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Introdução ao Plano 
(objetivos do plano e modelo lógico) 
O plano de monitorização e avaliação (M&A) será um documento que nos ajudará a rastrear e avaliar os resultados das intervenções ao longo do desenvolvimento do 

PADDE. Deverá ser um documento vivo, a ser consultado e atualizado regularmente.  

Este plano de M&A incluirá alguns pontos que podem ter sido criados durante o processo de planeamento/construção do PADDE e alguns que precisarão de ser criados 

de novo.  

 

É importante desenvolver um plano de M&A antes de iniciar qualquer atividade de monitorização para que haja um plano claro de quais perguntas sobre o PADDE 

precisam ser respondidas. Isto ajudará as E2D a decidir como vamos recolher dados para rastrear indicadores, como os dados de monitorização serão analisados e como 

os resultados da recolha de dados serão disseminados tanto para a comunidade como internamente entre os membros da equipa, para a melhoria do PADDE. De referir 

que os dados de M&A por si só não são úteis até que alguém os use!  

Um plano de M&A ajudará a garantir que os dados sejam usados de forma eficiente para tornar os PADDE o mais eficazes possível e para conseguirmos fazer o relatório 

dos resultados no final do Plano de Ação. 

 

O primeiro passo para criar um plano de M&A é identificar as metas e os objetivos do PADDE. Esta tarefa já deve estar feita, porém, se houver necessidade o plano de 

M&A é um ótimo local/momento para se identificarem ou reformularem.  

A definição dos objetivos do PADDE, como já vimos, poderá começar com a resposta a três perguntas: 

 

Que problema o Plano está a procurar resolver? 

Que medidas estão a ser equacionadas/adotadas para resolver esse problema? 

Como a E2D saberá quando o Plano foi bem-sucedido na solução do problema? 

 

Responder a estas perguntas ajudará a identificar o que se espera que o Plano faça e como a E2D saberá se funcionou ou não. 

 

O processo de monitorização analisa o que está a ser feito e como está a ser feito. Pode envolver o acompanhamento contínuo de atividades, 

serviços, conformidade com leis, regulamentos, diretrizes, etc. Muitas das informações desejáveis para monitorizar o Plano também são valiosas para o componente de 

avaliação. A avaliação analisa o desempenho em relação às metas. Isso pode e deve ocorrer durante o andamento do Plano, e deverá preocupar-se em 

avaliar em como a intervenção está, ou não, a atingir os seus objetivos. A avaliação inicial é denominada de avaliação formativa; ela sobrepõe-se à monitorização na 

medida em que usa os dados recolhidos durante a monitorização que estão especificamente relacionados com o desempenho. Perto do final do projeto, deve haver uma 

avaliação de quão eficaz o PADDE tem sido ou se o projeto de atingiu seus objetivos originais. É a avaliação sumativa. 

 

 

Objetivos do Plano e Recursos Necessários 

OBJETIVOS/ATIVIDADES DIMENSÕES   RECURSOS NECESSÁRIOS 
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Áreas da SELFIE Humanos Tecnológicos Outros 

1 - Aumentar os recursos materiais e humanos. 

Apetrechamento de 80% das salas com os 

recursos digitais.  

Inscrição de 70% dos docentes em 2 

recursos/ações no primeiro ano. No final do 2.º 

ano 90% dos docentes deverão ter acesso a estes 

recursos/ações. 

 

 

 

 

Tecnológica e 

Digital 

 

3. Infraestrutura e 

Equipamento 

 

Direção 

E2D  

Equipa Alargada 

Técnico de 

Informática 

Equipamentos 

Escola Digital para 

docentes e alunos 

Equipamento 

digital para 

apetrechamento de 

salas de aula 

(computadores, 

Quadros 

Interativos, ...) 

Google Forms 

Email  

ME 

DGEstE 

CFAE 

FEUP 
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OBJETIVOS/ATIVIDADES DIMENSÕES 

  RECURSOS NECESSÁRIOS 

Áreas da SELFIE Humanos Tecnológicos Outros 

2 - Dinamizar um repositório online com 

materiais de ensino e aprendizagem, de todas as 

áreas e acessível a todos. 

