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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome a) Função Área de atuação 
 Direção Liderança, Organizacional, 

Infraestruturas, Equipamentos e Redes 

 Assessor Informática Organizacional, Infraestruturas, Equipamentos e Redes 

 Coordenador BE Colaboração e Trabalho em Rede 

 Técnico Informático Liderança, Organizacional, Infraestruturas, 
Equipamentos e Redes 

 Coordenadores 
Estabelecimento 

Liderança, Organizacional, Colaboração e Trabalho em 
Rede 

 Coordenador DT Colaboração e Trabalho em Rede 

 Coordenadores Departamento Liderança, Pedagógica, Colaboração e Trabalho em 
Rede, Aplicação em sala de aula 

 Representante Equipa MAIA Pedagogia, Colaboração e Trabalho em Rede 

a) A definir após a colocação de professores para o ano letivo 2021/2022 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 6 

Nº de alunos 1534 

Nº de professores 153 

Nº de pessoal não docente 61 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 2021/2023 

 
 

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

SELFIE 

Período de aplicação De 23/04 a 16/05 de 2021 

 
 

 
CHECK-IN 

Período de aplicação De 08/01 a 18/01 de 2021 

 
 

 

 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

Relatórios de monitorização do Plano de Ensino a Distância 

A análise dos resultados aos inquéritos por questionário do Ensino a Distância, efetuados no final de cada confinamento, (tendo 
o primeiro ocorrido de 16 de março de 2020 até ao final do ano letivo e o segundo com interrupção letiva extraordinária de 22 
de janeiro de 2021 até 2 de abril) por motivo da pandemia por COVID 19, permitiu-nos aferir que, do primeiro confinamento 
para o segundo, houve um aumento significativo de pedidos de computadores e acesso à internet.  

Também, houve necessidade de mobilizar alunos com dificuldades de acesso às aulas online, para as escolas de acolhimento, 
de modo a terem os recursos necessários e o apoio não acesso às aulas síncronas. 

Comparando os resultados do primeiro confinamento com o do segundo, verificamos que: 

- A taxa de participação nos questionários foi menos significativa (Alunos - 32%, Encarregados de Educação - 31%, Docentes - 
71%) comparativamente à última auscultação (Alunos - 77% , Encarregados de Educação - 54%, Docentes - 91%). 

- Em termos gerais, o Plano de E@D obteve elevadas taxas de eficácia (Alunos - 81,61%, Encarregados de Educação - 93,4% e 
Docentes - 99%) comparativamente à última auscultação (Alunos - 90,2%, Encarregados de Educação - 86,3% e Docentes - 
96,5%). 

- Em termos gerais, a comunicação com a Comunidade Educativa obteve elevadas taxas de eficácia (Alunos - 94,56%, 
Encarregados de Educação - 98,7% e Docentes - 96,9%). 

- A adequação das plataformas informáticas foi de nível elevado (Alunos - 97,9%, Encarregados de Educação - 97,9% e Docentes 
- 100%). 

- Os poucos problemas reportados deveram-se a problemas de rede. 

Participação  

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

1.º Ciclo 6 8 133 16 9 56 141 136 97 

2.º Ciclo 3 2 87 18 12 67 234 234 100 

3.º Ciclo 3 3 100 43 22 51 352 316 90 

Secundário geral 3 3 100 5 6 122 236 238 101 

Secundário 
profissional 

2 2 100 6 4 67 156 131 84 

« outro »          

Participação  

Nº de respondentes 123 

% 86% 
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- Os motivos invocados pelos Encarregados de Educação para a não participação nas aulas online foram falhas de rede, falta de 
material informático adequado, partilha de equipamentos com a família e incompatibilidade do horário laboral dos pais para 
apoiar os educandos. 

- A participação nas atividades assíncronas registou baixos níveis de incumprimento (Alunos - 2,6% e Docentes - 10,3%). 

- Os Alunos consideraram que existiu um elevado feedback/avaliação do seu desempenho na realização das atividades/tarefas 
(97%). 

