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Data de aprovação em Conselho Pedagógico 

 

 
  1.1. Dados da Escola  

 
Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Jorge Morgado Diretor  

Carla Freitas Adjunta  

Mónica Cunha Coordenadora Projetos  

Susana Silva Coordenadora PTE  

Cristina Ribeiro Coordenadora Biblioteca  

Outros   

 
 
 
 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 4 

Nº de alunos 715 

Nº de professores 83 

Nº de pessoal não docente 41 

Escola TEIP Não 

 

 

Período de vigência do PADDE Outubro de 2021 a Julho de 2023 

 

 

                     15 de setembro de 2021 
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  1.2. Resultados globais do diagnóstico  
 

SELFIE 
 

Período de aplicação 19 de Abril a 3 de maio de 
2021 

 

 
Participação 

 

Nível de ensino 
Dirigentes Professores Alunos 

Convidado 
s 

Participação % Convidado 
s 

Participação % Convidado 
s 

Participação % 

1º ciclo          

2º ciclo 4 4 100 29 29 100 112 112 100 

3º ciclo 3 3 100 21 21 100 198 198 100 

Secundário geral 2 2 100 9 9 100 82 82 100 

Secundário 
profissional 

1 1 100 5 5 100 12 12 100 

« outro »          

 

CHECK-IN 
 

Período de aplicação 8 e 18 de janeiro de 2021 

 

 

Participação 

Nº de respondentes 71 

% 85,5 

 
 
 
 

Outros Referenciais para Reflexão 

Monitorização E@D 
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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 ------ ------- ------  

2º ciclo 3,1 2,8 4,1  

3º ciclo 3,5 3 3,7  

Secundário geral 3,9 3,4 3,2  

Secundário profissional 2 3,2 3  

« outro »     

 

 

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

Em % Computador Internet 

1º ciclo 85,2 93,6 

2º ciclo 90,3 100 

3º ciclo 95 99,5 

Secundário geral 98 100 

Secundário profissional 87 100 

« outro »   

 

 

Serviços Digitais 

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de ausências x  

Contato com Encarregados de Educação x  

Outros (indicar): avaliações, refeições, E@D 
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Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 
 

No que toca ao processo de gestão da escola continuamos a melhorar os procedimentos rumo a uma cada vez melhor e 

maior utilização de sistemas digitais. Atualmente, a nível administrativo, o agrupamento utiliza diversos programas ( GPV, 

SNC, POS, F2C; CIBE), aplicações ( CTT; Cartão Cidadão) e plataformas do Ministério da educação, Finanças, Segurança Social 

e compras. 

 
 

 

  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 3,9 3,75 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3 3,2 3,8 

Práticas de Avaliação 2,9 3 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3,4 3,3 3,9 

 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 45,1 49,3 5,6 

Ensino e aprendizagem 45,1 50,7 4,2 

Avaliação 49,3 49,3 1,4 

Capacitação dos aprendentes 35,2 54,9 9,9 

Promoção da competência digital dos aprendentes 54,9 42,3 2,8 

 

 

Comentários e reflexão 

Parte dos docentes inseridos no nível 1 têm consciência do potencial das tecnologias digitais para melhorar a prática 

pedagógica e profissional. No entanto, tiveram muito pouco contacto com tecnologias digitais e usam-nas maioritariamente 

para preparação de aulas, administração ou comunicação institucional. Precisam de orientação e incentivo para expandir o 

seu repertório e aplicar a sua competência digital no domínio pedagógico. Uma outra parte tem consciência do potencial 

das tecnologias digitais e estão interessados em explorá-las para melhorarem a prática pedagógica e profissional. 

Começaram a usar tecnologias digitais em algumas áreas de competência digital, sem, no entanto, seguirem uma abordagem 

abrangente ou consistente. Este grupo necessita de incentivo, visão e inspiração por parte de colegas, que podem ocorrer 

através do exemplo e orientação incluídos numa troca colaborativa de práticas. 
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No que respeita aos docentes que atingiram o nível 2 parte já experimentam as tecnologias digitais numa variedade de 

contextos e para uma série de propósitos, integrando-as em muitas das suas práticas. Utilizam-nas de forma criativa para 

melhorar diversos aspetos do seu envolvimento profissional. Estão dispostos a expandir o seu repertório de práticas. No 

entanto, ainda estão a melhorar a compreensão sobre que ferramentas funcionam melhor em que situações e sobre a 

