie) em 

questão sobre a operacionalidade 

dos equipamentos 

 

P
E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

 

 

ME/DGE/DGEST

E 

 

BE/RBE 

 

TORRANCE 

CENTRE 

 

CMRM 

OE4 

Capacitar os alunos para a 

utilização do digital com 

finalidades educativas 

M8- Obtenção de uma taxa 

superior a 75% no relatório do OQA 

(a incluir na Selfie) sobre a 

dinamização de tarefas com 

recurso ao digital nas diferentes 

disciplinas 

 

 

 

1 

M9- Criação de espaço disciplinar 

para trabalho de projeto assente 

em metodologias de resolução de 

problemas envolvendo a tecnologia 
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M10-Realização de, pelo menos, 

cinco tarefas por período/turma, 

em que os alunos criem recursos 

ou apresentem produtos em 

formato digital 

M11- Formação de todos os alunos 

em modelo específico de pesquisa, 

selecção e tratamento da 

informação 

OE5 
Desenvolver práticas de 

avaliação formativa digital 

M12- Definir rúbricas em todos os 

critérios de avaliação passíveis de 

serem utilizadas através da 

plataforma da gestão de conteúdos 

 

 

 

 

 

2 
M13- Aplicar instrumentos de 

avaliação digital, pelo menos, três 

vezes em cada período de report 

avaliativo 

OE6 

Promover o exercício e o 

respeito pelos princípios da 

cidadania digital 

M14- Criação de guião de apoio 

com regras de protecção dos 

direitos de autor e de combate ao 

plágio 

 

 

 

 

2 

 

 

M15- Integração no regulamento de 

protecção de dados de um capítulo 

dedicado aos recursos e 

infraestruturas digitais 

OE7 

Promover as Bibliotecas 

Escolares como meios de 

excelência para o 

desenvolvimento das 

competências digitais 

M16 – Aumentar em 10% o número 

de actividades de articulação 

envolvendo a BE, por referência à 

meta M77 do PEA 

 

 

 

 

 

2 
M17- Aumentar em 10% o número 

médio de utilizadores da BE, por 

referência à meta M76 do PEA 

M18 – Criação de espaços 

multimédia promotores da leitura 

em cada BE 

M19- Dotar a equipa de trabalho da 

BE de um conjunto de horas 

superior a 30h 

0E8 

Promover a utilização do 

digital  de forma articulada 

com as diferentes áreas do 

saber 

M20 – Reformular os Cenários de 

Aprendizagem das Oficinas do 

Conhecimento tendo por base a 

Estratégia para a Cidadania e foco 

nas TIC e nas Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

M21 – Disponibilizar tempos 

semanais para trabalho 

colaborativo e assessorias entre 

ciclos 
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OE9 

Incentivar o uso dos 

ambientes inovadores de 

aprendizagem 

M22- Garantir a utilização dos AEI 

por todas as turmas pelo menos 5 

vezes por período 

 

 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L
 

 

ME/DGE/DGEST

E 

 

CMRM 

 

CFAELO 

OE 

10 

Desmaterializar o processo 

administrativo 

M23- Garantir que todos os atos 

administrativos sejam efetuados 

por processos digitais 

 

3 

0E 

11 

Desenvolver os processos de 

liderança através de 

ferramentas digitais 

 

M24- Obter, pelo menos, 50% das 

acções de observação partilhada 

incidam nos aspectos relativos à 

utilização do digital 

M25- Garantir que todos os 

processos de monitorização são 

realizados digitalmente 

 

 

 

 

2 

OE 

12 

 

Capacitar a comunidade 

educativa para a utilização 

do digital 

M26- Desenvolver, pelo menos três 

acções (webinars, encontros, ACD, 

formações, workshop) acerca da 

temática da avaliação formativa 

digital 

 

 

 

 

 

 

1 

 

