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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
António Martins Diretor  

Armindo Antunes Professor  

Saúl Costa Professor  

   

   

   

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 6 

Nº de alunos 341 

Nº de professores 60 

Nº de pessoal não docente 27 

Escola TEIP Sim 

 
 

Período de vigência do PADDE Ano letivo 2021/2022 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 20 / 7 /2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação De 21/4 a 6/5 de 2021 

 
 

Participação  

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

1º ciclo 4 4 100% 11 10 91% 33 33 100% 

2º ciclo 3 3 100% 11 11 100% 54 51 94% 

3º ciclo 5 5 100% 14 12 86% 79 74 94% 

 
CHECK-IN 

Período de aplicação Janeiro de 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 50 

% 96 

 
 

Outros Referenciais para Reflexão 

Check-in: Proficiência Global:  

A1-Recém-chegado/A2-Explorador/B1-Integrador – 60%; 

B2-Especialista/C1-Líder/C2-Pioneiro – 40%. 
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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 3,3 3,0 3,8 

2º ciclo 2,9 3,1 3,1 

3º ciclo 3,3 2,8 2,9 

 
 

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

Em % Computador Internet 
1º ciclo (119 alunos) 78% 85% 

2º ciclo (54 alunos) 76% 74% 

3º ciclo (83 alunos) 82% 78% 

 
 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar):  

 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

O agrupamento já trabalha com o cartão do aluno (JPM-GIAE) e sumário digital (E360). 

A escola utiliza software de gestão organizada e eficiente das atas de reunião (UTILatas). 

Durante o E@D foi utilizado um único sistema de gestão de aprendizagem, por todos os alunos do agrupamento (Classroom). 

O agrupamento viu aprovado um projeto que contempla a aquisição de equipamentos digitais. 

Alguns alunos não têm qualquer acesso à internet nas aldeias onde vivem. 

A escola não tem a possibilidade de recrutar recursos humanos para assistência técnica aos equipamentos em permanência. 

 

Resultados SELFIE: Áreas fracas 

C: Infraestruturas e equipamentos 

Dispositivos digitais para os alunos utilizarem quando precisam (2.º e 3.º ciclos). 

Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos para levarem para casa quando necessário (todos os ciclos). 

Trazer e utilizar o próprio dispositivo portátil durante as aulas (todos os ciclos). 

Espaços físicos permitem o ensino e a aprendizagem com as tecnologias digitais (todos os ciclos). 

Os alunos que necessitam de apoio especial têm acesso a tecnologias de apoio (2.º e 3.º ciclos). 

Questões próprias 

Estou satisfeito com a qualidade e velocidade da internet na escola (2.º e 3.º ciclos). 

Resultados SELFIE: Áreas fortes 

C: Infraestruturas e equipamentos 

Adoção de medidas para identificar os desafios decorrentes do EA à distância no que respeita às necessidades de aprendizagem 
e ao contexto socioeconómico dos alunos (todos os ciclos). 
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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 4,2 3,9 3,8 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,9 3,2 3,1 

Práticas de Avaliação 3,3 2,9 3,0 

Competências Digitais dos Alunos 3,7 3,1 3,4 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 34% 62% 4% 

Ensino e aprendizagem 42% 50% 8% 

Avaliação 36% 60% 4% 

Capacitação dos aprendentes 32% 52% 16% 

Promoção da competência digital dos aprendentes 60% 38% 2% 

 

Comentários e reflexão 

Todos os alunos do agrupamento têm contas de e-mail institucional e utilizam as ferramentas do Google Workspace. 

Existe uma hora comum nos horários de todos os professores para A.F.C. que poderá ser rentabilizada para a partilha e 
articulação de iniciativas digitais.  

O agrupamento participa no Programa Erasmus+. 

 

Check-in: Áreas deficitárias 

Promoção da Competência digital dos Aprendentes:  

A1-Recém-chegado/A2-Explorador/B1-Integrador – 84%; 

B2-Especialista/C1-Líder/C2-Pioneiro – 16%. 