Criar um repositório online a ser alimentado por 

recursos de todas as áreas, gerido e “moderado” 

por representantes de disciplina/área. Num 

primeiro momento serão atribuídos 50’ (TE ou 

outros) semanais aos gestores da plataforma. 

 

 

 

 

Tecnológica e 

Digital 

3. Infraestrutura e 
Equipamento 

 

E2D  

Equipa Alargada 

Coordenadores de 

Departamento. 

Mentor do projeto 

Teach For Portugal 

Técnico de 

Informática 

Classroom 

Google Meet 

Google Docs 

Google Espaços 

Email 

Teach For 

Portugal - Projeto 

ContActo 

Crédito horário 

3 - Assegurar uma presença em linha 

estruturada, coerente e eficaz, enquadrada num 

plano de marketing e comunicação e que 

acrescente valor aos recursos e serviços 

disponibilizados. 

Criação de vídeos promocionais dos projetos de 

 

 

Tecnológica e 

Digital 

3. Infraestrutura e 
Equipamento 

 

E2D  

Equipa Alargada 

Coordenadores de 

Departamento do 

pré-escolar e do 1.º 

ciclo 

Classroom da BE 

Blog da BE 

Plataformas 

digitais de criação 

de vídeos 

Página de 

RBN 
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OBJETIVOS/ATIVIDADES DIMENSÕES 

  RECURSOS NECESSÁRIOS 

Áreas da SELFIE Humanos Tecnológicos Outros 

promoção da leitura lúdica dinamizados para o 

ensino pré-escolar e 1.º ciclo (Divulgação do 

serviço de referência/marketing: Vídeos 

promocionais). 

Coordenadora da 

BE 

Técnico de 

Informática 

Facebook do 

Agrupamento 

4 - Aumentar a utilização das Tecnologias 

Digitais em projetos transdisciplinares. 

Promover o desenvolvimento de projetos 

eTwinning de turma de cariz transversal, a 

partir de temas da Cidadania e Desenvolvimento 

e dos DAC. 

 

 

Pedagógica 

5. Pedagogia: 

Apoios e Recursos 

 

6. Pedagogia: 

Aplicação em Sala 

de Aula 

 

7. Práticas de 

Avaliação 

 

8.Competências 

Digitais dos 

Alunos 

E2D  

Equipa Alargada 

Mentora 

eTwinning 

Professores do 

Conselho de 

Turma e alunos  

 

Plataforma 

eTwinning 

eTwinning live 

Página de 

Facebook do 

Agrupamento 

DGE 

Agência Nacional 

Erasmus+ 

Crédito horário 

5 - Dinamizar o processo ensino-aprendizagem e 

melhorar os resultados escolares. 

Divulgar boas práticas de Blended Learning 

entre departamentos curriculares /flipped 

 

Pedagógica 

5. Pedagogia: 

Apoios e Recursos 

 

6. Pedagogia: 

Aplicação em Sala 

de Aula 

E2D  

Equipa Alargada 

Professores de CT 

Coordenador de 

Plataformas 

digitais  

Classroom dos 

Departamentos 

Accenture - Hour 

of Code 

Teach For 
Portugal 
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OBJETIVOS/ATIVIDADES DIMENSÕES 

  RECURSOS NECESSÁRIOS 

Áreas da SELFIE Humanos Tecnológicos Outros 

classroom, por exemplo), a incluir nas 

planificações anuais. 

 

 

7. Práticas de 

Avaliação 

 

8.Competências 

Digitais dos 

Alunos 

DT   

Mentor do projeto 

Teach For Portugal 

Técnico de 

Informática 

Curriculares 

Google Meet 

Google Espaços 

 

Crédito horário 

 

6 - Contribuir para a criação de uma política 

documental a nível de escola que oriente a 

criação e utilização de conteúdos digitais, 

definindo critérios de qualidade, a forma de 

disponibilizar esses recursos e garantindo a 

acessibilidade. 

- Disponibilizar um serviço de curadoria digital, 

em articulação com os grupos disciplinares, com 

vista à seleção e disponibilização de recursos 

educativos digitais (RED) e recursos educativos 

abertos (REA) que respondam às necessidades 

curriculares dos diferentes grupos disciplinares. 