M27- Promover, pelo menos uma 

acção de capacitação no domínio 

das metodologias ativas, com 

enfoque nas APPS e Task Design 

M28- Implementar acção educativa 

de sucesso Formação de Familiares 

do Includ-ed, com tónica na 

utilização proficiente do digital 

 

 

2 

M29- Promover, pelo menos uma 

acção de capacitação para pessoal 

não docente no âmbito da 

utilização do digital e 

manuseamento do equipamento 

OE 

13 

Exponenciar os espaços de 

trabalho colaborativo 

M30- Garantir que, pelo menos, 
25% dos momentos destinados a 

trabalho colaborativo sejam 
utilizados para planeamento e 

avaliação de tarefas com enfoque 
na utilização do digital 

 

 

 

2 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 

 
Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

 

 

 

Tecnológica e 

digital 

 

 

 

A1 
Gestão e manutenção dos 

recursos TIC do agrupamento 

OP1 

Assegurar o funcionamento e a manutenção dos recursos 

disponíveis para uso interno e para utilização por parte de 

alunos e professores 
Equipa TIC 

Ao longo 

do ano 

letivo 

OP2 
Constituir kits tecnológicos móveis passíveis de utilizar 

nas diferentes salas e escolas do agrupamento 

Setembro 

2021 

A2 

Construção e/ou 

disponibilização de recursos 

construídos no âmbito E@D e do 

EstudoEmCasa e sua apropriação 

OP3 

Criar um centro de recursos digitais incorporando 

tutoriais de utilização de ferramentas, vídeos explicativos 

e exploratórios e guiões de tarefas a desenvolver com os 

alunos estratificadas de acordo com o seu perfil de 

funcionalidade promovendo a inclusão 
Direção 

Conselho Pedagógico 

Ao longo 

do ano 

letivo 

OP4 

Assegurar que todos os alunos e professores participem 

nas sessões de trabalho e na concretização das tarefas 

planeadas e desenhadas para o efeito 

A3 
Gestão das plataformas digitais 

ao serviço do agrupamento 

OP5 

Estruturar a plataforma Office 365 de acordo com as 

necessidades emergentes do processo educativo 

planeado, no caso estratificação por turma, canais 

Direção 

Equipa TIC 

Setembro 

2021 

OP6 Integrar Office 365, Moodle e Escola Virtual 
Direção 

 

Dezembro 

2021 

OP7 

Divulgar semanalmente projetos, tarefas e atividades, 

assim como informações relevantes, no portal do 

agrupamento 

Direção 

Ao longo 

do ano 

letivo 
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A4 

Melhoria da infraestruturas e 

acessibilidade à internet e à 

rede elétrica 

OP8 

Desenvolver todos os procedimentos necessários à 

remodelação da rede interna com consequente melhoria 

da largura de banda e da rede eléctrica 

Direção 

DGESTE 

DGE 

DGEEC 

Autarquia 

Ao longo 

do ano 

letivo 

 

 

 

Pedagógica 

A5 
Utilização do digital no apoio à 

aprendizagem 

OP9 

Promover a usabilidade generalizada do digital por parte 

dos alunos e professores através de um conjunto de 

ACD/partilhas a promover durante o ano letivo 

Docentes 
A cada 

interrupção 

OP10 

Incentivar a participação dos diferentes atores educativos 

em comunidades de prática, nomeadamente através do 

projeto MenSi, Erasmus +, Etwinning, entre outros 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Coordenadores de 

departamento 

Ao longo 

do ano 

letivo 

A6 

Utilização do digital na ação 

pedagógica 

 

