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1.1. Dados da Escola

Equipa de Transição Digital - 2020/2021

Nome Função
Joana Oliveira Diretora
Isabel Rodrigues Subdiretora
Isabel Delgado Adjunta da Direção
Victor Santos Assessor da Direção

Informação Geral da Escola - 2020/2021

Nº de estabelecimentos escolares 4

Nº de alunos 1701

Nº de professores 165

Nº de pessoal não docente 60

% Alunos ASE 23,38

Escola TEIP Não

Período de vigência do PADDE 2021 - 2023

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 22 de dezembro de 2021
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1.2. Resultados globais do diagnóstico

SELFIE

Período de aplicação 3 de maio a 21 de maio de 2021

Participação

Nível de ensino
Dirigentes Professores Alunos

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação %

2º ciclo 5 3 60 22 21 96 312 277 89
3º ciclo 10 8 80 50 28 56 400 247 62

Período de aplicação junho de 2021

Participação

Nível de ensino
Dirigentes Professores Alunos

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação %

1.º ciclo

CHECK-IN

Período de aplicação 2020/2021

Participação

Nº de respondentes 86
% 56,6%
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico

Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE]

Valores médios Dirigentes Professores Alunos
2º ciclo 3.1 2.8 3
3º ciclo 3 2.6 2.7

1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] - 2.º CEB

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos
Pedagogia: Apoio e Recursos 3.5 3.9 -----
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3 3.5 3.5
Práticas de Avaliação 2.6 3.2 -----
Competências Digitais dos Alunos 3.6 3.4 3.7

Na dimensão pedagógica, os valores indicados por cada grupo são muito próximos, com exceção das práticas de
avaliação. Parece existir uma perceção diferente entre dirigentes e professores.

Exemplo de respostas a uma pergunta desta dimensão:

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] - 3.º CEB

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos
Pedagogia: Apoio e Recursos 3.7 3.7 3.8
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.3 3.4 3.2
Práticas de Avaliação 3 3 2.8
Competências Digitais dos Alunos 3.1 3.1 3.1

Apesar de inferiores a 4, os resultados obtidos são coincidentes nos vários grupos de respondentes.
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Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3

Envolvimento Profissional 38,4 58,1 3,5

Recursos digitais 41,8 50 8,2

Ensino e aprendizagem 48,8 43 8,1

Avaliação 45,4 48,8 5,9

Capacitação dos aprendentes 39,5 44,1 16,3

Promoção da competência digital dos aprendentes 54,6 34,9 10,4

Comentários e reflexão

Envolvimento Profissional: O AE encontra-se neste domínio ligeiramente acima da média nacional (MN) no nível 1 (36,9%)
com a percentagem de 38,4%. Já em relação ao nível 2, o AE continua acima da MN (57,6%) com o valor de 58,1%. Aquém da
MN (5,5%), a média do AE é de apenas 3,5% no nível 3.

Recursos Digitais: O AE neste domínio apresenta no nível 1 uma percentagem quase em linha com a MN (40,9%) com o valor
de 41,8%. O mesmo acontece com o nível 2 em que apresenta o valor de 50% no nível em que MN é de 51,6%. Em relação ao
nível 3, o AE apresenta uma média ligeiramente acima na MN (7,4%) com o valor de 8,2%.

Ensino e Aprendizagem: O AE, no que se refere ao nível 1, revela o valor de 48,8%, ligeiramente abaixo da MN que é de 49,4%.
Também abaixo da MN, referente ao nível 2 (44,2%), o AE tem a média de 43%. Já relativamente ao nível 3, o AE está acima da
MN (6,4%) com o valor de 8,1%.

Avaliação: No que concerne a este domínio, o AE tem o valor no nível 1 de 45,4% ligeiramente abaixo da MN (47,7%). O
mesmo não acontece relativamente ao nível 2, apresentando o valor de 48,8%, enquanto a MN é de 45,5%. No nível 3
apresenta o valor de 5,9%, um pouco inferior à MN que é de 6,7%.

Capacitação dos Aprendentes: Neste domínio o AE apresenta o valor de 39,5% no nível 1, um valor superior em 3,3% à MN
(36,2%). No nível 2, apresenta um diferencial negativo de 5%, pois a MN é de 49,1% enquanto a do AE é de apenas 44,1%. Já
no que se refere ao nível 3, o AE apresenta um resultado de 16,3%, ligeiramente superior à MN que é de 14,6%.