- Apoiar alunos e docentes na utilização da 

coleção digital e/ou na (re)criação de REA, tendo 

 

 

 

Pedagógica 

5. Pedagogia: 

Apoios e Recursos 

 

6. Pedagogia: 

Aplicação em Sala 

de Aula 

 

7. Práticas de 

Avaliação 

 

8.Competências 

Digitais dos 

Alunos 

E2D  

Equipa Alargada 

Biblioteca Escolar 

Docentes 

Técnico de 

Informática 

 

Classroom da BE 

Blog da BE 

Página de 

Facebook do 

Agrupamento 

DGE 

CFAE 

RBE 
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OBJETIVOS/ATIVIDADES DIMENSÕES 

  RECURSOS NECESSÁRIOS 

Áreas da SELFIE Humanos Tecnológicos Outros 

em conta necessidades de informação/ formação 

e/ou os conteúdos disciplinares, promovendo 

uma utilização eficaz e segura destes recursos. 

 

7 - Contribuir para a elaboração de programas 

de desenvolvimento de competências nas áreas 

da literacia digital e da informação. 

- Disponibilizar tutoriais sobre a utilização 

eficaz, criativa e crítica das tecnologias digitais. 

Apresentar um guião para validação de sítios 

web. 

 

 

 

Pedagógica 

5. Pedagogia: 

Apoios e Recursos 

 

6. Pedagogia: 

Aplicação em Sala 

de Aula 

 

7. Práticas de 

Avaliação 

 

8.Competências 

Digitais dos 

Alunos 

E2D  

Equipa Alargada 

Biblioteca Escolar 

Docentes 

Mentor do projeto 

Teach For Portugal 

Técnico de 

Informática 

Plataformas 

digitais  

Classroom dos 

Departamentos 

Curriculares 

Classroom da BE 

Blog da BE 

Google Meet 

Google Espaços 

CFAE 

Teach For 

Portugal - Projeto 

ContActo 

Crédito horário 

 

8 - Dotar os alunos de competências digitais 

desde cedo, para que a sua proficiência nesta 

área seja cada vez melhor. 

Realização de atividades utilizando as TIC nas 

AEC no 1.º ano de aplicação do PADDE. 

Verificando-se a superação dos indicadores de 

 

 

Organizacional 

1. Liderança 

2. Colaboração e 

Trabalho em Rede 

4.Desenvolvimento 

Profissional 

Contínuo (DPC) 

E2D  

Equipa Alargada 

Coordenadores de 

PTT 

Professor de TIC 

Técnico de 

Equipamentos 

Escola Digital para 

docentes e alunos 

Equipamento 

digital para 

apetrechamento de 

CFAE 

Crédito horário 
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OBJETIVOS/ATIVIDADES DIMENSÕES 

  RECURSOS NECESSÁRIOS 

Áreas da SELFIE Humanos Tecnológicos Outros 

medida, atribuição de 60 minutos para a 

disciplina de TIC no 2.º ano de aplicação do 

PADDE. 

 

Informática salas de aula 

(computadores, 

Quadros 

Interativos, ...) 

9 - Envolver os professores numa comunidade de 

prática para exploração de formas de melhorar o 

ensino e a avaliação com as tecnologias digitais. 

Criar uma comunidade de prática, na Escola, 

para a exploração de formas de melhorar o 

ensino com as tecnologias digitais. Sempre que a 

exploração individual/conjunta resulte na 

criação de recursos, os mesmos serão 

disponibilizados na plataforma de RED da 

Escola. Fazer parte desta comunidade será 

voluntário, devendo os professores solicitar a 

alocação de 50’ dos seus CE. 

 

 

Organizacional 

1. Liderança 

2. Colaboração e 

Trabalho em Rede 

4.Desenvolvimento 

Profissional 

Contínuo (DPC) 

E2D  

Equipa Alargada 

Docentes 

Mentor do projeto 

Teach For Portugal 

Técnico de 

Informática 

 

Plataformas 

digitais  

Classroom dos 

Departamentos 

Curriculares 

Google Meet 

Google Espaços 

 

Teach For 

Portugal  

Crédito horário 
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Atividades e Resultados Esperados 

 

Atividades 
Destinatários 

Resultados Esperados 

Médio Prazo (por período) Longo Prazo (por ano) Métrica 

1 - Aumentar os recursos materiais e 

humanos. 

