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Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital do AE de Proença-a-Nova_julho 2021 

 

1. Enquadramento 

 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) surge no âmbito do Plano de 

Ação para a Transição Digital que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020. 

Este documento pretende ser um guia orientador das nossas ações encarando a educação digital em 

duas vertentes complementares: a utilização pedagógica das tecnologias digitais para apoiar e melhorar 

o ensino, a aprendizagem e a avaliação e o desenvolvimento de competências digitais por parte dos 

alunos e dos docentes. 

É um documento que tem por base o quadro conceptual dos documentos orientadores desenvolvidos 

pela Comissão Europeia, designadamente o DigCompEdu e o DigCompOrg, no âmbito dos quais se 

desenvolveram ferramentas de diagnóstico Check-in e SELFIE. A ferramenta de diagnóstico Check-in 

permitiu-nos autopercecionar as competências digitais dos docentes, ou seja, o que são capazes de 

realizar com o digital em determinado contexto, enquanto a ferramenta de diagnóstico SELFIE permitiu-

nos obter informação acerca das práticas pedagógicas e organizativas com o digital no nosso 

Agrupamento de Escolas. 

A partir dos diagnósticos realizados com base no Check-in e na SELFIE definiram-se três dimensões a 

ter em conta na elaboração do PADDE, onde o digital deve ser integrado transversalmente 

Dimensão Tecnológica 

Infraestrutura e equipamentos 

Dimensão Pedagógica 

Recusos Digitasi 

Ensino e Aprendizagem 

Práticas de avaliação 

Promoção da competência digital dos alunos 

Dimensão Organizacional 

Envolvimento e Desenvolvimento Profissional Contínuo 

Liderança 

O diagnóstico realizado também teve em conta as informações recolhidas noutros documentos 

orientadores do Agrupamento e serviu de base à elaboração do PADDE do Agrupamento que terá 

enquadramento no Projeto Educativo e outros documentos de trabalho. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
João Paulo Ribeiro Pereira da Cunha diretor Dimensão organizacional 

Maria de Fátima Sousa Morais Docente – Grupo 550 Dimensão Tecnológica e Digital 

Jorge Fernandes Lourenço Docente – Grupo 500 Dimensão Pedagógica 

   

   

   

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 3 

Nº de alunos 542 

Nº de professores 71 

Nº de pessoal não docente 38 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do 
PADDE 

2021/2022 

 
 

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

SELFIE 

Período de 
aplicação 

27/04 a 07/05 de 2021 

 
 

Participação  

Nível de ensino Dirigentes  Professores Alunos 
Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 4 4 100 15 16 107 68 90 132 

          

2.º e 3º ciclo 9 9 100 26 24 92 135 162 120 

          

Secundário  5 5 100 12 9 75 124 103 83 

*os dados dos convidados foram revistos após a configuração da selfie pelo que os dados reais constam 
da tabela seguinte 

Participação (Dados Reais) 

Nível de ensino Dirigentes  Professores Alunos 
Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 4 4 100 16 16 100 93 90 97 

          

2.º e 3º ciclo 9 9 100 26 24 92 170 162 95 

          

Secundário  5 5 100 12 9 75 124 103 83 

 

 
 
CHECK-IN 

Período de 
aplicação 

11 a 18/01 de 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 66 

% 92,9 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

Plano de E@D 

Relatórios da Equipa de Autoavaliação 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo 3,8  3,8  4,0 

    

2º e 3º ciclo 3,8  3,7 3,9 

    

Secundário 3,3 3,7 3,5 

 
 
 
 
 
 

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

Em % Computador Internet 
1º ciclo 78 % 77 % 

2º ciclo 85 % 82 % 

3º ciclo 82 % 75 % 

Secundário geral 97 % 90 % 

Secundário profissional 86 % 83 % 

 
 
 
 

 

 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

GIAE  

 
  

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não Parcialmente 

Sumários digitais X   

Controlo de ausências X   

Contato com Encarregados de Educação   X 

Outros (indicar):  X   

Programa Alunos X   

GIAE online X   

Cartão do aluno X   

Office 365 X   

Google Workspace X   

DCS Horários (inclui APP p/ alunos, 
Encarregados de Educação e docentes) 

X 
  

Bibliobase    
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 4,1 4,2 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,6 3,8 3,6 

Práticas de Avaliação 3,3 3,2 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3,4 3,3 3,7 

 
 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 33,3 62,1 4,5 

Ensino e aprendizagem 27,2 69,7 3 

Avaliação 48,6 46,9 13,6 

Capacitação dos aprendentes 31,8 57,6 10,6 

Promoção da competência digital dos aprendentes 53,1 43,9 3 

 
 
 

Comentários e reflexão 

Os resultados do Check-in foram-nos facultados pelo CFAE AltoTejo com base no questionário elaborado 

aos docentes do Agrupamento 

A Selfie (autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz através da promoção da utilização de tecnologias 

educativas inovadoras) foi aplicada pela equipa PADDE.  

