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Dimensão Tecnológica e Digital 
 
1. Implementar o serviço de carregamento online de cartões. 

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

Meta não atingida: 1% 
 
 

2. Divulgar as atividades realizadas, a realizar e outras informações no placar eletrónico. 

Meta: >= 25 publicações por período 

1.º período 2.º período 3.º período 

Meta atingida: 26 publicações Meta atingida Meta atingida 

 
 

3. Reformular o site do agrupamento. 
Meta: Criar um novo portal web. 

Meta atingida 

 
 

4. Utilizar os meios tecnológicos (smartphone/tablet/computador) como ferramenta de trabalho em sala 
de aula. 
Meta: >= 1 utilização por turma/disciplina 

1.º período 2.º período 3.º período 

Meta atingida: 6 turmas 

Meta não atingida: 10 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 86% 

Meta atingida:  4 turmas 

Meta não atingida: 12 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 90% 

Meta atingida:  8 turmas 

Meta não atingida: 8 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 91% 

Inquérito aos docentes: Sim – 96% 

Inquérito aos alunos: Não – 18% |Poucas aulas -34% | Maioria das aulas – 37% | Em todas – 11% 

Atividades realizadas  

 Leitura de textos e visualização de vídeos de apoio; 

 Resolver exercícios/tarefas da aula;  

 Produção escrita; 

 Envio de trabalhos por email, no 1.º ciclo; 

Pesquisa de informação (Projeto DICA, Mascote clube de andebol, instrumentos musicais, 
vocabulário e imagens, elaboração de apresentações); 

Exploração de vídeos do Youtube; 

Trabalho colaborativo (Padlet);  

Filmagem e realização de vídeo (Canva, Camtasia); 

Gravação de áudio e vídeo; 
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Exploração de ambientes de geometria dinâmica (Geogebra); 

Utilização da folha de cálculo (Google Sheets); 

Calculadora do smartphone; 

Consultar fichas de trabalho em formato digital; 

Simulação de experiências laboratoriais. 

Criação de projeto no Google Earth 

Realização de comentários a um vídeo tutorial no Video Ant; 

Criação de uma história interativa (Book creator); 

Criação de apresentações (Powerpoint, Genially); 

Exploração de conteúdos (Escola Virtual, Aula Digital)  

Responder a questionários (Kahoot, Quizizz, Google forms); 

Autoavaliação digital;  

Inquéritos de satisfação. 

 

5. Potenciar e desenvolver o trabalho e competências adquiridas no ensino à distância (Classroom). 
Meta: >= 50 disciplinas ativas 

1.º período 2.º período 3.º período 

Meta atingida: 122 disciplinas Meta atingida:  116 disciplinas Meta atingida:  124 disciplinas 

Inquérito aos docentes: Sim – 64% 

Inquérito aos alunos: Não – 11% |Poucas vezes -28% | Maioria das vezes – 25% | Muitas – 36% 

 

 

6. Criar um arquivo digital de documentos. 
Meta: Reduzir 10% o número de impressões/cópias em relação ao letivo anterior. 

Meta não atingida: aumento de 54% (no ano letivo anterior, os alunos estiveram 7 semanas em ensino 
não presencial) 
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Dimensão Pedagógica 

1. Promover uma mudança progressiva nas práticas pedagógicas que incluam a utilização de ferramentas 
digitais para realização de trabalhos na sala de aula ou em casa. 

Meta: >= 60% de disciplinas/turma 

1.º período 2.º período 3.º período 

Meta atingida: 8 turmas 

Meta não atingida: 8 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 69% 

Meta atingida:  14 turmas 

Meta não atingida:  2 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 83% 

Meta atingida:  14 turmas 

Meta não atingida:  2 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 77% 

Indique ferramentas utilizadas e as atividades realizadas.  

 Pesquisa de informação; 

Google Docs, Goole Slides, Powerpoint, Word (realização e apresentação de trabalhos); 

 Canva e Camtasia (realização de video reportagem para o projeto DICA, infográficos); 

 Audacity; 

Musescore (edição de partituras e notação musical); 

 Thinglink; 

Wakelet;  

Wordwall; 

Wordart; 

Paint; 

 Geogebra (Volumes de sólidos, homotetias); 

 Goole Sites (Site Tabela Periódica da Vida); 

 Ubbu (Resolução de atividades de pensamento computacional); 

Tinkercad (Modelação 3D); 

StoryJumper (Criação de um ebook); 

Book creator (história interativa) 

MIT App Inventor (Programação de aplicações para smartphone); 

Kahoot, Quizizz (revisões); 

Padlet (Consolidação de conteúdos); 

Powtoon; 

Wheel decide; 

Genially. 

 

 

2. Disponibilização preferencial dos materiais de estudo em formato digital. 

Meta: Reduzir 10% o número de impressões/cópias em relação ao letivo anterior 

Meta não atingida: aumento de 54% (no ano letivo anterior, os alunos estiveram 7 semanas em ensino 
não presencial) 

Inquérito aos docentes: Sim – 76% 

Inquérito aos alunos: Não – 11% |Poucas vezes -21% | Maioria das vezes – 32% | Muitas – 36% 
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3. Diversificar os instrumentos de avaliação formativa e sumativa (e-Portefólio, Storytelling digital, wikis, 
Gamificação e questionários online). 

