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Dimensão Tecnológica e Digital 

▪ Infraestruturas e equipamentos - Existência de infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras 
(como equipamentos, software, recursos de informação, ligação à Internet, apoio técnico e 
espaços físicos) que podem permitir e facilitar a inovação no ensino, na aprendizagem e nas 
práticas de avaliação. 

▪ Plataformas digitais - Existência de plataformas de gestão de processos e de gestão de ensino e 
aprendizagem. 

 

AÇÃO: Plataformas de gestão de processos: 

- GIAE: Gestão Integrada de Administração Escolar; 

- E360: sumários eletrónicos; 

- UTILatas: gestão organizada e eficiente das atas das reuniões; 

- Gmail: contas de e-mail institucional. 

OBJETIVOS: Gerir os processos de administração escolar. 

PÚBLICO ALVO Comunidade educativa. 

INDICADOR Plataformas operacionais. 

META: 100% 

 

AÇÃO: Plataformas de gestão do ensino e da aprendizagem: 

- Classroom: sistema de gestão de aprendizagem; 

- Gmail: contas de e-mail institucional. 

OBJETIVOS: Apoiar o ensino, a aprendizagem e a avaliação. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Plataformas operacionais. 

META: 100% 

 

AÇÃO: Placar eletrónico, portal, facebook e youtube do agrupamento. 

OBJETIVOS: Divulgar informação aos elementos da comunidade educativa. 

PÚBLICO ALVO Comunidade educativa. 

INDICADOR Atividades divulgadas. 

META: 100% 

 

AÇÃO: Computadores portáteis/tablets. 

OBJETIVOS: Disponibilizar equipamentos para a realização de atividades em sala de aula. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR 12 portáteis e 5 tablets 

META: 100% 
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AÇÃO: Computadores portáteis Escola Digital. 

OBJETIVOS: Rentabilizar os equipamentos disponibilizados no âmbito da iniciativa Escola Digital 
para a realização de atividades em sala de aula. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 1.º (3.º e 4.º anos), 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número de turmas por período. 

META: 1 utilização por turma. 
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Dimensão Pedagógica 

▪ Recursos educativos digitais - Identificação, avaliação e seleção de recursos digitais pelos 
professores, tendo em consideração o objetivo específico de aprendizagem, o contexto, a 
abordagem pedagógica e as características dos próprios alunos, respeitando as regras de direitos 
de autor quando utilizam, modificam e partilham recursos. 

▪ Práticas pedagógicas - Utilização de pedagogias que utilizam o digital para promoverem 
ambientes potenciadores de aprendizagens de qualidade e a autonomia dos alunos ao longo dos 
seus percursos formativos. Na seleção das pedagogias mais adaptadas aos objetivos de 
aprendizagem, deve atender-se a uma formulação, planificação e implementação da utilização 
de tecnologias digitais em diferentes fases do processo de aprendizagem. 

▪ Práticas de avaliação - Este domínio está relacionado com as medidas que as escolas podem 
considerar para passarem gradualmente de uma avaliação tradicional para um repertório de 
práticas mais abrangente. Este repertório poderá incluir práticas de avaliação baseadas nas 
tecnologias, que sejam centradas nos alunos, personalizadas e fidedignas. O digital disponibiliza 
muitas ferramentas que permitem dar feedback aos alunos, centrando as práticas avaliativas 
numa lógica de apoio ao progresso individual do processo formativo do aluno. 

▪ Competências digitais dos alunos - Conjunto de aptidões, conhecimentos e atitudes que 
permitem a utilização confiante, criativa e crítica das tecnologias digitais por parte dos alunos. 

 

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

OBJETIVOS: Diversificar as metodologias de trabalho em sala de aula. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número total disciplinas. 

META: 85% das disciplinas. 

 

AÇÃO: Utilizar regularmente o ambiente de aprendizagem virtual (Classroom). 

OBJETIVOS: Facilitar o acesso à informação/materiais de estudo. 

Reduzir a utilização de papel. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número total disciplinas. 

META: 80% das disciplinas. 

 

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

Utilização de ferramentas digitais para realização de trabalhos na sala de aula ou em 
casa. 

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

PÚBLICO ALVO Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número total disciplinas. 
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META: 75% das disciplinas. 

 

AÇÃO: Avaliação digital. 

OBJETIVOS: Diversificar os instrumentos de avaliação formativa e sumativa. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 1.º (3.º e 4.º anos), 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número total disciplinas. 

META: 50% das disciplinas. 

 

AÇÃO: Partilha de boas práticas. 

OBJETIVOS: Partilhar ideias/práticas e recursos pedagógicos. 

Rentabilizar as reuniões de A.F.C. 

PÚBLICO ALVO Professores dos 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número de sessões por período. 

META: 3 sessões. 

 

AÇÃO: Diretório de Recursos Educativos Digitais (RED). 

OBJETIVOS: Divulgar uma seleção de recursos educativos digitais de qualidade para apoiar o 
ensino/aprendizagem e a avaliação. 

PÚBLICO ALVO Professores. 

INDICADOR Número de recursos divulgados. 