Docentes do 

Agrupamento 

 

Apetrechar 80% das salas 

com recursos digitais. 

Disponibilizar para cada 

nível de ensino recursos 

didáticos e digitais para 

alterar as estratégias 

pedagógicas dos docentes e 

discentes. 

Disponibilizar o acesso 

gratuito a 3 recursos e ações. 

Apetrechamento das salas: 

 

> 80%: Superada 

= 80%: Atingida 

< 80%: Não Atingida 

 

Formação PTD: 

 

> 3: Superada 

= 3: Atingida 

< 3: Não Atingida 

N.º de salas apetrechadas 

com RED 

 

N.º de docentes com 

formação em Capacitação 

Digital 

2 - Dinamizar um repositório online com 

materiais de ensino e aprendizagem, de 

todas as áreas e acessível a todos. 

Docentes do 

Agrupamento 

Alunos 

Dinamizar um repositório 

online com materiais de 

ensino e aprendizagem, de 

todas as áreas e acessível a 

todos, com 1 entrada por 

professor, até ao final do 1.º 

ano. 

Entradas: 

 

> 3: Superada 

= 3: Atingida 

< 3: Não Atingida 

N.º de RED por professor. 

3 - Assegurar uma presença em linha 

estruturada, coerente e eficaz, 

enquadrada num plano de marketing e 

comunicação e que acrescente valor aos 

recursos e serviços disponibilizados. 

Docentes do 

Agrupamento 

Leitores da BE 

 

Aumentar em 50% o numero 

de vídeos promocionais dos 

projetos de promoção da 

leitura lúdica dinamizados 

para o ensino pré-escolar e 

1.º ciclo 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

N.º de vídeos realizados 

4 - Aumentar a utilização das Tecnologias 

Digitais em projetos transdisciplinares. 

Docentes do 

Agrupamento 

Alunos envolvidos 

em projetos 

transdisciplinares 

Aumentar em 50% o número 

de projetos 

transdisciplinares. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

N.º de projetos 

transdisciplinares por ano 

N.º de professores 

envolvidos 
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5 - Dinamizar o processo ensino-

aprendizagem e melhorar os resultados 

escolares. 

Docentes do 

Agrupamento 

Alunos 

Aumentar em 50% o número 

de disciplinas envolvidas no 

processo de ensino-

aprendizagem e avaliação 

através do Blended Learning. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

N.º de disciplinas 

envolvidas no processo de 

Blended Learning. 

6 - Contribuir para a criação de uma 

política documental a nível de escola que 

oriente a criação e utilização de 

conteúdos digitais. 

Docentes do 

Agrupamento 

 

Aumentar em 50% o número 

de grupos disciplinares 

envolvidos na criação de 

RED. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

Número de grupos 

disciplinares envolvidos. 

7 - Contribuir para a elaboração de 

programas de desenvolvimento de 

competências nas áreas da literacia 

digital e da informação. 

Docentes do 

Agrupamento 

 

Aumentar em 50% o número 

de turmas de 2.º e 3.º ciclos 

em formação de 

competências digitais. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

Número de turmas dos 2.º e 

3.º ciclos envolvidas. 

8 - Dotar os alunos de competências 

digitais desde cedo, para que a sua 

proficiência nesta área seja cada vez 

melhor. 

Docentes do 

Agrupamento 

Alunos 

Aumentar o n.º de 

alunos/horas semanais que 

usufruem de formação TIC 

no 1.º ciclo.  

>1h: superada 

=1h: atingida 

<1h: Não atingida (Ano 1) 

 

>2h: superada 

=2h: atingida 

<2h: Não atingida (Ano 2) 

 

N.º de horas de formação 

semanais em TIC no 1.º 

ciclo 

9 - Envolver os professores numa 

comunidade de prática para exploração 

de formas de melhorar o ensino e a 

avaliação com as tecnologias digitais. 

 

Docentes do 

Agrupamento 

 

Aumentar o n.º de 

professores com 2 ou mais 

participações, por mês, na 

comunidade/por professor 

membro. 