 

1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

Plataforma GIAE Microabreu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1.º Ciclo 3 3,1 3,2 

2.º Ciclo 3,3 3.4 3,7 

3.º Ciclo 3,7 3,2 3,3 

Secundário geral 3,8 3,2 3,2 

Secundário profissional 3,8 3,2 3,4 

« outro »    

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

Em % Computador Internet 
1.º Ciclo 56,0% 58,2% 

2.º Ciclo 76,1% 82,8% 

3.º Ciclo 67,1% 71,8% 

Secundário Científico Humanístico 74,5% 74,5% 

Secundário profissional 59,0% 59,0% 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar):  
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentários e reflexão 

Importa referir que foram detetados erros no número de respondentes, nomeadamente, dirigentes convidados e participantes 
no 1.º CEB e alunos do secundário, onde, em ambos os casos,  o número  de participantes foi superior ao dos convidados. 

Pela análise dos dados recolhidos, apesar de globalmente na Dimensão Pedagógica os valores médios globais se situarem 
sempre acima do valor 3, em algumas questões verificamos valores inferiores a 3. No 1.º CEB, nomeadamente, na área da 
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula, na questão F1 – Adaptação às necessidades dos alunos (2,9 - alunos); na questão F3 - 
Promoção da Criatividade (2,6 - dirigentes); na questão F4 - Envolvimento dos alunos (2,9 - dirigentes e 2,7 - alunos); na questão 
F5 - Colaboração entre os alunos (2,8 - alunos). Nesta área, no 1.º CEB, a média global dos dirigentes foi de 3,0 e dos alunos 2,8.  

Relativamente à área das Práticas de Avaliação, analisando as questões também encontramos níveis inferiores a 3, apesar da 
média global desta área ser de 3,4. No 1.º CEB, nomeadamente nas questões: G1 – Avaliação de aptidões (2,9 - dirigentes e 2,9 
- professores); G3 - Feedback em tempo útil (2,8 – dirigentes); G5 - Autorreflexão sobre a aprendizagem (2,6 - dirigentes). Na 
questão G7 - Feedback aos outros alunos, no 1.º CEB (2,7 - dirigentes e 2,4 - professores), no 2.º CEB (2,5 - dirigentes e 2,9 - 
professores), no ensino secundário geral (2,3 - professores e 2,9 - alunos), tendo-se obtido uma média global de 3. Na questão 
G9 - Documentação da aprendizagem, no ensino secundário geral (2,8 - professores). Na área das Práticas de Avaliação obtemos 
a média de 2,9 nas respostas dos dirigentes do 1.º CEB. 

Nas questões relativas à área das Competências Digitais dos alunos obtivemos média global de 3,5. Numa análise mais 
detalhada, verificamos no 1.º CEB na questão H9 - Criação de conteúdos digitais (2,1 - dirigentes e 2,7 – professores). Na questão 
H12 - Aptidões digitais em várias disciplinas, no 1.º CEB (2,6 - dirigentes, 2,8 - professores e 2,6 - alunos). 

Nesta dimensão, confirmamos que é no 1.º CEB que se encontram as maiores fragilidades sobretudo na área de Pedagogia – 
aplicação na sala de aula e na área de Práticas de avaliação. No entanto, nos restantes níveis de ensino, deverá ser também tido 
em conta um trabalho de melhoria nas áreas mais fragilizadas. 

Outro aspeto a destacar na análise dos dados do SELFIE reporta-se à “Adoção de tecnologia” nos processos de ensino e 
aprendizagem onde verificamos valores médios preocupantes (1,9 - dirigentes e 2,5 - professores). 

Analisando os fatores que inibem a utilização de tecnologia, na opinião dos dirigentes escolares e professores, destacam-se: 
equipamentos digitais insuficientes (88,2%), ligação à internet lenta ou pouco fiável (82,6%) e apoio técnico limitado ou 
inexistente (59,9%). 

Há uma discrepância entre os resultados obtidos nos questionários de monitorização do E@D, verificando-se que houve uma 
diminuição da utilização das plataformas digitais no processo de ensino e aprendizagem, no ensino presencial, bem como no 
feedback dado aos alunos, com as respostas obtidas no SELFIE. 