META: 1 por área disciplinar. 

 

AÇÃO: Biblioteca Digital – Escola a Ler. 

OBJETIVOS: Selecionar, produzir, disponibilizar e divulgar Recursos Educativos Digitais (RED) para 
apoiar a leitura orientada em sala de aula. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número de RED disponibilizados. 

META: 2 RED. 

 

AÇÃO: Delegado digital. 

OBJETIVOS: Apoio digital interpares. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número de delegados. 

META: 1 por turma. 
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AÇÃO: Clubes digitais:  

- Rádio-escola; 

- Ambiente; 

- Astronomia e Ciências Experimentais;  

- Robótica e Programação. 

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

Fomentar a integração transversal das tecnologias no currículo. 

Desenvolver a competência digital dos alunos. 

Rentabilizar recursos TEIP. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Número de clubes com iniciativas digitais. 

META: 4 clubes 
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Dimensão Organizacional 

▪ Liderança - Visão dos líderes da organização educativa para a integração do digital nos vários 
níveis de atuação. Trata-se, basicamente, da existência de uma estratégia para a integração do 
digital nos diferentes processos da organização e que conduzem à melhoria da qualidade da 
educação na escola. 

▪ Colaboração e trabalho em rede - Existência de uma cultura de colaboração promovida pela 
existência de medidas específicas do ponto de vista organizativo. São medidas que conduzem à 
existência de redes de colaboração e de comunicação, facilitadas pelo digital e que permitem a 
partilha de informação e de experiências, dentro e fora dos limites da organização. 

▪ Desenvolvimento profissional contínuo - Existência de um plano de formação adequado à 
melhoria da competência digital dos recursos humanos da escola e à integração de modelos 
pedagógicos inovadores que permitam alcançar melhores resultados educativos e escolares. A 
criação de ecossistemas de desenvolvimento digital deverá considerar que a capacitação dos 
docentes e de outros profissionais de educação terá um papel determinante no alicerçar da 
integração transversal das tecnologias de informação e comunicação. Com esta integração 
pretende-se potenciar os processos de inovação através do digital, nas escolas e adequá-las aos 
contextos e desafios atuais da nossa sociedade. 

 

AÇÃO: Atualizar o Regulamento Interno. 

OBJETIVOS: Regulamentar o carregamento online de cartões, a utilização do Smartphone na sala 
de aula, o arquivo digital, as reuniões online e as convocatórias digitais. 

PÚBLICO ALVO Professores. 

INDICADOR Regulamento interno. 

META: Regulamento Interno atualizado. 

 

AÇÃO: Plano Anual de Atividades digital 

OBJETIVOS: Facilitar a divulgação de informação e elaboração de documentos. 

Reduzir a utilização de papel. 

PÚBLICO ALVO Professores. 

INDICADOR Plano anual de atividades e relatórios de execução das atividades. 

META: 100% em formato digital. 

  

AÇÃO: Registo de ocorrências na sala de aula. 

OBJETIVOS: Facilitar a comunicação entre docentes e diretor de turma. 

Facilitar o acesso à informação. 

PÚBLICO ALVO Professores. 

INDICADOR Grelhas de registos. 

META: 100% em formato digital 
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AÇÃO: Registo digital de atividades na BE/CRE. 

OBJETIVOS: Recolha de informação para tratamentos de dados. 

Reduzir a utilização de papel. 

PÚBLICO ALVO Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

INDICADOR Registos. 

META: 100% em formato digital 

 

AÇÃO: Projeto Curricular de Turma digital 

OBJETIVOS: Facilitar o acesso à informação/documentos. 

Reduzir a utilização de papel. 

PÚBLICO ALVO Professores. 

INDICADOR Turmas envolvidas. 

META: 100% 

 

AÇÃO: Arquivo digital de documentos. 

OBJETIVOS: Facilitar o acesso à informação/documentos. 

Partilhar informação com a direção do agrupamento. 

Reduzir a utilização de papel. 

PÚBLICO ALVO Professores. 

INDICADOR Número de discos partilhados/disciplinas classroom. 

META: 16  

 

AÇÃO: Realização de reuniões e/ou trabalho utilizando meios telemáticos 

OBJETIVOS: Evitar deslocações. 

PÚBLICO ALVO Professores. 

INDICADOR Número de sessões por período. 

META: Média de reuniões por docente >= 1 

 

AÇÃO: Capacitação Digital de docentes. 

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

PÚBLICO ALVO Professores. 

INDICADOR Número de docentes capacitados. 

META: 60% com capacitação mínima de nível 2. 
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AÇÃO: Capacitação Digital dos encarregados de educação. 

OBJETIVOS: Aumentar a literacia digital dos encarregados de educação. 

PÚBLICO ALVO Encarregados de educação. 

INDICADOR Números de encarregados de educação. 

META: 15 encarregados de educação. 

 

 

 

Santa Cruz da Trapa, 16 de novembro de 2022 
 
 

A equipa PADDE 
 

Armindo Antunes, António Martins, Manuel Correia, Saúl Costa, Mário Nogueira, Lurdes Figueiredo 