 

Consideramos que é uma ferramenta muito útil no diagnóstico necessário para a definição de uma 

estratégia de desenvolvimento digital das Escolas, mas atendendo a que é uma ferramenta desenvolvida 

para vários países fizemos as seguintes adaptações na sua implementação: 

As respostas ao questionário Ensino Básico (1.º e 2.º ciclos) foram dadas por alunos/docentes/dirigentes 

do 1.º ciclo; 

As respostas ao questionário Ensino Básico (3.º ciclo) foram dadas por alunos/docentes/dirigentes do 2.º 

e 3.º ciclos; 

As respostas ao questionário Ensino Secundário Geral foram dadas por alunos/docentes/dirigentes do 

Ensino Secundário Geral e Profissional. 

 

Dos resultados do Check-In podemos inferir que as competências digitais dos docentes (autoavaliação) se 

situam sobretudo no nível 2 mas ainda há espaço para melhorarmos estes valores sobretudo dos docentes 

que se situam no nível 1. Há uma percentagem muito reduzida de docentes no nível 3. 

Os resultados da SELFIE revelam um valor suficiente/bom de utilização das tecnologias no Agrupamento, 

o que nalguns itens nos surpreendeu.  
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3.1 3,9 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3,4 3,4 3,5 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,7 3,9 ----- 

 
 
 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 27,2 69,7 3 

 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Os Encarregados de Educação têm um nível baixo de competências digitais. 

 

Pessoal não docente 

As competências digitais do pessoal não docente poder-se-á classificar de: 

- técnicos superiores - muito boas; 

- assistentes técnicos excelentes (1) boas (2) e básicas/muito básicas (6); 

- assistentes operacionais – básicas ou muito básicas na generalidade 

 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

GIAE 

Bibliobase na Biblioteca 

 

 
 

Comentários e reflexão 

As ações relacionadas com esta temática não eram integradas num projeto de desenvolvimento digital do 
Agrupamento. 

O diagnóstico realizado e o ter acesso a este conhecimento permite-nos perspetivar um Plano que permite 
um desenvolvimento coerente com objetivos e ações traçados. 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

Implementar um plano que permita um desenvolvimento das competências digitais da comunidade escolar e que a utilização 
pedagógica das tecnologias apoie o ensino e a aprendizagem. 

 

 

 
 

Parceiros 

Município 

CFAE Alto Tejo 

 

 

 

 
 

Objetivos   

Dimensão Objetivo 
 Prioridade 

1 a 3 

 
Tecnológica e digital 
 

Regulamentar o uso da infraestrutura digital.  

Criar espaços físicos de aprendizagem que otimizem os contributos/ as 
potencialidades da aprendizagem na era digital. 

Promover o uso de ferramentas e conteúdos digitais legais 

1 

 
Pedagógica 
 

Identificar, selecionar e avaliar recursos digitais para o ensino e a aprendizagem 

Utilizar tecnologias digitais para promover o envolvimento ativo e criativo dos alunos 

Utilizar tecnologias de aprendizagem digital para alargar o âmbito e a variedade de 
processos de avaliação 

1 

 
Organizacional 
 

Integrar a aprendizagem digital no Projeto Educativo do Agrupamento 

Implementar uma estratégia de comunicação que identifica e utiliza canais/sistemas 
de comunicação apropriados para diferentes fins  

Promover oportunidades de desenvolvimento profissional 

1 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

 
 
 
Tecnológica e 
digital 
 
 
 

Elaboração de um regulamento de uso da infraestrutura 
digital. 

Otimizar a utilização do laboratório de aprendizagem 
colaborativa “sala do futuro” 

Atribuição de 1 licença Office 365A1 estudante aos 
alunos 

Regulamentar o uso da infraestrutura digital.  

Criar espaços físicos de aprendizagem que otimizem os 
contributos/ as potencialidades da aprendizagem na era 
digital. 

Promover o uso de ferramentas e conteúdos digitais legais. 

Grupo de Informática 

Equipa PADDE 

 

 

Equipa PADDE 

1.º período 20/21 

 

 

 

2020/2021 

 
 
 
Pedagógica 
 
 
 

Criação de uma biblioteca digital com recursos/produtos 
de curadoria colaborativa de conteúdos  

Rendibilização do blogue das Bibliotecas Escolares. 