 

 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 4 4,3 ----- 

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

Práticas de Avaliação 3,3 3,5 3,2 

Competências Digitais dos Alunos 3,3 3,5 3,6 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 34,1 60,2 5,7 

Ensino e aprendizagem 33,3 61 5,7 

Avaliação 33,3 61 5,7 

Capacitação dos aprendentes 31,7 54,5 13,8 

Promoção da competência digital dos aprendentes 45,5 50,4 4,1 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Endereço eletrónico institucional criado para os alunos de acesso aos encarregados de educação 

Criação de um domínio institucional da Google 

Plataforma GIAE - Microabreu 

Pessoal não docente 

Endereço eletrónico institucional criado para todo o pessoal não docente 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

Plataforma GIAE - Microabreu 

Redes digitais colaborativas 

 

Comentários e reflexão 

Na Dimensão Organizacional, as médias globais das áreas analisadas situam-se entre 3,3 e 3,6. Analisando as respostas às 
questões, destacam-se valores abaixo do nível 3 e que merecem a nossa atenção. Na área de Liderança, na questão A1 - 
Estratégia digital, no 1.º CEB (2,9 - dirigentes e 2,4 - professores) e na questão A2 - Desenvolvimento da estratégia com os 
professores (2,6 - dirigentes e 2,7 - professores). Nesta mesma questão, no 2.º CEB (2,5 – dirigentes). Ainda, no 1.ºCEB, na 
questão A3 - Novas formas de ensino (2,8 – professores). Na questão A5 - Regras sobre direitos de autor (copyright) e 
licenciamento, no 2.º CEB (2,5 - dirigentes) e no ensino secundário geral (2,8 – professores). Nesta área observamos a média de 
2,9 para os dirigentes e 2,8 para os professores, no 1.º CEB e 2,8 para os dirigentes escolares no 2.º CEB. 

Na área da Colaboração e trabalho em rede, no 1.º CEB, na questão B1 - Análise dos progressos (2,9 - professores) e na questão 
B2 -Debate sobre a utilização das tecnologias (2,8 - dirigentes). 

Na área das Infraestruturas e equipamentos, na questão C3 - Acesso à internet, no 2.º CEB (2,5 - dirigentes), 3.º CEB (2,8 - 
alunos), ensino secundário geral (2,9 - alunos) e ensino secundário profissional (2,8 - professores). Na questão C5 - Apoio técnico, 
efetivamente é onde se verificam os resultados mais negativos. No 1.º CEB a média global é de 2,6 (2,4 - dirigentes, 2,8 - 
professores e 2,6 - alunos), no 2.º CEB (2,5 - dirigentes) no ensino secundário geral e secundário profissional (2,8 - professores). 

No que respeita à questão C8 - Proteção de dados, no 1.º CEB (2,7 - dirigentes e 2,6 - professores). Na questão C8 - Dispositivos 
digitais para a aprendizagem, no 1.º CEB (2,6 - dirigentes e 2,9 - professores). Na questão C10 - Dispositivos da escola 
disponibilizados aos alunos, no 1.º CEB (2,0 - professores), no 3.º CEB (2,9 - alunos) e no ensino secundário geral (2,7 - 
professores e 2,8 - alunos). Na questão C14 - Espaços físicos, no 1.º CEB a média é de 2,9 (2,8 - dirigentes e 3,0 - professores). 
Na questão C15 - Tecnologias de apoio, no 1.º CEB a média é de 2,7 (2,7 - dirigentes e 2,6 - professores). Na questão C16 -
Biblioteca/repositórios online, no 1.º CEB a média é de 2,5 (2,3 - dirigentes e 2,7 - professores), no 2.º CEB (2,9 - professores) e 
no ensino secundário geral a média é de 2,8 (2,7 - dirigentes e 2,5 – professores). 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3,3 3,3 ----- 

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

Infraestruturas e equipamentos 3,5 3,2 3,3 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,6 3,5 ----- 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 17,7% 75,8% 6,5% 
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A análise dos resultados na Dimensão Organizacional, permite-nos aferir que, relativamente às respostas obtidas, é, igualmente, 
no 1.º CEB que se evidenciam as maiores fragilidades. Contudo, nos restantes níveis de ensino destacam-se também respostas 
que denotam necessidade de melhoria nas várias áreas em estudo. 

 
2.1. Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

A experiência do Ensino a Distância, em sequência do período de confinamento devido à pandemia causada pelo Coronavírus 
Covid 19, veio, de modo natural, aumentar as competências digitais da comunidade educativa e fez acelerar a necessidade de 
investir na capacitação digital de professores, alunos e inclusive encarregados de educação. Foram várias as ferramentas 
digitais utilizadas, mas a experiência também nos alertou para a necessidade do aprofundamento de uma educação digital e 
uma utilização pedagógica das tecnologias digitais. O ensino digital não se opõe ao ensino presencial. Assim, queremos que o 
ensino digital aconteça num contínuo crescente nas escolas do nosso Agrupamento.  