OP11 

Incorporar os recursos digitais disponíveis no centro de 

recursos no planeamento das atividades letivas e 

correspondente avaliação de implementação e impacto, 

usando para tal a experiência adquirida e a adquirir no 

projeto piloto de manuais digitais 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Coordenadores de 

departamento 

Ao longo 

do ano 

letivo 

A7 Avaliação formativa digital 

OP12 

Garantir o uso regular de ferramentas promotoras da 

avaliação formativa digital (ex: Kahoot, Forms, 

Activexpression, Socrative, etc) com feedback 

instantâneo e recurso ao projeto PAR 2 do IAVE 

Docentes 

Ao longo 

do ano 

letivo 

OP13 

Utilizar uma aplicação produzida para o efeito, DRA 

(Dispositivo de Regulação das Aprendizagens), na 

regulação das aprendizagens e obtenção de dados a nível 

micro, meso e macro 

Docentes 
Outubro 

2021 

A8 

Integração de plataformas 

digitais externas no apoio ao 

processo de ensino e de 

aprendizagem 

OP14 

Promover junto do pessoal docente a utilização de 

plataformas externas/ parceiras do agrupamento no apoio 

ao processo de ensino-aprendizagem (ex: Kahn Academy, 

Escola Virtual, Aula Digital, Hypatiamat, etc) 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Coordenadores de 

departamento 

Ao longo 

do ano 

letivo 

A9 
Ambientes Inovadores de 

Aprendizagem 
OP15 

Diversificar as metodologias (CPS, PBL, IBL, Game 

Designer, Personal Training, etc) e formas de organização 
Docentes 

Ao longo 

do ano 
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dos grupos turma (ex: trabalho por estações, ateliês, 

clubes) 

letivo 

A10 Literacias Digitais 

OP16 

Desenvolver competências das literacias digitais através 

da leitura livre e recreativa mediante a criação de 

espaços de leitura com equipamento tecnológico 

dedicado 

Professores Bibliotecários 

Docentes 

Fevereiro 

2022 

OP17 

Utilizar o multimédia na implementação de um clube de 

leitura, incluindo tertúlias dialógicas do projeto Includ-

ed, através do incentivo por sugestão de vídeos para o 

efeito ou através da criação de vídeos tipo TikTok ou 

similares. 

Professores Bibliotecários 

Docentes 

Ao longo 

do ano 

letivo 

A11 
Articulação e supervisão 

pedagógica 
OP18 

Promover a utilização do digital nos processos de 

articulação curricular e de supervisão pedagógica 

interpares (sistema de monitorização e partilha de tarefas 

e práticas) 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Coordenadores de 

departamento e 

subdepartamento 

Ao longo 

do ano 

letivo 

A12 Pesquisa Orientada de 

Informação 

OP19 Capacitar os alunos para a utilização de um modelo de 

pesquisa da informação (Plus e/ou BigSix) que inclua 

medidas de combate ao plágio e de respeito pelos direitos 

autorais 

Professores Bibliotecários 

Diretores de 

turma/Titulares 

1.º 

semestre 

 

Organizacional 

 

A13 
Formação Contínua(da) dos 

docentes em ambientes digitais 
OP20 

Dotar os docentes com as competências digitais 

necessárias à criatividade e inovação pedagógica, através 

do incentivo à participação em Oficinas, ACD e Ações com 

foco no CPS, nas metodologias ativas, em APPS educativas 

e no Task Design 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Coordenadores de 

departamento e 

subdepartamento 

CFAELO 

ESE, CRTIC, DGE, UP, UC 

Outros convidados 

Ao longo 

do ano 

letivo 

A14 

Formação interna na 

capacitação de uso das 

plataformas digitais 

OP21 

Capacitar o pessoal docente e não docente de 

competências de uso das plataformas digitais adotadas 

pelo agrupamento VPN 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Docentes 

Ao longo 

do ano 

letivo 
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Comentário e reflexão 

O planeamento das actividades e cronograma será para ser desenvolvido ao longo do ano lectivo 2021/2022, sendo que, como documento orientador e não estanque, isto 

é, aberto para adaptações/ajustamentos futuros no quadriénio 2021/2025, caberá, sobretudo ao Conselho Pedagógico, por um lado a aprovação das actividades e 

estratégias delineadas, e por outro lado, a sua reformulação no que diz respeito ao planeamento e introdução de novas acções e projectos.  

