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INTRODUÇÃO 
 
 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) tem por 

base o quadro conceptual dos documentos orientadores desenvolvidos pela 

Comissão Europeia que preveem promover o desenvolvimento de um ecossistema 

de educação digital altamente eficaz, o que implica: 

- infraestruturas, conectividade e equipamentos digitais; 

- planeamento e desenvolvimento eficazes da capacidade digital, incluindo 

capacidades organizativas atualizadas; 

- professores e pessoal da área da educação e formação com competências 

digitais e confiantes na sua utilização; 

- conteúdos de aprendizagem de elevada qualidade, ferramentas conviviais e 

plataformas seguras que respeitem a privacidade e as normas éticas.1 

Reconhece-se assim o papel decisivo que as instituições educativas desempenham 

no desenvolvimento das competências digitais através da integração dessas 

tecnologias nas práticas organizacionais e de ensino/aprendizagem 

De acordo com estas orientações as áreas de intervenção do PADDE incidirão nos 

diferentes domínios da organização escolar no âmbito das tecnologias digitais: 

Envolvimento Profissional, Ensino e Aprendizagem, Avaliação das Aprendizagens, 

Desenvolvimento Profissional Contínuo e Liderança. 

Foi assim que a Resolução do Conselho de Ministros nº 30/2020, de 21 de abril 

lançou o Plano de Ação para a Transição Digital, prevendo o desenvolvimento 

de um programa para a transformação digital das escolas o qual integrava 

também uma aposta no desenvolvimento das competências digitais dos docentes 

necessárias ao ensino e aprendizagem neste novo contexto digital e que está já 

em curso. 

Mas seria importante integrar a inovação das tecnologias digitais no dia a dia das 

escolas, na prática pedagógica docente e nas aprendizagens dos alunos. Assim, a 

implementação de um Plano com esta abrangência deve assumir procedimentos 

que garantam a eficiência e eficácia dos seus objetivos, pelo que há etapas a 

percorrer, no sentido de toda a comunidade educativa saber o porto para onde 

                                                 
1
 Comissão Europeia, Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027), in https://ec.europa.eu/education/education-in-

the-eu/digital-education-action-plan_pt 
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nos dirigimos, sem fazermos um caminho demasiado penoso, mas aprofundando 

cada passo que temos pela frente, e assim podermos continuar a prestar o serviço 

público de qualidade que desejamos. 

“Definimos o planeamento estratégico como um processo de responsabilização, 

temporização e sistematização das atividades(….) baseado na análise de toda a 

informação recolhida e processada sobre os recursos, capacidades e competências 

da organização.”2 

Vamos em frente focando-nos nas funções de planeamento estratégico que 

geralmente orientam as competências da organização escolar, quando há novas 

decisões a tomar face a uma arquitetura educacional com partilha de novas 

experiências e reflexões. 

Tarefas que temos pela frente: 

   - recolha de evidências de necessidades: a partir da informação recolhida por 

processos de diagnóstico, feita a partir dos questionários dirigidos a dirigentes 

escolares, professores e alunos dos diferentes níveis de ensino existentes neste 

agrupamento de escolas; 

   - análise dos dados: interpretação e reflexão sobre os resultados alcançados 

através do SELFIE e do Check-in, como exercícios de diagnóstico; 

   - elaboração do plano: definição do Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Digital, com a definição de prioridades; 

   - implementação do plano: período temporal em que as atividades são 

desenvolvidas na prática; 

   - monitorização e controlo das ações e avaliação: aferição e adequação dos 

níveis de implementação e consecução dos objetivos definidos no plano. 

Estabelecemos ainda que o PADDE será um documento estruturante que deverá 

refletir a visão do Agrupamento sobre a integração das tecnologias digitais na 

concretização do seu Projeto Educativo e na melhoria de todo o processo 

educativo e organizacional, como um ecossistema de desenvolvimento digital. 