adequação de tecnologias digitais a métodos e estratégias pedagógicas. Estes docentes só precisam de mais algum tempo 

para experimentar e refletir, complementado por incentivo colaborativo e troca de conhecimento para acederem ao nível 

seguinte. A outra parte usa já uma variedade de tecnologias digitais com confiança, criatividade e espírito crítico para 

melhorar as suas atividades profissionais. Estes docentes já selecionam tecnologias digitais propositadamente para 

situações específicas e procuram compreender as vantagens e desvantagens de diferentes estratégias digitais. São curiosos 

e abertos a novas ideias, sabendo que há muitas coisas que ainda não experimentaram. Usam a experimentação como um 

meio de expandir, estruturar e consolidar o seu repertório de estratégias. Este grupo é o alicerce de qualquer instituição 

educativa quando se trata de inovar práticas. 

Quanto ao nível 3, há ainda um longo caminho a percorrer, já que a reduzida percentagem de docentes neste nível têm uma 

abordagem consistente e abrangente na utilização de tecnologias digitais com vista a melhorar práticas pedagógicas e 

profissionais. Contam com um amplo repertório de estratégias digitais, do qual sabem escolher a mais adequada para 

determinada situação. Refletem e desenvolvem continuamente as suas práticas. Mantêm-se atualizados quanto a novos 

desenvolvimentos e ideias através de trocas com colegas. São uma fonte de inspiração para os outros, a quem passam o seu 

conhecimento. Para atingir o topo da escala evolutiva no que toca à utilização de competências e ferramentas digitais 

qualquer docente deverá ser capaz de questionar a adequação de práticas contemporâneas digitais e pedagógicas, das quais 

eles próprios serão líderes. Deverão preocupar-se com as limitações ou desvantagens dessas práticas e são levados pelo 

impulso de inovar cada vez mais a educação. Experimentar tecnologias digitais altamente inovadoras e complexas e/ ou 

desenvolver novas abordagens pedagógicas. Liderar a inovação e ser um modelo a seguir pelos outros educadores. 

No geral pretende-se a criação de um contexto educativo mais orientado para as tecnologias e o uso das ferramentas digitais 

por parte de docentes e alunos, resultante da formação PTD e do Programa Escola Digital, bem como valorizar a criação e 

partilha de novos materiais e boas práticas. De relevante importância será, sem dúvida, criar uma Educação Digital que 

promova o sucesso, inclusão e equidade, facultando igualmente aos encarregados de educação apoio e/ou formação na 

utilização das tecnologias quer como veículo de informação e comunicação, quer como forma de se auto valorizarem e 

apoiar os seus educandos. 

 
 

  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 3,3 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3 3 3,8 

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 47,9 50,7 1,4 
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Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

 
Será diagnosticado através de questionário/entrevista 

Pessoal não docente 

 
Será diagnosticado através de questionário/entrevista 

 

Sistemas de informação à gestão 

Além dos diversos programas, aplicações e plataformas utilizadas pelos serviços administrativos, o agrupamento recorre ainda 

ao programa GIAE ( Multiusos, Alunos, Gestor) para gerir procedimentos relacionados com o registo de dados do processo de 

ensino aprendizagem dos alunos, horários e presenças dos docentes e funcionários; ao Untis para a gestão e criação de horários 

de docentes e alunos; ao email institucional para todas as comunicações com docentes e alunos; à plataforma Classroom para 

E@D e blended learning.É ainda usada a página do agrupamento para informação e divulgação à comunidade educativa, bem 

como as redes sociais. 

 

Comentários e reflexão 

Iniciou-se um novo processo de modernização da gestão com a integração transversal das tecnologias digitais em 2020 ao 

qual se pretende dar continuidade e alargar: 

❏ A Escola foi dotada de mais computadores e parte deles foram substituídos, nomeadamente na sala de TIC, por 

equipamentos mais recentes e com maior capacidade; 

❏ Ao abrigo de uma candidatura ao PNPSE conseguimos atribuição de um técnico de informática, ainda que a meio 

tempo, que muito nos tem auxiliado na resolução de problemas relacionados com as tecnologias digitais e que foi 

uma mais valia no auxílio da atribuição dos computadores do Programa Escola Digital; 