Meta: >= 50% de disciplinas/turma 

1.º período 2.º período 3.º período 

Meta atingida: 5 turmas 

Meta não atingida: 11 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 43% 

Meta atingida: 2 turmas 

Meta não atingida: 14 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 32% 

Meta atingida: 6 turmas 

Meta não atingida: 10 turmas 

Taxa de concretização/total de 
disciplinas: 51% 

Inquérito aos docentes: Sim – 77% 

Inquérito aos alunos: Não – 11% |Poucas vezes - 67% | Maioria das vezes – 19% | Muitas – 3% 

Indique as ferramentas utilizadas. 

Google forms, Quizizz, Kahoot; 

Testes interativos; 

Jogos; 

Google Earth; 

Video Ant; 

Wordwall; 

Aula Digital Leya. 

 

 

4. Alunos mentores digitais. 

Meta: >= 50% de turmas 

Meta não atingida: os mentores não desenvolveram ações no âmbito do digital. 

 

 

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

Meta: >= 3 clubes que utilizaram ferramentas digitais 

Meta atingida: 4 clubes/projetos 

Rádio escola; 

Musicoterapia; 

Eco-escolas; 

Programação e Robótica. 
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Dimensão Organizacional 

1. Reformular o regulamento interno de forma a sustentar as medidas previstas PADDE.  

Regulamentar:  
Carregamento de cartões;  
Utilização do Smartphone; 
Arquivo digital; 
Reuniões online; 
Convocatórias. 

Meta não atingida: O regulamento interno não foi objeto de reformulação 

 

 

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

Meta: Média de reuniões por docente >= 1 reunião 

1.º período 2.º período 3.º período 

Meta atingida: 9,7 reuniões/ 
docente 

Meta atingida:  7,7 reuniões/ 
docente 

Meta atingida:  3 reuniões/ 
docente 

 

 

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

Meta: >= 3 reuniões 

1.º período 2.º período 3.º período 

Meta não atingida: 1 reunião  Meta não atingida: 0 reuniões  Meta não atingida: 0 reuniões 

 

 

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

Meta: 100% 

Meta atingida 

 

 

5. Participar nas oficinas de capacitação digital de docentes. 

Meta: 60% 

Meta não atingida: 54% 

 

6. Promover ações de capacitação digital para assistentes operacionais. 

Meta: 80% 

Meta não atingida  
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Conclusões 

1. O sistema de carregamento de online do cratão do aluno foi utilizado apenas do 2 E.E. 

2. Utilizou-se o placar eletrónico para divulgar as atividades, durante todo o ano letivo. 

3. Foi criado um novo portal web.  

4. Do 1.º para o 2.º período, diminuiu o número de turmas em que foram utilizados meios tecnológicos 
em todas as disciplinas, mas voltou a aumentar no 3.º período (valor mais elevado). O número de 
disciplinas que utilizou tecnologia na sala de aula, aumentou ao longo do ano.  

5. A mesma tendência do ponto anterior verificou-se na utilização do Classroom. 

6. Iniciou-se a criação do arquivo digital (carece de melhorias) e a maioria dos docentes disponibilizou 
materiais de estudo em formato digital. No entanto, não se reduziu o número de impressões/cópias 
em relação ao ano letivo anterior (em 20/21, os alunos estiveram 7 semanas em ensino não 
presencial). 

7. Do 1.º para o 2.º período, aumentou o número de disciplinas que incluíram a utilização de 
ferramentas digitais para a realização de atividades pelos alunos na sala de aula, mas voltou a 
diminuir ligeiramente no 3.º Período.  

8. Do 1.º para o 2.º período, diminuiu a utilização de instrumentos digitais na avaliação dos alunos, mas 
voltou a aumentar no 3.º período (valor mais elevado).  

9. Os mentores não desenvolveram ações no âmbito do digital. 

10. Os alunos utilizaram ferramentas digitais em 4 clubes/projetos. 

11. As medidas previstas no PADDE não forma regulamentadas porque o R.I. não foi objeto de 
reformulação. 

12. A utilização do digital para a realização de reuniões/trabalho diminuiu ao longo do ano letivo. 

13. Ao longo do ano, apenas foi utilizada uma reunião de AFC para a partilha de ideias e práticas sobre a 
utilização do digital. 

14. As informações e convocatórias foram enviadas, exclusivamente, por correio eletrónico. 

15. 54% dos docentes realizaram oficinas de capacitação digital. 

16. Não foram promovidas ações de capacitação digital para assistentes operacionais. 

 

 

Santa Cruz da Trapa, 15 de junho de 2022 
 

A equipa PADDE 
Armindo Antunes 
António Martins 
Manuel Correia 

Saúl Costa 