 

 

 
 
 
 

                                                 
2
 Carvalho, João M. S. Planeamento Estratégico. Porto, Vida Económica, 2ª ed. pág 22 
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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
Rosário Oliveira Prof. TIC Formação/capacitação docente 

Sandra Pinheiro Professora /Coord. GAAF Recursos digitais 

Carlos Romão Clubes tecnológicos Recursos tecnológicos 

Paula Mota Equipa EMAEI Inclusão – recursos digitais 

Rogério Gonçalves Subdiretor Recursos tecnológicos 

Horácio Lima Adjunto da direção Avaliação 

Sofia Fernandes Bibliotecária Recursos digitais 

Vítor Sousa Coordenador 1º ciclo 1º ciclo – Recursos Digitais 

Adriano Faria Coordenador Técnico Serviços  Administrativos 

Goretti Pereira Coordenadora D. Turma Avaliação 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 8 

Nº de alunos 1913 

Nº de professores 166 

Nº de pessoal não docente 80 

 
 

Período de vigência do PADDE 2021/2022 a 2023/2024 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico  
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 19/04 a 03/05 

 

Participação  

Nível de ensino 
Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 13 12 92 11 11 100 117 109 93 

2º ciclo 8 7 88 30 25 83 169 153 91 

3º ciclo 12 9 75 30 26 80 201 192 96 

 
CHECK-IN 

Período de aplicação 8/01 a 18/01/2021 

 

Participação  

Nº de respondentes 158 

% 89% 

 

 
CTX 
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Outros Referenciais para Reflexão 

 

O ensino a distância veio mostrar as fragilidades da escola no que respeita à utilização de tecnologias e plataformas digitais 
como recursos para melhores aprendizagens. Fragilidades a que a escola procurou responder em tempo recorde perante as 
exigências do confinamento e conseguiu. Mas agora importa repensar todas as fragilidades e responder aos desafios que se 
nos impõem, cumprindo a missão de uma escola que se pretende inclusiva, reforçando os modelos colaborativos de 
aprendizagem. 

Por outro lado, o ensino a distância veio por a nu as dificuldades na implementação e diversificação de novas práticas 
avaliativas. Experimentou-se com receio e há que aprofundar novos referenciais perante uma escola aberta a toda a 
informação que lhe entra pela porta dos circuitos digitais.  

E a formação contínua de professores é aqui mais imprescindível do que nunca, por forma a que os docentes sejam capazes de 
explorar e potenciar as tecnologias no desenvolvimento de metodologias ativas, num contexto de aprendizagem com uma 
cultura digital. 

Confrontados com a necessidade de mudança, a autonomia das escolas carece de um compromisso maior, que vá além das 
expectativas colocadas nos contratos de autonomia, que passaram ao esquecimento sem nunca terem dado às escolas a 
resposta desejada. 
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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 3.7 3.2 4.2 

2º ciclo 3.7 3.8 4.4 

3º ciclo 4.0 3.6 3.7 

 

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

Em % Computador Internet 
1º ciclo 83% 85% 

2º ciclo 86% 82% 

3º ciclo 86% 79% 

 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar):  email institucional para Professores, Alunos e Pessoal Não 
Docente  

 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

Sistema de Gestão Administrativo e Financeiro integrado  

Sistema de Gestão de horários para Professores 

 

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 4.1 4.4 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.4 3.6 3.7 

Práticas de Avaliação 3.3 3.3 3.5 

Competências Digitais dos Alunos 3.7 3.7 4.1 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 38.2 58.8 3.1 

Ensino e aprendizagem 43.2 51.3 5.6 

Avaliação 43.1 51.3 5.6 

Capacitação dos aprendentes 26.9 59.4 13.7 

Promoção da competência digital dos aprendentes 43.1 55.0 1.9 

 

Comentários e reflexão 
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Na generalidade, os dados do SELFIE relativos a “Pedagogia: Apoio e Recursos” convergem para confirmar a utilização das 
tecnologias digitais tendo em vista a inovação das práticas de ensino, havendo necessidade de desenvolver um pouco mais de 
esforço no 1º ciclo no respeitante à criação de recursos digitais (E2). Cerca de metade dos respondentes dizem utilizar 
ambientes virtuais com os alunos, uma ideia defendida por cerca de 80% dos dirigentes escolares no 3º ciclo. A maior 
discordância coloca-se entre os professores do 1º ciclo. 
Os alunos do 3º ciclo são quem dá maiores garantias desta utilização. 
No que respeita à aplicação das tecnologias digitais, nos 2º e 3º ciclos passa a ideia de que há a preocupação de estas servirem 
o propósito de inovar as práticas de ensino e aprendizagem em contexto de sala de aula. O maior esforço a fazer relaciona-se 
com os projetos transdisciplinares. O 1º ciclo tem caminho a percorrer em diversos itens apontados. 
As práticas de avaliação com recurso às tecnologias e centradas nos alunos não é uma prática habitual no 1º ciclo. Vai-se 
fazendo nos 2º e 3º ciclos embora, em alguns aspetos, com alguma timidez. Portanto, este é um aspeto a melhorar. 
Os alunos dos três ciclos assumem que utilizam as tecnologias com confiança, criatividade e sentido crítico. Os professores e 
dirigentes escolares confirmam-no também, mas há itens postos em causa no 1º ciclo, como é o caso da fiabilidade da 
informação encontrada online e à criação de conteúdos digitais produzidos pelos alunos. 
Os comportamentos online por parte dos alunos parecem ser responsáveis tendo em conta as opiniões dos alunos, docentes e 
dirigentes escolares, nos três ciclos.  
Relativamente aos dados registados no Ckeck-in ao nível das competências dos docentes, de uma forma geral, devem ser 
aspetos a consolidar, pois as percentagens de nível 1 são relativamente elevadas, exceto na capacitação dos aprendentes. 
Parece-nos que as áreas a privilegiar (onde é mais elevado o nível 1) são: Ensino e Aprendizagem; Avaliação; Promoção da 
Competência Digital dos Aprendentes. 