❏ Aquisição de uma nova versão do programa de Alunos que permitiu a abolição dos livros de ponto e informatizar 

sumários, permitindo a EE e alunos consultar diversas informações referentes ao processo de ensino aprendizagem 

no seu domicílio, bem como marcar refeições e realizar outras tarefas sem se deslocarem à escola ou ao recorrerem 

ao uso de papel; 

❏ Utilização da plataforma classroom como veículo de apoio ao E@D e ao blended learning; 

❏ Utilização do email institucional por docentes, não docentes e alunos para todas as comunicações de e para o 

agrupamento; 

❏ Realização de um investimento numa central telefónica de forma a agilizar e melhorar a comunicação; 

❏ Melhoria e atualização dos servidores, com a aquisição de um novo 
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  2.1. Objetivos do PADDE  
 

Visão e objetivos gerais 

Construir uma Escola com todos e para todos, que promova uma Educação Digital e desenvolva as competências necessárias 
para que os alunos possam viver uma vida plena. 

Visão que requer o cumprimento dos seguintes objetivos: 

· Melhorar a literacia digital dos diferentes elementos da comunidade educativa com vista à integração ativa de 
todos numa sociedade digital; 

· Melhorar Resultados escolares; 
· Promover os recursos digitais como ferramentas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem; 

· Inovar nos processos pedagógicos e avaliativos internos; 

· Tornar os processos comunicativos mais eficientes e mais eficazes; 

· Utilizar a experimentação e aprendizagem entre pares como fonte de desenvolvimento e fonte de identificação de 
oportunidades para DPC; 

· Incentivar os aprendentes a utilizarem tecnologias digitais para recolha de informação, comunicação e colaboração; 

. Incentivar o trabalho colaborativo e a Aprendizagem Baseada em Projetos eTwinning e Erasmus +; 

. Aumentar e valorizar a contribuição do eTwinning e do Erasmus+ nas práticas letivas, no ensino interdisciplinar e 
no trabalho de projeto; 

· Motivar os aprendentes a usar tecnologias digitais para criar conteúdo e resolver problemas, usando-as de 
modo seguro e responsável; 

· Agilizar procedimentos administrativos e de gestão com a criação/ melhoria de um sistema documental digital. 

 

 
Parceiros 

● ME 
● CFAE SN 
● Câmara Municipal de Felgueiras 
● Juntas de Freguesia 
● CIM 
● FEUP 
● Teach For Portugal 
● Accenture 
● Instituto Politécnico de Felgueiras; 

 

 

Objetivos 

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

 ME Dotar os docentes de Formação PTD para Atingir a 
Tecnológica e  competências digitais 50% dos docentes no capacitação 
digital  através de formação primeiro ano de digital de 

  PTD. vigência do PADDE, e todos os 
   alargado aos restantes docentes nos 
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FEUP 

 
 
 
 
 
 

Disponibilização de 
alunos, professores e 
funcionários da FEUP 
para promover a 
literacia digital. 

docentes no ano 
seguinte 

 
 
 

Após definição de 
estratégias e 
compatibilidade de 
horário, aplicar no 
segundo        ano        de 
vigência do PADDE. 

dois anos de 
vigência do 
PADDE. 

 
 

Aumentar  a 
literacia 
digital de 
alunos e 
docentes. 

 

Pedagógica 
Accenture - Hour of 
Code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teach For Portugal 

Realização de uma 
atividade (50 a 50 
minutos), idealmente 
aplicada numa aula de 
TIC, onde se explora um 
jogo para conceitos 
iniciais de realidade 
virtual. Por questões 
relacionadas com a 
Covid-19, a aplicação do 
jogo terá que ser feita 
pelo representante da 
Teach For Portugal da 
escola e não pela 
consultora (depois de 
receber formação da 
Accenture para o 
efeito), com apoio 
online. 

 
Realização de sessões 
para os alunos sobre 
estudo autónomo com 
recursos digitais e sobre 
cyberbullying e 
segurança cibernética 
(alunos e EE). 

Deverá ser aplicado em 
50% das turmas do 2º 
Ciclo, no primeiro ano 
de vigência do PADDE, e 
alargado às restantes 
turmas no ano seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deverá ser aplicado em 
50% dos alunos, no 
primeiro ano de 
vigência do PADDE, e 
alargado às restantes 
turmas no ano seguinte. 