Promoção da competência digital dos aprendentes: O AE, no nível 1 apresenta o valor de 54,6%, bem acima da MN (50,2%).
No nível 2 apresenta uma grande diferença em relação à MN que se encontra nos 45,4% enquanto que no AE é de apenas
34,9%. Já relativamente ao nível 3, o AE tem como média 10,4%, notoriamente acima na MN que é apenas de 4,4%.

Nos dados obtidos e analisando os mesmos, o dois valores que se destacam é no domínio: Promoção da Competência digital
dos aprendentes: Por um lado a grande diferença no nível 2, em que o AE tem uma diferença negativa em relação à MN de
10,5%, e por outro a diferença positiva de 6% em relação à MN no nível 3.

1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional
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Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] - 2.º CEB

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos
Liderança 2.9 2.9 -----
Colaboração e trabalho em rede 1.9 2.8 3.4
Desenvolvimento profissional contínuo 3.1 3 -----

A destacar a diferença entre os vários grupos na dimensão da colaboração e trabalho em rede.

Colaboração e trabalho em rede:

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] - 3.º CEB

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos
Liderança 2.8 2.5 -----
Colaboração e trabalho em rede 3.2 2.5 2.9
Desenvolvimento profissional contínuo 3.5 2.8 -----

Colaboração e trabalho em rede:
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Comentários e reflexão

De acordo com os professores do 3.º Ciclo, as áreas fortes são as competências digitais dos alunos e os apoios e recursos
pedagógicos.

Áreas a melhorar: Liderança, colaboração e trabalho em rede e avaliação.

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3

Envolvimento profissional 38,4 58,1 3,5
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2.1. Objetivos do PADDE

Objetivos gerais

1 - Incrementar a investigação e a possibilidade da criação de comunidades virtuais de aprendizagem

norteados por uma perspetiva construtivista, tendo sempre presente que o uso das TIC por si só não é

suficiente para implementar um novo paradigma de prática docente.

2 - Inovar e integrar o potencial das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, promovendo uma

aprendizagem mais ativa, colaborativa, interativa e centrada no aluno.

3 - Implementar uma atitude otimista no que concerne à melhoria da atividade profissional recorrendo

a meios digitais.

4 - Mudança de paradigma: compromisso com uma cultura de colaboração que rompa com as rotinas

incorporadas e incremente a prática profissional.

5 - Liberdade para a inovação e criatividade com a integração de conjuntos de ferramentas que poderão

melhorar de forma evidente os processos educativos.

Pretende-se com este Plano:

- Apoiar na recuperação das aprendizagens

- Promover o trabalho de projeto - articulação interdisciplinar

- Servir de complemento às atividades letivas - em parceria com BE/CRE e Tutorias/Mentorias

- Apoiar a formação interna e a comunicação entre estruturas

- Promover a partilha de boas práticas - partilha por evidências

- Promover a avaliação formativa e feedback aos alunos/famílias

- Promover divulgação de atividade de Cidadania e Desenvolvimento

- Melhorar o acesso à internet em todas as escolas.
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Parcerias

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade

Tecnológica e digital
CFAES
Academia Digital para Pais

Dinamizar formação
específica para
professores, funcionários
e Pais/EE

N.º de formações
dinamizadas;
N.º de participantes

Alta

Pedagógica
BE/CRE D. Carlos I  e BE da
Várzea
Seguranet
EU Code

Apps for Good

Dreamshapper

Utilizar ferramentas
digitais em sala de aula
Partilhar boas práticas
Promover trabalho
colaborativo entre alunos
Divulgar medidas de
segurança digital

N.º de sessões
dinamizadas;
N.º de participantes;
N.º de parceiros

Alta

Organizacional
CFAES
DGEstE - Escola Digital

Dinamizar formação
específica para
professores e funcionários
Entrega e manutenção de
Kits
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma

Atividades e cronograma

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data

Tecnológica e
digital

- Formação interna para docentes:
- uso da Classroom;
- construção de Kahoots;

- Construção de tutoriais;
- Serviço de Help Desk disponibilizado pelas duas
Bibliotecas Escolares do Agrupamento;
. Implementação Academia Digital para Pais.

- Utilizar em contexto de sala de aula os Kits informáticos
cedidos aos alunos;
- Incrementar o trabalho realizado pela equipa de apoio
digital (criada no primeiro confinamento);
- Apoiar as famílias na utilização das TIC;
- Melhorar o equipamento tecnológico da escola e
aprovisionar as salas de aula com recursos tecnológicos
adequados;
- Explorar as potencialidades da utilização da ferramenta
de jogo com Kahoot  na construção de aprendizagens.
- Providenciar apoio a docentes e alunos na utilização de
plataformas e ferramentas digitais.