 

 

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 3.4 3.5  

Colaboração e trabalho em rede 3.6 3.5 3.8 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.9 3.8  

 
 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 35.1 58.2 6.9 

 
 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Da avaliação feita aquando dos períodos de confinamento, em 2020 e 2021, nos três ciclos de escolaridade há unanimidade 
quanto às implicações negativas no ensino e aprendizagem à distância pelo facto de haver, de uma forma geral, baixas 
competências digitais das famílias, o que poderá estar associado ao tipo de equipamentos utilizados, mas também às 
dificuldades de acompanhamento do estudo em casa, por razões que se prendem com as atividades profissionais dos 
encarregados de educação.  

Perante os resultados obtidos e tendo em vista uma reavaliação das competências digitais dos encarregados de educação, 
elaborámos um novo questionário, aplicado por amostragem, dirigido a todos os encarregados de educação dos 2º, 3º, 5º, e 
6º anos de escolaridade (790). Destes responderam ao questionário 341 encarregados de educação, ou seja 43,2%. Os 
resultados foram os seguintes: 
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341 – respostas 

 

Distribuição por anos de escolaridade 

 

 

 

Uso de tecnologias: 

 

Conhece aplicações: 

 

Cuidados de segurança – 99,4% 
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Globalmente, entende-se que as competências digitais dos encarregados de educação são bastante satisfatórias para um 
possível acompanhamento dos seus educandos com recurso às tecnologias digitais, embora seja de atender às informações 
atrás referidas, quanto a outras condicionantes. 

 

Pessoal não docente 

Assistentes Técnicos - Considera-se o nível de competências digitais bastante satisfatório, pois são utilizadores dos sistemas 
informáticos de gestão escolar. 

Assistentes Operacionais – nível de competências básicas; verifica-se uma heterogeneidade, no uso das 
tecnologias/competências digitais, de acordo com a idade. 

Garantimos a comunicação através do email institucional. 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

Sistemas diversos, dentro do possível, integrados e de resposta à gestão dos serviços administrativos – alunos, pessoal, 
vencimentos, contabilidade, inventário, gestão de stocks, serviços bibliotecários. 

 

 
 

Comentários e reflexão 

No SELFIE, globalmente as opiniões tendem a ser favoráveis às afirmações feitas nos diferentes itens relativos à liderança, 
exceto no que respeita ao tempo necessário para explorar o ensino digital (questão colocada apenas nos 2º e 3º ciclos). 

No 1º ciclo há bastante hesitação, em especial por parte dos professores, em concordar com a ideia de que tem havido os 
apoios necessários à implementação do ensino digital. 

Quanto à colaboração em rede e desenvolvimento profissional contínuo os resultados são satisfatórios. Perante a questão da 
existência de uma estratégia digital, as respostas de dirigentes escolares e professores são mais favoráveis no 3º ciclo, e entre 
docentes do 2º ciclo, tendo como referência o concordo e concordo plenamente. No caso do 1º ciclo, se os dirigentes 
escolares têm opinião favorável, os docentes têm bastantes dúvidas. 

Se nos 2º e 3º ciclos os dirigentes escolares e professores consideram que existe algum apoio para se utilizarem as tecnologias 
digitais como recursos para novas formas de ensinar, no 1º ciclo a concordância é pouca quanto à afirmação apresentada, em 
particular entre os dirigentes escolares. A maior certeza na resposta é registada entre os docentes do 2º ciclo (48% - concordo 
totalmente). 