Dotar os 
alunos  de 
competências 
digitais mais 
avançadas 
através  de 
atividades 
lúdicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitar  os 
alunos com 
ferramentas 
que permitam 
desenvolver a 
sua 
autonomia  e 
melhorar  os 
resultados 
escolares. 
Consciencializ 
ar os alunos e 
os EE para as 
questões    do 
cyberbullying, 
dando-lhes   a 
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    conhecer as 

PUA. 

 

Organizacional 
Teach For Portugal - 
Projeto ContActo 

Realização de pequenas 
formações  sobre 
diferentes ferramentas 
digitais a todos os 
docentes dos diversos 
departamentos 
curriculares e pessoal 
não docente. 

Organização de duas 
sessões por período, 
em  sede de 
departamento 
curricular, no primeiro 
ano de  vigência do 
PADDE, e alargado ao 
pessoal não docente no 
ano seguinte 

Fomentar  o 
uso de novas 
ferramentas 
digitais no 
contexto de 
sala de aula e 
no contexto 
avaliativo por 
parte dos 
docentes. 
Promover  a 
literacia 
digital por 
toda a 
comunidade 
escolar. 



 

 

 

  2.2. Planeamento de atividades e cronograma  
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

 
 
 

Tecnológica e 
digital 

1 - Dar-se-á início, no primeiro período, ao 
apetrechamento de 80% das salas com os recursos 
digitais. No final do segundo semestre será feito um 
balanço da eficácia da ação. 
Inscrição de 70% dos docentes em 2 recursos/ações no 

início do primeiro período. No final do 1.º ano 90% dos 

docentes deverão ter acesso a estes recursos/ações. 

1 - Aumentar os recursos materiais e humanos. 1 - Direção 
Equipa Tecnológica  e 

Coordenadores de 

Departamento. 

Início: outubro de 
2021 

 
Fim: junho de 2023 

  
2 - 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. No fim do 1.º ano, todos os 

representantes cuja área disciplinar atinja a meta terão 

direito a mais 50’ semanais, para o 2.º ano. 

 
2 - Dinamizar um repositório online com materiais de 
ensino e aprendizagem, de todas as áreas e acessível a 
todos. 

2 - Coordenadores de 

Departamento. 

 

  

3 - Criação de vídeos promocionais dos projetos de 

promoção da leitura lúdica dinamizados para o ensino 

pré-escolar e 1.º ciclo (Divulgação do serviço de 

referência/marketing: Vídeos promocionais) 

 

3 - Assegurar uma presença em linha estruturada, coerente 
e eficaz, enquadrada num plano de marketing e 
comunicação e que acrescenta valor aos recursos e 
serviços disponibilizados. 

 

3 - Biblioteca Escolar 
 
 

3 - Início: outubro 
de 2021 

 
Fim: junho de 2023 
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Pedagógica 

1 - Promover o desenvolvimento de projetos 
ETwinning de turma de cariz transversal, a partir de 
temas da Cidadania e Desenvolvimento e dos DAC. 

 
2 - Divulgar boas práticas de Blended Learning entre 
departamentos curriculares /flipped classroom, por 
exemplo), a incluir nas planificações anuais. 

 

3 - Disponibilizar recursos digitais de apoio aos 
currículos. 

1 - Aumentar a utilização das Tecnologias Digitais em 
projetos transdisciplinares. 

 

2 - Dinamizar o processo ensino-aprendizagem e melhorar 
os resultados escolares. 

 
 

3 - 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 em conta necessidades 
de informação/ formação e/ou os conteúdos disciplinares, 
promovendo uma utilização eficaz e segura destes 
recursos. 

1 - Professores do Conselho de 
Turma e alunos. 

 
 

2 - Professores de CT; 
Coordenadores de DT e 
Coordenadores de 
Departamento. 

 

3 - Biblioteca Escolar; 
Coordenadores de 
Departamentos 
Curriculares/docentes 

Início: outubro de 
2021 
Fim: junho de 
2023 

 
 
 
 

3 - Início: outubro 
de 2021 

 
Fim: junho de 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - 
Início: outubro de 
2021 
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4 - Apresentar um guião para validação de sítios web. 
4 - 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. 

 
 

4 - Biblioteca Escolar 

 
Fim: junho de 
2022 

 
 
 

Organizacional 

1 - Atribuição de 60 minutos semanais às turmas de 
1.º ciclo para a disciplina de TIC em Oferta de Escola 
ou AEC no 1.º ano de aplicação do PADDE. 
Verificando-se a superação dos indicadores de 
medida, acréscimo de 60 minutos no 2.º ano de 
aplicação do PADDE. 