Ensino e Aprendizagem:  

A1-Recém-chegado/A2-Explorador/B1-Integrador – 80%; 

B2-Especialista/C1-Líder/C2-Pioneiro – 20%. 

Avaliação:  

A1-Recém-chegado/A2-Explorador/B1-Integrador – 78%; 

B2-Especialista/C1-Líder/C2-Pioneiro – 22%. 

Recursos Digitais:  

A1-Recém-chegado/A2-Explorador/B1-Integrador – 72%; 

B2-Especialista/C1-Líder/C2-Pioneiro – 28%. 

Check-in: Áreas fortes 

Capacitação dos Aprendentes:  

A1-Recém-chegado/A2-Explorador/B1-Integrador – 60%; 

B2-Especialista/C1-Líder/C2-Pioneiro – 40%. 

 

SELFIE: Áreas fracas 

G: Práticas de avaliação 

Os professores utilizam as tecnologias digitais para permitir que os alunos reflitam sobre a sua aprendizagem (1.º e 3.º ciclos). 

Os professores utilizam as tecnologias digitais para permitir que os alunos deem feedback sobre o trabalho de outros alunos 
(todos os ciclos). 
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H: Competências digitais dos alunos 

Os alunos aprendem codificação ou programação (todos os ciclos). 

SELFIE: Áreas fortes 

E: Pedagogia – competências digitais dos professores 

Os professores pesquisam de recursos educativos digitais online (todos os ciclos). 

Os professores utilizam tecnologias digitais para a comunicação com a comunidade escolar (todos os ciclos). 

Questões próprias 

Considero que o tablet/computador é um instrumento útil no desenvolvimento do ensino/aprendizagem na sala de aula (todos 
os ciclos). 

Considero que a programação e robótica é uma área de investimento importante para os alunos. (todos os ciclos). 

Considero útil a existência de um espaço multimédia/estúdio para desenvolvimento de gravações de áudio e vídeo de caráter 
curricular (todos os ciclos). 
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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 3,5 2,9 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 4,0 3,1 3,5 

Desenvolvimento profissional contínuo 4,0 3,2 ----- 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 28% 66% 6% 

 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Encarregados de educação com baixas competências digitais. 

 

Pessoal não docente 

Apenas um assistente operacional demonstra boas competências digitais. 

Os assistentes técnicos revelam um bom domínio ao nível das competências digitais. 

 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

Equipa de autoavaliação do agrupamento com processos devidamente consolidados ao longo dos anos. 

 
 

Comentários e reflexão 

Existe um número significativo de professores com vontade de aprender a utilizar ferramentas digitais no processo de ensino. 

Existência de um responsável pela comunicação externa com os média locais e regionais. 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família promove formação digital através da Academia Digital para Pais. 

O excesso de burocracia impede que os docentes canalizam as suas energias para a preparação das atividades letivas. 

Os docentes têm pouca disponibilidade de tempo para formação. 

 

Check-in: Áreas fortes 

Envolvimento Profissional:  

A1-Recém-chegado/A2-Explorador/B1-Integrador – 62%; 

B2-Especialista/C1-Líder/C2-Pioneiro – 38%. 

 

SELFIE: Áreas fracas 

A: Liderança 

Tempo para explorar formas de melhorar o ensino com tecnologias digitais (1.º e 3.º ciclos). 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

Estimular a reflexão, a partilha e a utilização crítica do digital em contexto educativo. 

Promoção de estratégias e ações integradoras do digital que permitam melhorar a qualidade do trabalho realizado. 

 

 

Parceiros 

Município. 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCE-UP) 

CFAECDL. 

 

Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

Tecnológica e digital Município. Manutenção do parque informático da EPE e 1.º CEB. 

Disponibilização de recursos informáticos. 

Manter os recursos funcionais a 100%. 
Alta 

Tecnológica e digital  Promover a sustentabilidade ambiental. 

Aumentar a capacitação digital de professores e alunos. 