 

>50%: superada 

=50%: atingida 

<50%: Não atingida (Ano 

1) 

 

>80%: superada 

=80%: atingida 

<80%: Não atingida (Ano 

2) 

 

N.º professores ativos na 

comunidade 
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Indicadores, Papéis e Responsabilidades 
 
Uma vez definidos os objetivos e as metas do PADDE, é hora de definir indicadores para rastrear o progresso no sentido de atingir esses objetivos e metas. Os 

indicadores do PAADE devem ser uma mistura daqueles que medem o processo (atividades), ou o que está a ser feito no PADDE, e aqueles que medem os resultados. 

Os indicadores de processo acompanham o andamento do programa. Eles ajudam a responder à pergunta: "As atividades estão a ser implementadas conforme 

planeado?"  

Os indicadores de resultado rastreiam o sucesso das atividades do PDDE para alcançar os objetivos do Plano. Ajudam a responder à pergunta: "As atividades do 

programa fizeram a diferença?" 

Devem ser selecionados indicadores apropriados, realistas e mensuráveis (e não muitos) para monitorar produtos (atividades) e resultados. Os dados recolhidos devem 

ser relevantes e deve haver um entendimento claro do que será feito com eles depois de recolhidos. 

 

Depois de criar indicadores de monitorização, teremos de decidir sobre os métodos de recolha de dados e com que frequência vários dados serão registados para 

rastrear os indicadores. Esta deve ser uma tarefa entre as E2D, as equipas de autoavaliação e as direções, bem como outras partes envolvidas.  

A fonte dos dados de monitorização depende muito do que cada indicador está a tentar medir. O PADDE, provavelmente, precisará de várias fontes de dados para 

responder a todas as questões. 

 

O próximo elemento do plano de M&A é uma seção sobre funções e responsabilidades. É importante decidir desde logo quem é responsável por recolher os dados de 

cada indicador. Provavelmente será uma mistura de E2D e equipas de autoavaliação/observatórios de qualidade. Todos precisarão trabalhar juntos para recolher os 

dados com precisão e em tempo útil/oportuno. 

 

As funções de gestão de dados devem ser decididas com a presença de todos os membros dessa tarefa, para que todos estejam na mesma página e saibam quais 

indicadores lhe estão atribuídos. Assim, na hora de fazer pontos da situação/relatórios, não haverá surpresas. 
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Indicadores de Processo/Resultado 

Objetivos Indicadores de Processo/Resultado Fonte dos dados Periodicidade Gestor dos dados 

1 - Aumentar os recursos 

materiais e humanos. 

Apetrechamento das salas: 

 

> 80%: Superada 

= 80%: Atingida 

< 80%: Não Atingida 

 

Formação PTD: 

 

> 3: Superada 

= 3: Atingida 

< 3: Não Atingida 

CFAE 

Direção 

Anual E2D 

2 - Dinamizar um repositório 

online com materiais de ensino e 

aprendizagem, de todas as áreas 

e acessível a todos. 

Entradas: 

 

> 3: Superada 

= 3: Atingida 

< 3: Não Atingida 

Coordenadores 

de Departamento 

via Classroom 

Por período Equipa Alargada 

 

3 - Assegurar uma presença em 

linha estruturada, coerente e 

eficaz, enquadrada num plano de 

marketing e comunicação e que 

acrescente valor aos recursos e 

serviços disponibilizados. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

BE – Classroom 

e blog 

Por período E2D 

Coordenadora da 

Biblioteca 

4 - Aumentar a utilização das 

Tecnologias Digitais em projetos 

transdisciplinares. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

Plataforma 

eTwinning live 

Mobility Tool – 

Erasmus+ 

Anual Mentora eTwinning 

Coordenadora de 

Projetos 

E2D 

5 - Dinamizar o processo ensino-

aprendizagem e melhorar os 

resultados escolares. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

Coordenadores 

de Departamento 

via Classroom 

Por período Equipa Alargada 

 

6 - Contribuir para a criação de 

uma política documental a nível 

de escola que oriente a criação e 

utilização de conteúdos digitais. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

BE – Classroom 

e blog 

Anual E2D 

Coordenadora da 

Biblioteca 
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7 - Contribuir para a elaboração 

de programas de 

desenvolvimento de competências 

nas áreas da literacia digital e da 

informação. 