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) tem como princípio melhorar e implementar a utilização 
das tecnologias digitais de forma segura, estruturada e enraizada nas práticas pedagógicas dos professores com vista a 
melhorar as aprendizagens doa alunos. A transformação digital deverá ter um impacto direto no ensino e nas aprendizagens 
dos alunos e assegurar que todos adquiram as competências digitais para serem cidadãos ativos.  

As tecnologias digitais devem continuar a fortalecer os canais de comunicação ente os docentes, alunos e encarregados de 
educação facilitando o envolvimento de todos os intervenientes no processo de ensino e aprendizagem.  

Pretendemos assim, de modo geral: 

 Investir na qualidade dos equipamentos e acesso à internet; 
 Investir no apoio técnico; 
 Capacitar os docentes para uma mudança metodológica e não apenas tecnológica; 
 Utilizar tecnologias digitais para melhorar as estratégias de ensino e de aprendizagem; 
 Investir em recursos digitais adequados aos níveis de ensino; 
 Adotar e criar recursos digitais em ambientes virtuais de aprendizagem; 
 Promover tempos comuns para um trabalho colaborativo; 
 Educar para a segurança na internet; 
 Desenvolver nos alunos uma cultura de respeito e influência positiva entre pares em ambientes digitais; 
 Desenvolver o pensamento crítico na utilização da internet. 

 

Parceiros 

Câmara Municipal de Guimarães 

CFFH 

RBE 

 

Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Indicadores Metas 

Tecnológica e digital 
 

ME - Plano de Transição 
Digital 
 
 
Câmara Municipal de 
Guimarães (CMG) 
 
 
 
 
Ministério da Educação 
CMG 
 
 

- Dotar os alunos e 
docentes de computador 
e Internet 
 
- Renovar os 
equipamentos 
informáticos nas escolas 
do 1.º CEB e JI 
 
 
- Certificar a instalação 
elétrica dos 
estabelecimentos de 
ensino do Agrupamento 

- Kits entregues 
 
 
 
- Aquisição de 
equipamentos, software e 
jogos informáticos (Por 
exemplo, Kubo, Lightbot, 
Mocribit, Scretch, Kudo) 
 
 
 
 
 

- Aumentar o 
número de 
aceitação dos 
computadores 
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Rede de Bibliotecas 
Escolares (RBE) 
 
 
 
 
ME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Domínio Google 

para carregamento em 
simultâneo de 
computadores individuais 
por sala de aula 
- Alterar os pontos de 
acesso à rede sem fios 
(802.11g atualmente 
limitada a 54Mbps) para 
normas atuais (802.11ac 
com débitos entre 433 
Mbps e 1200 Mbps) 
 
- Adquirir a licença 
“EducaPlay” por grupo 
disciplinar 
 
- Atualizar equipamentos 
informáticos das salas TIC 
e salas de aula da escola 
sede 
 
- Renovar os 
equipamentos de 
projeção/écrans na escola 
sede 
 
- Atualizar os 
equipamentos 
informáticos em todas as 
BE do Agrupamento 
 
 
- Dotar as escolas de 
apoio técnico informático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizar os ambientes 
digitais no ensino e 
aprendizagem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aquisição de 
equipamentos e software 
informáticos 
 
 
- Necessidade de um 
técnico especializado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizadores dos 
ambientes digitais  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resolver os 
problemas 
informáticos de 
forma mais 
célere e eficaz 
- Colaborar 
com os 
docentes na 
utilização dos 
recursos 
tecnológicos 
para a prática 
pedagógica 
 
 
- Aumentar o 
número de 
utilizadores  
 
 

Pedagógica 
 

CFFH 
 
 
 
 
 

- Promover ações de 
formação: 
- para capacitação digital 
dos docentes; 
- que promovam práticas 
de avaliação formativa; 

- Número de docentes 
que frequentam as ações 
de formação 
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RBE 
 
 
Câmara Municipal de 
Guimarães 
 
 
 
Polícia Escola Segura  

- no âmbito de 
metodologias 
tecnológicas para 
melhoria das práticas 
pedagógicas 
 
 
- Disponibilizar 
tecnologias digitais 
 
- Projeto +Cidadania 
(Ensinar e Aprender 
Português) e Hypatiamt 
 
 
- Promover ações de 
formação para a 
comunidade educativa 
sobre Segurança na 
Internet 
 