 
Alta 

Pedagógica FPCE-UP Serviço de consultoria, tendo em vista o desenvolvimento de sistemas de 
monitorização e avaliação e promovendo processos reflexivos, 
nomeadamente ao nível das estruturas intermédias, e formativos 
envolvendo pessoal docente e não docente. 

Realização de um encontro trimestral com o 
consultor externo. 

Baixa 

Pedagógica  Promover uma mudança progressiva nas práticas pedagógicas, através da 
utilização de ferramentas digitais. 

 
Média 

Organizacional CFAECDL. Promover a formação do pessoal docente e não docente. 

Colaborar na implementação de ações de capacitação TEIP em parceria com 
a FPCE-UP e/ou docentes formadores. 

Realização de ações de formação/capacitação 
por 80% dos docentes e não docentes. Alta 

Organizacional  Aumentar a capacitação digital dos professores e encarregados de educação. 

Promover a sustentabilidade ambiental. 

 
Média 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Tecnológica e 
digital 

Implementar o serviço de carregamento online de 
cartões. 

Proteger o aluno reduzindo o risco de perigo de roubo ou 
extorsão. 

Facilitar o processo de carregamento. 

Dirigentes, professores e alunos 
(1.º, 2.º e 3.º ciclo). 

Outubro 2021 

Tecnológica e 
digital 

Implementar um placard eletrónico de divulgação de 
informação. 

Divulgar atividades realizadas, a realizar e outras 
informações. 

Dirigentes, professores e alunos 
(1.º, 2.º e 3.º ciclo). 

Ano letivo 
2021/22 

Tecnológica e 
digital 

Reformular o site do agrupamento. Tornar o portal do agrupamento mais atrativo e funcional, 
potenciador de iniciativas digitais. 

Dirigentes e professores Setembro 2021 

Tecnológica e 
digital 

Utilizar o smartphone/tablet/computador como 
ferramenta de trabalho em sala de aula. 

Diversificar a utilização dos meios tecnológicos. 

Motivar os alunos. 

Dirigentes, professores e alunos 
(2.º e 3.º ciclo). 

Ano letivo 
2021/22 

Tecnológica e 
digital 

Continuar a promover a utilização regular de 
ambientes de aprendizagem virtuais (Classroom). 

Potenciar e desenvolver o trabalho e competências 
adquiridas no ensino à distância. 

Dirigentes, professores e alunos 
(pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo). 

Ano letivo 
2021/22 

Tecnológica e 
digital 

Criar um arquivo digital de documentos. Melhorar a qualidade da comunicação e divulgação de 
informação de gestão pedagógica potenciando a 
informação digital. 

Reduzir os gastos de papel. 

Dirigentes e professores Ano letivo 
2021/22 

Pedagógica Aprendizagem por metodologias ativas (projetos / 
descoberta guiada) que incluam a utilização de 
ferramentas digitais. 

Promover uma mudança progressiva nas práticas 
pedagógicas que incluam a utilização de ferramentas 
digitais. 

Professores e alunos (pré-escolar, 
1.º, 2.º e 3.º ciclo). 

Ano letivo 
2021/22 

Pedagógica Disponibilização preferencial dos materiais de estudo 
em formato digital. 

Reduzir custos 

Facilitar o acesso aos materiais de estudo. 

Professores e alunos (1.º, 2.º e 3.º 
ciclo). 

Ano letivo 
2021/22 

Pedagógica Avaliação digital (e-Portefólio, Storytelling digital, 
wikis, Gamificação e questionários online). 

Diversificar os instrumentos de avaliação formativa e 
sumativa. 

Professores e alunos (1.º, 2.º e 3.º 
ciclo). 

Ano letivo 
2021/22 

Pedagógica Alunos mentores digitais. Acompanhamento digital interpares. 

Utilização segura e responsável da Internet e dos 
ambientes digitais. 

Professores e alunos (1.º, 2.º e 3.º 
ciclo). 

Ano letivo 
2021/22 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Pedagógica LED (Laboratórios de Educação Digital)  

- Rádio-escola; 

- Multimédia; 

- Jornal digital; 

- Programação e robótica. 