> 50%: Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não Atingida 

Professores de 

TIC 

Anual E2D 

Professores de TIC 

8 - Dotar os alunos de 

competências digitais desde cedo, 

para que a sua proficiência nesta 

área seja cada vez melhor. 

>1h: superada 

=1h: atingida 

<1h: Não atingida (Ano 1) 

 

>2h: superada 

=2h: atingida 

<2h: Não atingida (Ano 2) 

 

Coordenadores 

de 

Estabelecimento 

via email 

Anual E2D 

Professores de TIC 

PTT 

9 - Envolver os professores numa 

comunidade de prática para 

exploração de formas de 

melhorar o ensino e a avaliação 

com as tecnologias digitais. 

 

>50%: superada 

=50%: atingida 

<50%: Não atingida (Ano 1) 

 

>80%: superada 

=80%: atingida 

<80%: Não atingida (Ano 2) 

 

Classroom dos 

departamentos e 

Projetos/Clubes 

Anual Equipa Alargada 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Análise e Relatórios  
 
Depois todos os dados serem recolhidos, será necessário que alguém os compile e analise para revisão interna e 
produção de relatórios. Teremos de decidir quem ficará responsável por esta parte. 
 
O plano de M&A deve incluir uma secção com detalhes sobre quais dados serão analisados e como os resultados 
serão apresentados.  

 

 

 

Um elemento a considerar nos relatórios de monitorização pode ser uma tabela onde possamos ver a 

evolução das metas que nos propomos atingir… 

Indicador Ponto de Partida Meta do 1.º Ano 
Meta do Fim do 

Plano 

% de Meta 

alcançada 

1 - Apetrechamento 

das salas: 

 

> 80%: Superada 

= 80%: Atingida 

< 80%: Não 

Atingida 

 

Formação PTD: 

 

> 3: Superada 

= 3: Atingida 

< 3: Não Atingida 

N.º de salas 

apetrechadas 

 

N.º de docentes com 

formação PTD 

Apetrechar 60% 

das salas com 

recursos digitais. 

Disponibilizar para 

cada nível de 

ensino recursos 

didáticos e digitais 

para alterar as 

estratégias 

pedagógicas dos 

docentes e 

discentes. 

Disponibilizar o 

acesso gratuito a 2 

recursos e ações. 

 

Apetrechar 80% 

das salas com 

recursos digitais. 

Disponibilizar para 

cada nível de 

ensino recursos 

didáticos e digitais 

para alterar as 

estratégias 

pedagógicas dos 

docentes e 

discentes. 

Disponibilizar o 

acesso gratuito a 3 

recursos e ações. 

 

 

2 - Entradas: 

 

> 3: Superada 

= 3: Atingida 

< 3: Não Atingida 

N.º de recursos já 

existentes na 

Classroom dos 

vários 

departamentos 

Dinamizar um 

repositório online 

com materiais de 

ensino e 

aprendizagem, de 

todas as áreas e 

acessível a todos, 

com 1 entrada por 

professor, até ao 

final do 1.º ano. 

Dinamizar um 

repositório online 

com materiais de 

ensino e 

aprendizagem, de 

todas as áreas e 

acessível a todos, 

com 2 entradas por 

professor, até ao 

final do 2.º ano. 

 

3 - > 50%: 

Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não 

Atingida 

N.º de vídeos 

realizados em 

2021/2021 

Aumentar em 50% 

o numero de 

vídeos 

promocionais dos 

projetos de 

promoção da 

leitura lúdica 

dinamizados para o 

ensino pré-escolar 

e 1.º ciclo 

Aumentar em 50% 

o numero de 

vídeos 

promocionais dos 

projetos de 

promoção da 

leitura lúdica 

dinamizados para o 

ensino pré-escolar 

e 1.º ciclo 

 

4 - > 50%: 

Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não 

N.º de projetos em 

2020/2021 

Aumentar o uso de 

tecnologias digitais 

em projetos 

transdisciplinares, 

Aumentar o uso de 

tecnologias digitais 

em projetos 

transdisciplinares, 
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Atingida em 60%, até ao 

fim do 1.º ano de 

vigência do 

PADDE. 

em 80%, até ao 

fim do 2.º ano de 

vigência do 

PADDE. 