 

A15 
Apoio técnico administrativo e 

pedagógico 

OP22 

Assegurar o apoio na utilização e manutenção dos 

recursos digitais nos diferentes sectores/áreas de 

funcionamento do agrupamento respeitando o 

Regulamento de Protecção de Dados do AEFPCS 

Equipa TIC 

Direção 

Empresa Externa 

Autarquia 

Ao longo 

do ano 

letivo 

OP23 
Reformular a rede interna de telefones na escola sede 

através de ligação 
Autarquia 

Setembro 

2021 

A16 
Procedimento Administrativo 

Digital 

OP24 
Reformular tarefas administrativas como Matrículas, ASE, 

Acidentes Escolares, possibilitando a sua digitalização 

Serviços Administrativos 

Conselho Administrativo 

Conselho Geral 

Ao longo 

do ano 

letivo 

OP25 
Desmaterializar os processos burocráticos e 

administrativos reduzindo o uso de papel 

Serviços Administrativos 

Conselho Administrativo 

Conselho Geral 

Ao longo 

do ano 

letivo 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 

 
Estratégia e mensagem chave 

Garantia de oportunidades e igualdade no acesso ao digital. 

Utilização do digital na melhoria da qualidade das aprendizagens, do sucesso dos alunos e da proficiência no uso 

das tecnologias pela comunidade escolar e educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 

Professores 

Emails institucionais; 

Reuniões gerais 

Portal do Agrupamento 

Página do Agrupamento na 

rede social Facebook 

Ao longo do ano letivo 

Diretor 

Coordenadores de 

Departamento 

 

Alunos 

Portal do Agrupamento 

Página do Agrupamento na 

rede social Facebook 

Diretores de turma/Professores 

titulares 

Diretor 

Diretores de turma 

Titulares de turma 

 

Organizacional 

 

Portal do Agrupamento 

Página do Agrupamento na 

rede social Facebook 

Diretor 

Coordenadora Técnica 

 

 

Encarregados de 

Educação 

Portal do Agrupamento 

Página do Agrupamento na 

rede social Facebook 

Diretores de turma/Professores 

titulares 

Associação de Pais 

Diretor 

Associação de Pais 

Diretores de turma 

 

Comunidade 

Educativa 

Portal do Agrupamento 

Página do Agrupamento na 

rede social Facebook 

 

Conselho 

Geral 

Diretor 
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2.4. Monitorização e avaliação 

 
A monitorização e avaliação do PADDE será da responsabilidade partilhada da equipa do PADDE, Conselho 

Pedagógico, Conselho Geral e Observatório de Qualidade do Agrupamento (OQA). 

O relatório de monitorização e avaliação será sujeito a uma análise por parte de todas as estruturas e servirá de 

base para atualizar anualmente o PADDE, em conjunto com o resultado anual da aplicação da Selfie.  

Os resultados da reflexão, assim como os relatórios de monitorização e avaliação serão dados a conhecer pelos 

normais meios do agrupamento, nomeadamente lugares de estilo, email institucional, moodle, portal do 

agrupamento e nas diferentes reuniões entre elementos da comunidade. 

A monitorização e avaliação abrangem duas dimensões: 

 Contínua – ao longo do desenrolar do processo, para se proceder a reformulações pontuais, sempre que 

necessárias, por norma três vezes ao ano; 

 Periódica – No final de cada ano letivo para a elaboração do relatório anual de monitorização e avaliação. 