Envolver os docentes no desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares com recurso ao digital. 

Desenvolver diferentes literacias. 

Desenvolver competências digitais. 

Rentabilização de recursos TEIP. 

Professores e alunos (1.º, 2.º e 3.º 
ciclo). 

Ano letivo 
2021/22 

Organizacional 

 

Reformular o regulamento interno de forma a 
sustentar as medidas previstas no presente PADDE.   

Regulamentar as medidas previstas no Plano de Transição 
Digital. 

Dirigentes, professores. 1.º período 
2021 

Organizacional Realização de reuniões e/ou de trabalho por meios 
digitais. 

Evitar deslocações. 

Flexibilizar horários de trabalho. 

Dirigentes, professores, 
encarregados de educação 

Ano letivo 
2021/22 

Organizacional Rentabilizar as reuniões de A.F.C. para a partilha de 
boas práticas e exploração de recursos digitais. 

Fomentar a exploração do ensino digital. 

Partilhar ideias/práticas e recursos pedagógicos. 

Professores Ano letivo 
2021/22 

Organizacional Enviar informações e convocatórias, exclusivamente, 
por correio eletrónico. 

Melhorar a qualidade da comunicação. 

Reduzir os gastos de papel. 

Dirigentes e professores Ano letivo 
2021/22 

Organizacional Participar nas oficinas de capacitação digital de 
docentes. 

Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo. 

Dirigentes e professores Ano letivo 
2021/22 

Organizacional Promover ações de capacitação digital para assistentes 
operacionais. 

Desenvolver competências básicas digitais. Dirigentes, professores e 
assistentes operacionais 

Ano letivo 
2021/22 

 

Comentário e reflexão 

Fatores que poderão condicionar a implementação do plano: 

- existência de um equipamento para cada aluno para utilização em contexto de aprendizagem; 
- acesso de qualidade à internet na escola e em qualquer lugar; 
- capacitação digital dos professores; 
- tempo para o desenvolvimento de trabalho colaborativo e planificação de atividades integradoras do digital; 
- existência de técnicos de tecnologias de informação. 

A biblioteca escolar, enquanto estrutura da escola que integra e favorece a inovação, irá contribuir de forma significativa nas várias vertentes do desenvolvimento digital da escola. 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

O Programa do Governo considera a transição digital um dos instrumentos essenciais da estratégia de desenvolvimento do país, e deve ser assumida como catalisador da transformação 
industrial em curso. Os sistemas de inteligência artificial, a tecnologia 5G, a computação em nuvem e de proximidade e a Internet das coisas, constituem-se, no seu conjunto, como um dos 
principais alicerces da transição energética da economia. 

O desenvolvimento de um programa para a transformação digital das escolas vai contribuir ativamente para a modernização tecnológica das escolas, aproximando os alunos das ferramentas 
de produtividade e colaboração que podem encontrar num ambiente de trabalho profissional. 

 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

Professores 

Reunião geral. 

Portal do agrupamento. 

Correio eletrónico. 

Setembro 2021. 

Ao longo do ano. 

Diretor do agrupamento 

Equipa digital 

Alunos 

Aulas. 

Portal do agrupamento. 

Correio eletrónico. 

Ao longo do ano. 
Diretores de turma 

Equipa digital 

Organizacional Conselho Pedagógico Julho / Setembro 2021 
Presidente do Conselho 
Pedagógico 

Encarregados de Educação 

Reunião com D.T. 

Portal do agrupamento. 

Correio eletrónico. 

1.º dia de aulas 

Ao longo do ano. 

Diretores de turma 

Equipa digital 

Comunidade Educativa Portal do agrupamento. Ao longo do ano. Equipa digital 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Tecnológica e 
digital 

Facilitar o processo de carregamento de cartões. N.º de encarregados de 
educação. 

>= 5% dos encarregados de 
educação da escola sede. 

GIAE Anual. 

Tecnológica e 
digital 

Divulgar atividades realizadas, a realizar e outras informações 
no placard eletrónico. 