 

5 - > 50%: 

Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não 

Atingida 

N.º de disciplinas 

envolvidas no 

processo Blended 

Learning 

Aumentar em 50% 

o número de 

disciplinas 

envolvidas no 

processo de 

ensino-

aprendizagem e 

avaliação através 

do Blended 

Learning. 

Aumentar em 60% 

o número de 

disciplinas 

envolvidas no 

processo de 

ensino-

aprendizagem e 

avaliação através 

do Blended 

Learning. 

 

6 - > 50%: 

Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não 

Atingida 

N.º de recursos 

existentes em 

2020/2021 

Aumentar em 40% 

o número de 

grupos 

disciplinares 

envolvidos na 

criação de RED 

Aumentar em 50% 

o número de 

grupos 

disciplinares 

envolvidos na 

criação de RED 

 

7 - > 50%: 

Superada 

= 50%: Atingida 

< 50%: Não 

Atingida 

N.º de alunos com 

competências 

digitais/resultados 

da SELFIE 2020 

Aumentar em 50% 

o número de 

turmas de 2.º e 3.º 

ciclos em 

formação de 

competências 

digitais. 

Aumentar em 60% 

o número de 

turmas de 2.º e 3.º 

ciclos em 

formação de 

competências 

digitais. 

 

8 - >1h: superada 

=1h: atingida 

<1h: Não atingida 

(Ano 1) 

 

>2h: superada 

=2h: atingida 

<2h: Não atingida 

(Ano 2) 

 

N.º de alunos com 

competências 

digitais/resultados 

da SELFIE 2020 

Aumentar o n.º de 

alunos/horas 

semanais que 

usufruem de 

formação TIC no 

1.º ciclo. 

Aumentar o n.º de 

alunos/horas 

semanais que 

usufruem de 

formação TIC no 

1.º ciclo. 

 

9 - >50%: superada 

=50%: atingida 

<50%: Não 

atingida (Ano 1) 

 

>80%: superada 

=80%: atingida 

<80%: Não 

atingida (Ano 2) 

 

N.º de entradas por 

professor/Classroom 

dos Departamentos 

Curriculares. 

Aumentar o n.º de 

professores com 2 

ou mais 

participações, por 

mês, na 

comunidade/por 

professor membro. 

 

Aumentar o n.º de 

professores com 3 

ou mais 

participações, por 

mês, na 

comunidade/por 

professor membro. 
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Plano de Disseminação 
 

O último elemento do plano de M&A descreve como e para quem os dados serão disseminados. Os 

dados apenas pelos dados não devem ser o objetivo final dos esforços de M&A. Os dados devem sempre 

ser recolhidos com um fim específico. 

 

Considere-se o seguinte: 

 

Como os dados de M&A serão usados para informar a E2D e as partes interessadas sobre o sucesso e o 

progresso do PADDE? 

Como serão usados os dados para ajudar a E2D a fazer modificações e correções de curso? 

Como os dados serão usados para avançar no campo e tornar as práticas do Plano mais eficazes? 

 

O plano de M&A deve incluir orientações para a disseminação interna, bem como uma disseminação mais 

ampla para a comunidade. Por exemplo, uma equipa de M&A do PADDE pode querer recolher/rever os 

dados mensalmente para tomar decisões de programação e desenvolver planos de trabalho futuros, 

enquanto as reuniões mais alargadas com o(a) Diretor(a) para rever os dados e o progresso do PADDE, 

podem ocorrer trimestralmente, semestralmente ou anualmente. A disseminação de materiais impressos 

ou digitais pode ocorrer em intervalos mais frequentes (ou não). Essas opções devem ser discutidas com 

as partes interessadas e a E2D para determinar as expectativas razoáveis para a revisão dos dados e para 

desenvolver ações de disseminação.  

 

  

Partes 

Interessadas 

Formas de Disseminação 

Reuniões Apresentações 

Discussão 

em 

pequeno 

grupo 

Website 

Resumo 

do 

Relatório 

Relatório 

Completo 
Email 

Professores        
Alunos        

Pais/EE        

Embaixador 

Digital 
       

Ministério da 

Educação        

Stakeholders 

externos 
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