- Docentes de 2.º CEB e professor
de TIC
-Docentes de 1.º CEB e PB Cristina
Calado
- Alunos e docentes do
agrupamento
- Direção
- Comunidade Escolar

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

Pedagógica

- Uso de plataformas digitais e ferramentas online nas
aulas;
- Eleição de embaixadores digitais (alunos);
- ”Biblioteca ao leme” - sessões de literacia da
informação, dos média e de cidadania digital
(cibersegurança, direitos de autor,  pegada digital,
netiqueta, criação de conteúdos digitais, programação
em blocos).

-Desenvolver competências de pesquisa, seleção e
tratamento da informação.
- Refletir criticamente sobre o papel dos media.
- Usar os media de forma segura e eticamente correta.

- Capacitação Digital dos aprendentes – transversal a todas
as disciplinas

- Maximização da Classroom

- Promoção de atividades inovadoras com recurso a meios
digitais

- Capacitação Digital dos Docentes

- Elaboração de RED que promovam a literacia digital

- Provocar um processo reflexivo sobre o papel da Escola
na cultura digital

-Alunos do 1.º, 2.º e 3.º CEB, PB
Sandra Pratas e PB Cristina Calado

- Docentes

- Alunos

Ao longo do
ano letivo
2021/2022
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- Potenciação progressiva da autonomia digital

- Recurso a práticas de avaliação baseadas em tecnologias
mais personalizadas e ao reforço e melhoria da
comunicação.

Organizacional

- Simplificação dos processos administrativos e de
recolha de dados.
- Promoção de práticas facilitadoras da comunicação.
- Disponibilização online  do catálogo das coleções das
duas BE do A.E. através  do sistema normalizado de
catalogação e empréstimo Biblio.NET.

- Criar hábitos de comunicação eficiente e eficaz

- Proporcionar acessibilidade digital aos acervos das
bibliotecas escolares do agrupamento para pesquisa e
empréstimo.

Comunicação entre a comunidade educativa via email
institucional

Atualização regular do website da Escola

Partilha de boas práticas

Desburocratização de processos aliada à utilização e
rentabilização de equipamentos e recursos tecnológicos

-Serviços administrativos e
estruturas intermédias

- Alunos e docentes do
agrupamento

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

Comentário e reflexão
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade

Estratégia e mensagem chave

“Envolver, Cuidar, Promover.

A Educação Digital a Moldar as Sociedades de

Hoje e de Amanhã.”
DGE - Evento de Alto Nível sobre Educação Digital

Plano de comunicação

Destinatários Meios Data Responsável

Professores
Mail e Classroom Ao longo do ano letivo Direção, estruturas de

coordenação e Equipas
Pedagógicas

Alunos
Mail, Classroom, Jornal Ao longo do ano letivo Docentes e Direção

Organizacional
Mail, Drive, Site Ao longo do ano letivo Direção, Conselho Pedagógico,

Estruturas Intermédias

Encarregados de
Educação

Mail, Site, Jornal Ao longo do ano letivo Diretores de Turma/Tutores,
Direção,  Associações de Pais e
Representantes.

Comunidade
Educativa

Plataformas digitais: facebook,
site, jornal online
Mail

Ao longo do ano letivo Direção
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2.4. Monitorização e avaliação

- As atividades propostas devem ser alvo de monitorização e avaliação por parte dos intervenientes,

sendo os resultados desta avaliação comunicados em relatórios periódicos (uma vez por semestre).

- Serão realizados questionários a alunos, docentes e não docentes (questões a incluir nos

questionários da autoavaliação).

- Por forma a melhorar/adaptar o PADDE será aplicada a ferramenta Selfie novamente em dezembro

de 2021/janeiro de 2022, a Alunos e Docentes. Para aumentar a abrangência da Selfie, serão

aplicados questionários a Pessoal Não docente e a Pais/EE.

Bibliografia
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Resolução da Assembleia da República n.º 9/2021

https://area.dge.mec.pt/download/DigCompEdu_2018.pdf

https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/ptd_na_educacao.pdf

https://www.portugal.gov.pt/gc22/portugal-digital/plano-de-acao-para-a-transicao-digital-pdf.aspx

https://digital.dge.mec.pt/

https://skillsportugaldigital.pt/

Versões do PADDE

1.ª Versão - aprovação em Conselho Pedagógico de 22 de dezembro de 2021

https://area.dge.mec.pt/download/DigCompEdu_2018.pdf
https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/ptd_na_educacao.pdf
https://www.portugal.gov.pt/gc22/portugal-digital/plano-de-acao-para-a-transicao-digital-pdf.aspx
https://digital.dge.mec.pt/
https://skillsportugaldigital.pt/