- Promover ações de 
reforço da segurança e 
bom uso da internet, no 
âmbito do Plano de Ação 
da Segurança Digital 
eSafety label 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Número de alunos que 
participam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pontos fortes e pontos 
fracos de segurança 
digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcançar o 
Certificado de 
Segurança 
Digital eSafety 
label gold 

Organizacional 
 

Escolas 
 
 
 
 
 
 
RBE 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio Google (Google 
Meet, Classroom) 

- Preparar as salas de aula 
para disponibilizar pontos 
de acesso elétrico para 
carregamentos (mesas 
em ilha) 
 
 
- Constituir uma equipa 
que garanta o apoio aos 
docentes e alunos na 
utilização das tecnologias 
digitais; 
 
 
 
- Aumentar e melhorar a 
eficácia da comunicação 
entre a comunidade 
educativa 
 
- Atualizar com 
regularidade a Página do 
agrupamento e 
disponibilizar, de forma 
acessível, informação em 
formato digital 

- Número de salas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Número de utilizadores 
(docentes, alunos e 
encarregadas de 
educação) 
 
 
- Maior visibilidade e 
acessibilidade da Página 
do Agrupamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aumentar em 
x% 
 
 
 
 
Aumentar a 
organização 
dos conteúdos 
da Página do 
Agrupamento 



Agrupamento de Escolas Santos Simões 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

 

2.2. Planeamento das atividades e cronograma 
 

Dimensão: Tecnológica e Digital  

 

Ação TD1 – Renovação das infraestruturas e equipamentos  

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

Equipamentos 

informáticos 

desatualizados 

(computadores, quadros 

interativos e software) 

- Dotar as escolas e bibliotecas 
escolares de equipamentos e software 
atualizados 

 
-Promover o pensamento 
computacional e os princípios de 
programação. 
 

- Levantamento e análise do material 
informático desatualizado. 
 
 
- Aquisição e atualização de equipamento, 
software e jogos informáticos (por exemplo, 
Kubo, Lightbot, Mocribit, Scretch, Kudo) e a 
licença “EducaPlay” por ano/grupo disciplinar 

CMG 

ME 

RBE 

Direção 

Escolas e JI 
Bibliotecas Escolares 

 

 
Número de 
recursos digitais 
desatualizados e 
insuficientes 
 

 

Necessidade 
de 

intervenção 
em todas as 
escolas e JI 

- Melhorar a velocidade da Internet 
- Alteração dos pontos de acesso à rede sem 
fios para normas atuais  

CMG 

ME 

Direção 

Escolas e JI 
 

De 802.11g 
atualmente 
limitada a 
54Mbps em 
todas as escolas 

De 802.11ac 
com débitos 
entre 433 
Mbps e 
1200 Mbps 
em todas as 
escolas 

 

Ação TD2 – Apoio técnico especializado  

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

Necessidade de um 

técnico especializado que 

apoie na resolução de 

problemas e colabore na 

utilização de tecnologias 

de aplicação pedagógica 
 

- Resolver problemas técnicos 
 
- Atualizar e melhorar os recursos 
pedagógicos. 
 
- Apoiar na utilização adequada de 
tecnologias, plataformas e serviços 
digitais 

- Deslocação a todas escolas de forma 
periódica e sempre que necessário. 
 
- Disponibilização de tempo para integrar 
equipas de trabalho colaborativo  

ME 

Direção 

Todas as escolas e JI 
 

Número de 
participações 
de problemas 

80% de 
resolução dos 

problemas  
participados 
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Dimensão: Pedagógica  

 

Ação P2 – Aplicação em sala de aula – utilização das tecnologias e recursos digitais no processo de ensino e aprendizagem 

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

Insuficiente adoção de 

tecnologias digitais nos processos 

de ensino e aprendizagem 

 

- Promover o trabalho 
colaborativo e o trabalho em 
rede através do recurso às 
tecnologias. 
 
- Criar equipas de trabalho por 
grupos disciplinares para 
elaboração de instrumentos 
digitais. 

- Criação de equipas de trabalho por grupos 
disciplinares para elaboração e utilização de 
instrumentos digitais. 
 
- Utilização de plataformas e recursos 
digitais. 