 

A avaliação periódica deverá ter em consideração o grau de cumprimento das metas delineadas e a seguinte grelha 

de análise:  

 

Grau de cumprimento das metas Avaliação Global 

Fraco <20% 

Insuficiente <50% 

Suficiente <75 

Bom <90 

Excelente >89 

Meta de avaliação Excelente 

 
 
Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

T
E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
 E

 D
IG

IT
A

L
 

OE 1 

 
M1 Existência da requalificação/melhoria 

Folha de obra 

Observação direta 
Anual 

OE2 

 

M2 
100% dos equipamentos entregues em 

menos de 15 dias 

Declaração de 

compromisso e guia 

de entrega 

Portal Escola 

Digital 

Trimestral 

M3 Existência do espaço Observação direta Anual 

M4 Existência dos Kits Observação direta Anual 

OE3 M5 N.º de horas da equipa TIC > 20 

Mapas de 

distribuição de 

serviço 

Anual 
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M6 Existência do Contrato 
Relatório de contas 

de gerência 
Anual 

M7 𝑛. º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
> 0,75 

Taxa de satisfação sobre a 

operacionalidade dos equipamentos: 

 

Relatório do OQA 

Aplicação Selfie 
Anual 

 

P
E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

 

OE4 

 

M8 

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑚𝑎𝑠
> 0,75 

Taxa de dinamização de tarefas com 

recurso a digital 

 

(*) Considera-se positiva toda a turma em que 

todas as disciplinas realizaram pelo menos uma 

tarefa digital 

Relatório do OQA 

 
Trimestral 

M9 Existência do espaço matricial 

Matrizes e 

relatórios 

Plano de Inovação 

Anual 

M10 N.º de tarefas/período/turma > 5 

Questionários 

intercalares do 

OQA 

Trimestral 

M11 

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 

𝑛. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠
× 100 = 100% 

Taxa de alunos com formação:  

 

(*) Consideram-se apenas as turmas do 4.º ao 

9.º anos 

Questionários 

intercalares do 

OQA e da BE 

Trimestral 

OE5 

 

M12 100% dos critérios incluem rúbricas 
Critérios de 

avaliação 
Anual 

M13 

N.º de aplicação de 

instrumento/disciplina/ano/turma 

> 3 

Questionários 

intercalares do 

OQA 

Trimestral 

OE6 

 

M14 Existência do guião 

Guião de trabalho 

com evidência no 

relatório OQA e 

validado em 

questão na Selfie 

Anual 

M15 100% de respostas positivas 

Questionários 

intercalares do 

OQA 

Trimestral 

OE7 

 

M16 
Número de atividades de articulação 

> 84  

Dados do relatório 

do NAC 

Relatório do PEA 

Anual 

M17 𝑀é𝑑𝑖𝑎(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑑𝑖𝑎) > 150 

Dados do relatório 

da BE 

Relatório do PEA 

Anual 

M18 Existência dos Espaços Observação direta Anual 

M19 N.º de horas da equipa BE > 20 

Mapas de 

distribuição de 

serviço 

Anual 

OE8 

 

M20 Existência de 15 guiões dos CIA Guiões dos CIA Anual 

M21 N.º de horas de CNLE de cada aluno Mapas de Anual 
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dedicada a RC = 1 distribuição de 

serviço 

OE9 

 
M22 

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 5 𝑎çõ𝑒𝑠

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑚𝑎𝑠
= 1 

Consideram-se todas as turmas 

Questionários 

intercalares do 

OQA 

Trimestral 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L
 

 

OE10 M23 100% dos atos administrativos 
Questionários 

anuais do OQA 
Anual 

OE11 

 

M24 
𝑛. º 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑃 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑃
> 0,5 

Relatório da 

Observação 

Partilhada 

Anual 

M25 100% dos processos 

Relatório da 

Observação 

Partilhada 

Anual 

OE12 

 

M26 N.º de ações  ≥ 3  

Relatório da equipa 

de formação 

interna 

Anual 

M27 N.º de ações  ≥ 1 

Relatório da equipa 

de formação 

interna 

Anual 

M28 Realização da ação 

Relatório da equipa 

de formação 

interna 

Anual 

M29 N.º de ações  ≥ 1 

Relatório da equipa 

de formação 

interna 

Anual 

OE13 M30 𝑛. º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 > 25 

Respostas ao questionário estatístico 

de cada período de avaliação 

 

Questionários 

intercalares do 

OQA 

Trimestral 