N.º de publicações efetuadas. >= 25 publicações por período 
letivo 

Coordenador do 
PAA 

Trimestral 

Tecnológica e 
digital 

Tornar o portal do agrupamento mais atrativo e funcional, 
potenciador de iniciativas digitais. 

Novo portal web. Criar um novo portal web. Inquéritos de 
satisfação 

Anual 

Tecnológica e 
digital 

Diversificar a utilização dos meios tecnológicos 
(smartphone/tablet/computador). 

N.º de turmas por disciplina. >= 1 utilização por 
turma/disciplina 

Relatório periodal 
disciplinar 

Trimestral 

Tecnológica e 
digital 

Potenciar e desenvolver o trabalho e competências 
adquiridas no ensino à distância (classroom). 

N.º de disciplinas classroom  >= 50 disciplinas ativas Relatório periodal 
disciplinar 

Trimestral 

Tecnológica e 
digital 

Criar um arquivo digital para melhorar a qualidade da 
comunicação e divulgação de informação de gestão 
pedagógica e reduzir gastos de papel. 

N.º de impressões/cópias Reduzir 10% o número de 
impressões/cópias em relação 
ao letivo anterior 

Serviços 
administrativos 

Anual 

Pedagógica Promover uma mudança progressiva nas práticas 
pedagógicas que incluam a utilização de ferramentas digitais. 

N.º de disciplinas por turma. >= 60% de disciplinas/turma Relatório periodal 
disciplinar 

Trimestral 

Pedagógica Reduzir custos disponibilizando materiais de estudo em 
formato digital.  

N.º de impressões/cópias Reduzir 10% o número de 
impressões/cópias em relação 
ao letivo anterior 

Serviços 
administrativos 

Anual 

Pedagógica Diversificar os instrumentos de avaliação formativa e 
sumativa (e-Portefólio, Storytelling digital, wikis, Gamificação 
e questionários online) 

N.º de disciplinas por turma. >= 50% de disciplinas/turma Relatório periodal 
disciplinar 

Trimestral 

Pedagógica Acompanhamento digital interpares. 

Utilização segura e responsável da Internet e dos ambientes 
digitais. 

N.º de turmas com mentores 
digitais  

>= 50% de turmas Projeto curricular 
de turma 

Anual 
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Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Pedagógica Envolver os docentes no desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares com recurso ao digital (Laboratórios de 
Educação Digital)  

N.º de clubes que utilizam 
ferramentas digitais 

>= 3 clubes que utilizaram 
ferramentas digitais 

Relatórios dos 
clubes 

Trimestral 

Organizacional 

 

Regulamentar as medidas previstas no Plano de Transição 
Digital. 

N.º de alterações Regulamentar: 

Carregamento de cartões; 

Utilização do Smartphone; 

Arquivo digital; 

Reuniões online; 

Convocatórias. 

Regulamento 
interno 

Anual 

Organizacional Evitar deslocações para a realização de reuniões. N.º médio de reuniões por 
docente 

Média de reuniões por 
docente >= 1 reunião 

Relatório periodal Trimestral 

Organizacional Rentabilizar as reuniões de A.F.C. para fomentar a exploração 
do ensino digital e partilhar ideias/práticas e recursos 
pedagógicos. 

N.º de reuniões sobre ensino 
digital 

>= 3 reuniões Sumários. Trimestral 

Organizacional Utilizar o correio eletrónico para melhorar a qualidade da 
comunicação. 

N.º de 
informações/convocatórias 

100% das 
informações/convocatórias 

Reunião de 
departamento 

Anual 

Organizacional Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo através da participação 
nas oficinas de capacitação digital. 

N.º de professores >= 60% dos professores. CFAECDL 

Relatório do 
plano de 
formação 

Anual 

Organizacional Desenvolver as competências básicas digitais dos assistentes 
operacionais. 

Nº de assistentes 
operacionais 

>= 80 % dos assistentes Relatório do 
plano de 
formação 

Anual 

 

 

 