 

2 - 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 45’ dos seus TE. 

1 - Dotar os alunos de competências digitais desde cedo, 
para que a sua proficiência nesta área seja cada vez 
melhor. 

 
 
 
 

2 - Envolver os professores numa comunidade de prática 
para exploração de formas de melhorar o ensino e a 
avaliação com as tecnologias digitais. 

1 - Coordenadores de PTT; 
Coordenador de Departamento 
de 1.º ciclo e professor de TIC. 

 
 
 
 

2 - Um membro da equipa 
PADDE. 

Início: outubro de 
2021 

 

Fim: junho de 
2023 
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Comentário e reflexão 
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  2.3. Plano de comunicação com a comunidade  
 

Estratégia e mensagem chave 

 
Criar uma Educação Digital que promova o sucesso, inclusão e equidade; 

Melhorar a cultura organizacional, tecnológica e pedagógica da escola; 

Fomentar a partilha de boas práticas; 

Promover a internacionalização da escola. 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 

Reuniões de Departamentos 
Curriculares 

Início de vigência do PADDE 
(outubro de 2021); 
Monitorização trimestral e de 
final de ano; 
Avaliação final do PADDE (julho 
de 2023). 

Coordenadores de 
Departamento 

 

Alunos 
Assembleia de Associação de 
Estudantes 

Início de vigência do PADDE 
(outubro de 2021); 
Monitorização trimestral e de 
final de ano; 
Avaliação final do PADDE 
(julho de 2023). 

Delegados e subdelegados das 
turmas 

 
Organizacional 

Conselho Pedagógico 
Conselho Geral 

Início de vigência do PADDE 
(outubro de 2021); 
Monitorização trimestral e de 
final de ano; 
Avaliação final do PADDE 
(julho de 2023). 

Diretor 
Membros do Conselho 
Pedagógico 

Membros do Conselho Geral 

 

Encarregados de 
Educação 

Reuniões de e com a associação 
de pais 

Início de vigência do PADDE 
(outubro de 2021); 
Monitorização trimestral e de 
final de ano; 
Avaliação final do PADDE 
(julho de 2023). 

Representantes dos 
Encarregados de Educação de 
cada de turma 

 
Comunidade 
Educativa 

Divulgação através da página da 
escola (www.aeairaes.pt) 

Início de vigência do PADDE 
(outubro de 2021); 
Monitorização trimestral e de 
final de ano; 
Avaliação final do PADDE 
(julho de 2023). 

Docentes responsáveis pela 
manutenção da página da 
escola (www.aeairaes.pt) 

http://www.aeairaes.pt/
http://www.aeairaes.pt/
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  2.4. Monitorização e avaliação  
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 

Tecnológica e 
digital 

1 - 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 

1- Número de 
Repositórios 
Educativos Digitais. 

1 - Número de 
Recursos Educativos 
Digitais anuais por 
professor. 
Apetrechamento das 
salas: 

> 80%: Superada 
= 80%: Atingida 
< 80%: Não atingida 

Questionários 
de execução 
e satisfação a 
docentes e 
alunos; 
Relatórios 
periódicos 
das 
atividades. 

Monitorização 
trimestral e de 
final de ano; 
Avaliação final 
do PADDE 
(julho de 
2023). 

 gratuito a 2 recursos e  Recursos didáticos e   

 ações.  digitais:   

   > 70%: Superada 
= 70%: Atingida 
< 70%: Não atingida 

  

  

2 - Dinamizar um 
repositório online com 
materiais de ensino e 
aprendizagem, de todas 
as áreas e acessível a 
todos, com 3 entradas 
por professor, até ao 
final do 1.º ano. 

 

2 - Número de 
Repositórios 
Educativos Digitais. 

 
2 - Número de 
Recursos Educativos 
Digitais anuais por 
professor. 

 
> 3: Superada 
= 3: Atingida 
< 3: Não atingida 

  

  
3 - Assegurar uma 
presença em linha 
estruturada, coerente e 
eficaz,         enquadrada 
num         plano         de 
marketing e 
comunicação e que 
acrescenta valor aos 
recursos     e     serviços 
disponibilizados. 