Docentes 

Direção 

Conselho 

Pedagógico 

 

 

Alunos de todos os 
níveis de ensino 

 

Respostas 
negativas no 
SELFIE (entre 
1,9 e 2,5) 
 
 

Aumentar 
para nível 4 
no SELFIE 
 
  

Ação P1 – Aprendizagem das TIC no 1.º CEB 

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

Insuficiente integração das TIC 

no 1.º CEB. Sendo uma área 

transversal de integração 

curricular plena, deve mobilizar 

aprendizagens das restantes 

componentes, pelo que tem de 

se investir nas competências em 

TIC dos alunos. 

- Dotar os alunos de 
competências nas TIC 
 
- Articular as TIC com os 
conteúdos do currículo 

- Utilização do computador desenvolvendo 
algumas técnicas como manuseamento do 
rato, do teclado e seleção de objetos. 
 
- Utilização das TIC, e em particular 
computador e tablets, para realizar tarefas 
(elaboração de documentos, criar e colorir 
desenhos, …) 
 
- Pesquisas na internet com segurança e 
seleção de informação de forma adequada. 
 
- Pesquisas bibliográficas respeitando os 
direitos de autor. 
 
- Aplicação do Projeto Aprendizagem das TIC 
(PATIC) no 1.º CEB 

Professores de 

informática 

Professores do 

1.º CEB 

Professores 

bibliotecários 

Alunos do 1.º CEB 

Número de 
alunos com 
competências 
digitais  

Atingir as 
competên
cias 
digitais, 
delineadas 
no PATIC 
por ano de 
escolarida
de 
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Ação P3 – Aplicação em sala de aula – Plataformas digitais educativas 

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

Reconhecimento das 

potencialidades das 

Plataformas Digitais no 1.º 

CEB 

- Fomentar a utilização das plataformas 
digitais +Cidadania (Ensinar e Aprender 
Português) e Hypatiamat 
 
- Desenvolver competências 
matemáticas 
 
- Desenvolver competências de leitura e 
escrita 
 

- Formação dos docentes 
 
- Utilização das plataformas na sala de aula 
 
- Participação dos alunos nos concursos 
promovidos 

Docentes 

Monitores dos 

Projetos 

Professores e 
Alunos do 1.º CEB 

N.º de turmas 
envolvidas 
 
N.º de docentes 
envolvidos 

100% das 
turmas 
envolvidas 
 
Aumentar em 
20% o n.º de 
alunos que 
participam 
nos concursos  

 

Ação P4 – Práticas de avaliação – utilização de plataformas e recursos digitais 

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

Os critérios de avaliação 

centram-se numa 

avaliação formativa das e 

para as aprendizagens. O 

feedback deve ser dado 

em tempo útil aos alunos. 

Os recursos digitais são 

uma mais-valia na 

validação desse trabalho. 

- Fomentar a utilização das tecnologias 
digitais na criação de instrumentos e 
práticas de avaliação para as 
aprendizagens. 
 
- Elaborar instrumentos digitais para a 
recolha de informações de avaliação do 
desempenho dos alunos. 
 
- Utilizar relatórios da avaliação externa 
 
- Dar feedback e implementar a 
autorregulação das aprendizagens 
através das plataformas digitais. 

- Elaboração de instrumentos de avaliação 
digitais (Google forms, quizzes, e-portfólios, 
e-assessment) 
 
 
 
 
- Projeto PAR2 
 
 
 
- Utilização de plataformas digitas 

Docentes 

Grupos de 

ano/disciplinares 

 

Alunos de todos os 
níveis de ensino 

 
 
Respostas no 
SELFIE que 
indicam 
dificuldade/inex
istência de 
práticas de 
avaliação 
digitais 
 
 
 

Aumentar o 
uso de 
práticas de 
avaliação 
digitais, 
elevando o 
valor do 
nível no 
SELFIE 
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Ação P5 – Segurança na Internet 

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

.A conquista do certificado 

de Segurança Digital 

eSafety label Silver e a 

possibilidade de 

conquistar o certificado 

esafety label gold 

- Promover um ambiente seguro e 
enriquecedor, bem como o acesso 
seguro às tecnologias digitais, como 
parte da experiência de ensino e 
aprendizagem. 
 
- Melhorar as práticas de segurança 
digital na escola 
 
- Promover competências de Cidadania 
Digital 
 
- Conhecer os serviços de apoio, 
campanhas, programas de 
sensibilização e recursos disponíveis 
para uma segurança digital 

- Inscrição do agrupamento  
 
- Identificação dos pontos fortes e pontos 
fracos das três áreas distintas de segurança 
digital: infraestrutura, políticas e práticas. 
 