Tendo em atenção a colaboração e trabalho em rede, as respostas demonstram opiniões positivas, em especial por parte dos 
dirigentes escolares do 3º ciclo e dos alunos do 2º ciclo. No 3º ciclo as respostas foram mais concordantes do que nos outros 
ciclos. 

Quanto a parcerias, parece haver algumas dificuldades (média 3,3). 

No desenvolvimento profissional contínuo há opiniões bastantes satisfatórias e é apontado como uma certeza nos três ciclos 
de ensino. 

O Check-in apresenta-nos percentagens a ter em atenção no respeitante ao envolvimento profissional, considerando as 
competências dos docentes por áreas, que, embora enquadradas nas médias nacionais, são significativas no nível 1, e a que as 
propostas de formação já em curso procuram dar respostas. 

 

 

Ensino a distância – resultados questionários – março de 2021 

 

Não houve diferenças significativas entre as respostas aos presentes questionários comparativamente aos que foram 
aplicados no ano letivo transato, relativamente ao ensino a distância, em que todos nos vimos envolvidos. Talvez com menor 
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insistência tenha sido referida a necessidade de haver mais aulas síncronas, se tivermos em conta a matriz da organização dos 
horários. 

A forma como a escola, os professores, os alunos e as famílias atuaram perante os condicionalismos do modelo de ensino a 
distância é vista como sendo a possível, mas sempre com a preocupação nas aprendizagens significativas por parte dos alunos, 
que, por vezes, não terão sido as melhores, e a que importa dar resposta em tempo de aulas presenciais, o que poderá 
demorar o seu tempo. 

Das respostas aos questionários destacaremos alguns aspetos, a referir: 

 

- Os horários das aulas não satisfazem a totalidade dos inquiridos, embora a maioria acabe por deixar a ideia de que, de uma 
forma geral, se adequam ao contexto. 

- No seio familiar foram sentidas dificuldades na conciliação das atividades profissionais com o acompanhamento diário dos 
respetivos educandos, bem como com a preocupação da realização de trabalhos extra aulas, que eram propostos pelos 
docentes. 

- O excesso de trabalho é uma das queixas mais insistentes. 

- A saturação de todos neste processo vai deixando queixas que nem sempre terão a resposta desejada. 

- O facto de as aulas obrigarem ao uso continuado dos computadores foi também uma preocupação, por considerarem que 
isso está associado a maior cansaço e menor concentração por parte dos alunos. 

- Os recursos tecnológicos e de comunicação que cada família dispunha foi também fator de alguma insegurança perante o 
trabalho a realizar, pois as coisas nem sempre corriam da melhor forma com as comunicações a pregarem as suas partidas. 

- Apesar de tudo, os encarregados de educação reconhecem o esforço dos professores e a resposta positiva dos seus 
educandos, e dizem que o ensino a distância esteve dentro das expectativas. 

- Apesar de a maioria considerar que as aulas desta fase de confinamento tenham decorrido melhor do que as do ano letivo 
anterior, esteve sempre presente no pensamento de cada um que o importante seria o regresso ao ensino presencial o mais 
rápido possível, e que tudo voltasse ao normal. Esperemos que assim seja, com a colaboração de todos. 

 

 
 

Análise swot do uso do digital no Agrupamento 

 

Forças Oportunidades 

- As opiniões favoráveis dos professores e dos dirigentes 
escolares quanto ao trabalho já realizado com as 
tecnologias digitais. 
- a maioria das salas de aula estão equipadas com 
computadores, projetores e câmaras de vídeo. 
- A disponibilidade dos professores para a colaboração 
em rede e para o desenvolvimento profissional. 
- A utilização de um email institucional já disponibilizado 
- A experiência adquirida na utilização de algumas 
plataformas em tempos de confinamento. 
- Opinião favorável da maioria dos EE quanto ao 
desempenho da escola no âmbito do E@D. 

- As propostas governamentais no âmbito do Plano 
de Ação para a Transição Digital, RCM n.º 30/2020 
de 21 de abril. 
- A distribuição de computadores aos alunos e 
professores. 
- A colaboração da autarquia com as Direções dos 
Agrupamentos. 
- A inovação pedagógica por via da utilização de 
recursos digitais. 
- O lançamento de um novo plano de avaliação dos 
alunos assente em referenciais criteriais, sugerindo 
metodologias e recursos diferenciados. 
 