Utilização de ambientes digitais de aprendizagem ou 
atividades que sejam motivadoras e envolventes; 

Utilização ativa de tecnologias digitais pelos alunos 

Recurso a ferramentas de comunicação digital para 
responder a dúvidas dos alunos. 

Utilização de ferramentas digitais para melhorar 
estratégias de avaliação 

Identificar, selecionar e avaliar recursos digitais para o 
ensino e a aprendizagem 

 

Utilizar tecnologias digitais para promover o envolvimento 
ativo e criativo dos alunos 

Utilizar tecnologias de aprendizagem digital para alargar o 
âmbito e a variedade de processos de avaliação 

Professora Bibliotecária 

Equipa da Biblioteca 

Grupos disciplinares 

 

Docentes 

Alunos 

 

2020/2021 

 

 

 

Início 

Setembro/2021 

 
 
 
Organizacional 
 
 
 

Atualização do Projeto Educativo com integração do 
PADDE 

Disponibilização de Ferramentas / Plataformas digitais, 
interfuncionais e interdisciplinares para reunir docentes 
e alunos, explorar conhecimentos e recursos, partilhar 
boas práticas 

Elaboração de um Plano de Formação que apoie o 
desenvolvimento digital da comunidade 

Integrar a aprendizagem digital no Projeto Educativo do 
Agrupamento 

Implementar uma estratégia de comunicação que 
identifica e utiliza canais/sistemas de comunicação 
apropriados para diferentes fins  

 

Promover oportunidades de desenvolvimento profissional  

Direção 

 

Equipa PADDE 

 

 

Conselho Pedagõgico 

Início em Outubro 
2021 

Comentário e reflexão 

Este é o primeiro documento que aponta um caminho a percorrer no desenvolvimento digital do Agrupamento e que pretende com ações coerentes dar-lhe um sentido. 

Assim, consideramos que com a sua implementação possam surgir necessidades não identificadas e que levem a que o mesmo tenha de ser redirecionado. 

Consideramos, por isso, que este documento não é fechado, podendo ser atualizado mesmo durante a sua vigência. 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

Desenvolver as competências digitais da comunidade educativa. 

Divulgação de boas práticas 

 

Por uma escola digital 

 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Reunião no início do ano letivo 
Email 
Teams 

Setembro/2021 Direção 
Equipa PADDE 

 
Alunos 

Divulgação em sala de aula 
Email 

Outubro/2021 
 

Diretores de Turma 
Professores 

Organizacional 
Reuniões de Conselho Pedagógico e de 
Conselho Geral 

Outubro/2021 
 

Diretor 

Encarregados de 
Educação 

Reunião de Encarregados de Educação 
Email 
Página web do Agrupamento 

Outubro/2021 
 

Diretores de Turma 
Equipa PADDE 

Comunidade 
Educativa 

Página do Agrupamento 
 

Outubro/2021 
 

Equipa PADDE 

2.4. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

Regulamentar o uso da infraestrutura digital.  

Criar espaços físicos de aprendizagem que 
otimizem os contributos/ as potencialidades 
da aprendizagem na era digital. 

Promover o uso de ferramentas e conteúdos 
digitais legais. 

Publicação do Regulamento 
 
N.º de requisições do 
espaço 
 
 
N.º de licenças atribuídas 

Página web do 
Agrupamento 
 
Requisições 
 
Página de 
administração 
atribuição de 
licenças 

Anual 

 
Pedagógica 
 

Identificar, selecionar e avaliar recursos 
digitais para o ensino e a aprendizagem 

Utilizar tecnologias digitais para promover o 
envolvimento ativo e criativo dos alunos 

Utilizar tecnologias de aprendizagem digital 
para alargar o âmbito e a variedade de 
processos de avaliação 

N.º de recursos por 
disciplina 
 
N.º de docentes a utilizar 
recursos digitais nas aulas 

Classroom da BE 
 
 
Questionários 

Anual 

 
Organizacional 
 

Integrar a aprendizagem digital no Projeto 
Educativo do Agrupamento 

Implementar uma estratégia de comunicação 
que identifica e utiliza canais/sistemas de 
comunicação apropriados para diferentes fins  

Promover oportunidades de desenvolvimento 
profissional  

Publicação do Projeto 
Educativo 
 
N.º Plataformas de 
Comunicação 
 
N.º de ações de 
formação/Docentes 

Página web do 
Agrupamento 
 
Questionário 
 
 
Processos dos 
docentes 

Anual 

 