- Desenvolvimento do Plano de Ação 
 
  
- Ações de formação e sensibilização sobre 
questões relativas à Cibersegurança e 
Proteção de Dados 
 
 

Docentes 

Direção 

Escola Segura 

 

Alunos e 
professores de 

todos os níveis de 
ensino 

Pontos fracos 
de segurança 
digital 
identificados no 
eSafety label 
Silver  

Conquista 
do 
certificado 
de 
Segurança 
Digital 
eSafety label 
Gold 

 

Ação O1 – Organização dos espaços 

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

Dificuldades de 

carregamento de 

computadores/Tablets 

individuais 

- Preparar as salas de aula e outros 
espaços de forma a criar pontos de 
acesso elétrico individuais 
 
- Organizar espaços para trabalho 
colaborativo 
 
- Certificar a instalação elétrica para 
carregamento simultâneo de 
computadores 

- Colocação das mesas das salas de aula e de 
outros espaços em “ilha”. 
 
 
 
- Aumento da capacidade elétrica em todas 
as escolas 
 

CMG 

ME 

Técnicos 

especializados 

(EDP) 

 

Docentes 
Alunos 
Outros 

 

Número de 
tomadas 
elétricas 
insuficientes 

Equipar 
todas as 
escolas  

Dimensão: Organizacional   
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Ação O2 – Comunicação em rede 

Diagnóstico Objetivo Concretização da Ação Responsáveis Destinatários Indicadores  Metas 

Fragilidade no acesso a 

toda a comunidade 

educativa a informações 

em formato digital 

- Promover o uso das plataformas digitais  
 
- Utilizar o Classroom para procedimentos 
de informação dos alunos 
 
- Utilizar formulários online como meio 
de comunicação entre a comunidade 
educativa 
 
- Melhorar a divulgação de decisões do 
Conselho Geral e do Conselho 
Pedagógico, de modo a serem de 
conhecimento de toda a comunidade 
educativa 
- Divulgar de forma organizada todos os 
Projetos, atividades, concursos e 
galardões do Agrupamento 

- Atualização dos endereços eletrónicos 
institucionais 
 
- Comunicação entre os docentes e alunos 
através do Classroom e endereço 
eletrónico institucional 
 
- Elaboração de formulários 
 
- Disponibilização de apoio a alunos, 
docentes e encarregados de educação no 
uso da comunicação digital 
 
- Facilitação da comunicação entre 
docentes e encarregados de educação 

Direção 

CP 

CG 

Professores 

Técnico de 

informática 

Comunidade 
Educativa 

 

Diminuição da 
utilização das 
plataformas 
digitais após o 
período de 
Ensino a 
Distância 

Eficácia no 
acesso às 
informações 
em formato 
digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações Orçamento 
Ação TD1 – Renovação das infraestruturas e equipamentos 25.000€/ano 

Ação TD2 – Apoio técnico especializado 1 Recurso – Técnico Informático (14,000€) 

Ação P1 – Aprendizagens TIC no 1.º CEB Crédito Horário (coadjuvação 21 turmas) 

Ação P3 – Aplicação em sala de aula – Plataformas digitais educativas Câmara Municipal de Guimarães 

Ação O1 – Organização dos espaços 50.000€ 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

O PADDE não pode ser visto como mais um projeto mas como um instrumento que complementa a implementação de outros 
projetos do Agrupamento, bem como visa potenciar uma escola com uma cultura de colaboração e comunicação em rede. 

Sendo o Projeto Educativo o documento estruturante do Agrupamento, o PADDE define mecanismos de comunicação mais 
eficientes entre toda a comunidade educativa.  

O PADDE levou-nos a refletir e a reformular, no sentido de potenciar, melhorar e proporcionar uma maior eficiência, a 
comunicação em rede com a comunidade. A estratégia passará por uma “escola sem muros” em que a comunicação digital em 
rede seja eficaz, profícua e transparente. 

Assim, pretende-se uma comunicação inclusiva em que todos contam. 