Fraquezas Ameaças 

- As maiores dificuldades na utilização das tecnologias 
digitais no 1º ciclo. 
- A falta de equipamentos tecnológicos mais modernos. 
- A disciplina TIC ter apenas 25 minutos semanais/por 
turma. 

- O possível atraso na modernização tecnológica 
das escolas. 
- As práticas pedagógicas tradicionais ainda 
enraizadas. 
- A resistência perante as mudanças a 
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- Dificuldade na concretização de parcerias. 
 
 
 

implementar. 
- Os recursos tecnológicos e a conectividade em 
casa serem desiguais. 
- Os condicionalismos que se vão impondo à 
autonomia das escolas. 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

O Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira pretende ser uma organização de referência 

nas relações com a comunidade onde se insere, desenvolvendo estratégias que garantam a qualidade 

da oferta educativa e boas práticas pedagógicas. Será contudo importante promover uma cultura de 

esforço e exigência, desenvolvendo aprendizagens significativas ao nível dos conhecimentos, das 

competências e das atitudes, de forma a facilitar a continuidade da escolaridade obrigatória de doze 

anos e a integração cívica dos alunos na comunidade a que pertencem, com espírito de abertura e 

compreensão a diferentes opções de vida.        

Porém, uma escola com uma visão de futuro deverá promover a apropriação de estratégias pedagógicas 

onde as tecnologias digitais possam ser recursos que garantam a reflexão e construção do 

conhecimento. Propõe-se no Projeto Educativo “uma escola para crescer com qualidade” e, neste 

âmbito, “uma educação para os media, para as tecnologias e para a inovação”, como oportunidades para 

a criação de ambientes favoráveis à criatividade e à inovação, desde a implementação de práticas 

pedagógicas ativas, à promoção de condições para o desenvolvimento do potencial criativo dos alunos, 

que favoreçam competências para uma melhor integração em contextos organizacionais. Mas a 

inovação em educação não se deve limitar às tecnologias, pois a motivação e a mobilização dos alunos 

deve estar em primeiro lugar. Nesta escola que aposta na qualidade, propomo-nos: 

- Garantir os recursos e equipamentos tecnológicos necessários ao desenvolvimento do Plano no 

cumprimento do Projeto Educativo; 

- Investir no uso das novas tecnologias para melhoria dos processos pedagógicos, administrativos 

e de comunicação.  

- Promover competências digitais dos alunos (literacia digital, dos media e da informação); 

- Garantir que as necessidades de formação estejam ajustadas aos projetos do Agrupamento; 

- Renovar as práticas de avaliação onde o feedback e auto reflexão deverão dar lugar à 

participação de todos os intervenientes e as tecnologias digitais poderão ser um meio de aproximação; 

- Envolver os professores na construção da estratégia digital; 

- Procurar parcerias que promovam a utilização pedagógica das tecnologias digitais na escola; 

- Disponibilizar toda a informação possível através da página Internet da escola; 

- Criar condições para utilização de plataformas e-learning – partilhar recursos; 

- Reforçar a implementação e modernização de processos administrativos, sobretudo on-line.                                                
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Parceiros 

Município de Fafe 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 

Centro de Formação Francisco de Holanda 

Universidade Católica – Porto 

Escola de Engenharia da Universidade do Minho 

Centro Ciência Viva - Guimarães 

Biblioteca Municipal / Rede de Bibliotecas de Fafe 

Rede de Bibliotecas Escolares 

Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Fafe 

Google 

 

Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Indicadores Metas 

 
Tecnológica e 
digital 
 

 
Município 
 
 
 
 
 
Google 

 - Atualizar o parque informático 
do 1º ciclo 
 
- Melhorar a conectividade nas 
escolas (1º ciclo) 
 
 
- Desenvolver a utilização de 
ambientes de aprendizagem 
digitais 

Equipamentos a serem 
instalados 
 
 
 
 
 
Nº de utilizadores e 
aplicações utilizadas 

Todas as escolas 
terem equipamentos 
funcionais 
 
 
 
70% das turmas 
utilizarem a 
Classroom 
 e 50% das turmas 
realizarem avaliação 
formativa através da 
Classroom 

 
Pedagógica 
 

 
Centro de Formação 
Francisco de Holanda 
 
 
 
 
 
 
Rede de bibliotecas 
escolares 
 
 
 
Centro de Ciência Viva 
de Guimarães e 
Escola de Engenharia 
da Universidade do 
Minho  
 
 
Universidade Católica 
- Porto 

 
 

 
- Promover ações de formação 
que desenvolvam práticas de 
avaliação formativa com recurso 
ao digital e outras que garantam 
a melhoria das práticas 
pedagógicas no processo 
ensino/aprendizagem 
 
- Divulgar ferramentas digitais 
de apoio ao ensino e à 
aprendizagem e respetivos 
tutoriais de utilização.  
 