 
3 - Número de Vídeos 
realizados 

 

3 - Número de vídeos 
realizados 

 
> 2: Superada 

= 2: Atingida 
< 2: Não atingida 

  



Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

 

 
 

Pedagógica 
1 - Aumentar o uso das 
tecnologias digitais em 
projetos 
transdisciplinares, em 
60%, até ao fim do 1.º 
ano de vigência do 
PADDE. 
Aumentar o uso das 

tecnologias digitais em 
projetos 
transdisciplinares, em 
80%, até ao fim do 2.º 
ano de vigência do 
PADDE. 

 
 

2 - Aumentar em 50% o 
número de disciplinas 
envolvidas no processo 
de ensino- 
aprendizagem e 
avaliação através de 
Blended Learning. 

 
 

3 - Criação, seleção e 
disponibilização de 
recursos educativos 
digitais (RED) e recursos 
educativos abertos 
(REA) em articulação 
com os grupos 
disciplinares. 

 
 
 
 

4 - Promover formação 
formal presencial ou 
em linha, para o 
desenvolvimento de 
competências na área 
da literacia digital da 
informação, em 
articulação com as 
diferentes estruturas 
educativas. 

1 - Número de projetos 
transdisciplinares que 
usam as tecnologias 
digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Número de 
disciplinas envolvidas 
no processo de Blended 
Learning. 

 
 
 
 
 

3 - Número de grupos 
disciplinares 
envolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Número de turmas 
dos 2.º e 3.º ciclos 
envolvidas. 

1 - Número de 
projetos 
transdisciplinares 
com  uso de 
tecnologias digitais e 
número de projetos 
transdisciplinares da 
escola. 

 
 

> 60%/80%: Superada 
= 60%/80&: Atingida 
< 60%/80%: Não 
atingida 

 
 

2 - Número de 
disciplinas/turmas 
envolvidas. 

 

> 50%: Superada 
= 50%: Atingida 
< 50%: Não atingida 

 

3 - Número de grupos 
disciplinares 
envolvidos. 

 
> 5: Superada 
= 5: Atingida 
< 5: Não atingida 

 
 
 
 

4 - Número de turmas 
dos 2.º e 3.º ciclos 
envolvidas. 

 
> 50%: Superada 
= 50%: Atingida 
< 50%: Não atingida 

Questionários 
de execução e 
satisfação a 
docentes e 
alunos; 
Relatórios 
periódicos 
das 
atividades. 

Monitorização 
trimestral e de 
final de ano; 
Avaliação final 
do PADDE 
(julho de 
2023). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - 
Monitorização 
de final de 
ano; 
Avaliação final 
do PADDE 
(julho de 
2023). 

 
 
 
 

4 - 
Monitorização 
de final de 
ano; 
Avaliação final 
do PADDE 
(julho de 
2023). 



Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

 

 
      

 

Organizacional 
1 - Aumentar o número 
de turmas no 1.º ciclo 
com a disciplina de TIC 
em 80% até ao fim do 
1.º ano de vigência do 
PADDE. 
Aumentar o número 

de turmas no 1.º ciclo 
com a disciplina de TIC 
em 100%, até ao fim do 
2.º ano de vigência do 
PADDE. 

 
2 - Envolver os 
professores na 
exploração de formas 
de melhorar o ensino 
com tecnologias 
digitais, em que 50% o 
façam de forma ativa, 
no 1.º ano. 
Envolver os 

professores na 

exploração de formas 

de melhorar o ensino 

com tecnologias 

digitais, em que 80% o 

façam de forma ativa, 

no 2.º ano. 

1 - Número de turmas 
no primeiro ciclo com 
acesso à disciplina de 
TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Número de 
professores ativos na 
comunidade 

1 - Número de 
turmas/escolas 
envolvidas. 

 

> 80%/100%: 
Superada 
= 80%/100% Atingida 
< 80%/100%: Não 
atingida 

 
 
 
 
 

2 - Número de 
professores com 2 ou 
mais participações, 
por mês, na 
comunidade/por 
professor membro. 

 

> 50%: Superada 
= 50%: Atingida 
< 50%: Não atingida 

Questionários 
de execução 
e satisfação a 
docentes e 
alunos; 
Relatórios 
periódicos 
das 
atividades. 

Monitorização 
trimestral e de 
final de ano; 
Avaliação final 
do PADDE 
(julho de 
2023). 

 
 