 
 

 

 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

Organizacional 

Endereço eletrónico institucional 
Página Web do Agrupamento 
Facebook  
Canal Youtube Agrupamento 
Instagram 

Setembro de 2021 e 
atualização sistemática 

Direção 
Professores de Informática 
Equipa Projetos 

 
Alunos 
 

Endereço eletrónico institucional 
Página Web do Agrupamento 
Plataforma Google Classroom 

Setembro de 2021 e 
atualização sistemática 

Professores 
Delegados de turma 
Associação de estudantes 
Coordenadores de Projetos 

 
Professores 
 

Endereço eletrónico institucional 
Página Web do Agrupamento 

Setembro de 2021 e 
atualização sistemática 

Direção 
Coordenadores de 
estabelecimento 
Coordenador de projetos e BE 
Coordenadores de 
Departamento/EMAEI/SPO/GIA 

Assistentes 
técnicos/operacionais 

Endereço eletrónico institucional 
Página Web do Agrupamento 

Setembro de 2021 e 
atualização sistemática 

Direção 
Coordenadora Técnica 
Encarregada dos Assistentes 
Operacionais 
Coordenador de 
Estabelecimento 

Associação de 
Estudantes 

Endereço eletrónico institucional 
Página Web do Agrupamento 

Setembro de 2021 e 
atualização sistemática 

Direção 
Coordenadores de Projetos 

Associações de Pais 
Endereço eletrónico  
Página Web do Agrupamento 

Setembro de 2021 e 
atualização sistemática 

Direção 

 
Encarregados de 
Educação 
 

Endereço eletrónico institucional 
do(a) educando(a) 
Página Web do Agrupamento 
GIAE 

Setembro de 2021 e 
atualização sistemática 

Diretores de turma 
Docentes titulares de turma 
 

 
Comunidade 
Educativa 
 

Página Web do Agrupamento 
Facebook 
Canal Youtube Agrupamento 
Instagram 

Setembro de 2021 e 
atualização sistemática 

Direção 
Equipa de Projetos 
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2.4. Monitorização e avaliação 

 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Indicador Meta Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

Apetrechar as escolas 
com equipamentos e 
recursos atualizados. 
 
 
Contratação de Técnico 
informático 
especializado 

Número de escolas 
dotadas 
 
 
 
Apoio na resolução de 
problemas e 
colaboração na 
utilização de 
tecnologias de 
aplicação pedagógica 

Todas as escolas 
dotadas até 2023 
 
 
 
Apoio sistemático em 
todas as escolas 

Verificação 
do ponto de 
situação no 
local 
 
Registo de 
participações 
 
 
 

Mensal 

 
Pedagógica 
 

Aperfeiçoar as 
competências digitais 
(professores e alunos) 
para melhorar todo o 
processo de ensino e 
aprendizagem 
 
 
 
Utilizar tecnologias 
digitais para melhorar 
as estratégias de 
ensino e de 
aprendizagem e de 
avaliação formativa e 
sumativa 
 
 
Educar para a 
Segurança na internet, 
desenvolvendo nos 
alunos uma cultura de 
cidadania digital, o 
pensamento crítico, o 
respeito e influência 
positiva entre pares em 
ambientes digitais 

Percentagem de 
utilizadores de meios 
digitais no processo de 
ensino-aprendizagem 
 
 
 
 
 
Recursos e tecnologias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projetos, sessões e 
atividades realizadas 

Aumentar para nível 
4 as respostas 
negativas no SELFIE 
 
 
 
 
 
 
Aumentar o uso dos 
recursos digitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcançar o Certificado 
de Segurança Digital 
eSafety labek gold 

Questionários 
Relatórios 
 
 
Ações de 
formação 
 
 
 
Relatórios 
Questionários 
Instrumentos 
de avaliação 
digitais 
 
 
 
 
 
 
Sucesso do 
Plano de 
Ação 

Trimestral 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
Organizacional 
 

Rede de comunicação 
eficiente e acessível a 
toda a comunidade 
educativa 
 
 
Organização dos 
espaços/salas de aulas 
que permitam o acesso 
ao carregamento dos 
computadores/tablets 

Eficácia da rede de 
comunicação 
 
 
 
 
Número de espaços 
preparados com 
pontos de acesso 
elétrico individuais  

Aumento da eficácia 
no acesso às 
informações em 
formato digital  
 
 
 
Aumento da 
capacidade elétrica e 
velocidade da internet 

Questionários 
 
 
 
 
 
 
Participações 
de problemas 

Anual 
 
 
 
 
 
 
Mensal 