- Colaborar e apoiar iniciativas 
no âmbito da implementação 
dos projetos de programação e 
robótica. 
 
 
 
Colaborar na monitorização dos 
projetos 
 
 

 
Nº de formandos a 
frequentar as ações de 
formação 
 
 
 
 
 
Nº de ferramentas que 
vão ser partilhadas. 
 
 
 
Ações desenvolvidas 
junto dos alunos 
 
 
 
 
 
Relatórios produzidos 
pelo consultor 
 
 

 
50 professores em 
formação por ano 
 
 
 
 
 
 
Divulgar pelo menos 
seis ferramentas por 
ano. 
 
 
10 atividades por 
ano 
 
 
 
 
 
Partilha de 
informações pelo 
menos uma vez por 
período 
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Município 

 
- Continuar a disponibilizar os 
serviços do Hypatiamat e 
+Cidadania - 1º ciclo 
 
 

 
Nº de alunos e/ou 
turmas envolvidos 
 
 

 
Envolver 80% das 
turmas do 1º ciclo 
 
 
 

 
Organizacional 
 

Biblioteca Municipal 
/Rede de Bibliotecas 
de Fafe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rede de Bibliotecas 
escolares 
 
 
 
 
Município 
 
 
 
 
Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação 
 
 
 
Google 
 
 
 

- Garantir a utilização adequada 
do software de gestão dos 
fundos documentais 
(catalogação digital) 
 
 
 
- Garantir o registo digital da 
requisição domiciliária 
 
 
 
 
- Apoiar os docentes a 
experimentar novas formas de 
ensinar com as tecnologias 
digitais. 
 
 
- Disponibilizar uma equipa de 
apoio à utilização de salas com 
ambientes digitais/tecnológicos 
inovadores. 
 
- Apoiar projetos e colaborar na 
implementação de medidas que 
facilitem a comunicação 
escola/EE 
 
 
- Melhorar a eficácia da 
comunicação com a comunidade 
educativa. 

Nº de documentos 
catalogados 
 
 
 
 
 
Nº de requisições 
digitais. 
 
 
 
 
Nº de solicitações dos 
docentes. 
 
 
 
 
Nº de vezes dos apoios 
prestados 
 
 
 
Nº de apoios prestados 
 
 
 
 
 
Utilização do email 
institucional 
 
 
 

Todos os 
documentos do 
fundo documental 
catalogados 
digitalmente no final 
de cada ano letivo 
 
Todo o fundo 
documental 
requisitado 
digitalmente.  
 
 
Cinco docentes, por 
ano, a solicitar apoio. 
 
 
 
 
Cada turma utilizar 
as instalações pelo 
menos uma vez. 
 
 
Apoiar pelo menos 
dois projetos. 
 
 
 
 
Continuar a atribuir 
email institucional a 
todos os alunos, 
pessoal docente e 
não docente. 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 

 

Dimensão: Tecnológica e digital 
 

Ação  TD|1 
 

Criação de uma sala/estúdio de som e imagem. 
 

Domínio Infraestruturas e equipamentos 

Diagnóstico Dotar o Agrupamento de um espaço e equipamentos capazes de dar maior funcionalidade ao clube 
multimédia. 

Objetivos Melhorar as condições para o desenvolvimento de trabalhos de projeto; 
Desenvolver atividades que reforcem a relação do aluno com a escola; 
Disponibilizar um espaço físico e virtual flexível, promotor de aprendizagens formais e informais, 
fornecendo materiais e recursos capazes de promover a formação ao longo da vida. 
Promover o desenvolvimento de projetos na área digital. 
 

Responsáveis Professor responsável pelo Clube Multimédia 
Professores com projetos DAC 

Departamentos curriculares 

Equipa de apoio 

Destinatários Professores e alunos envolvidos em projetos interdisciplinares 
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Calendarização Ao longo do ano letivo 

Recursos e 
parcerias 

Equipamentos de som e de vídeo em articulação com a Sala do Futuro 
(computador, máquina fotográfica, videogravador – já disponíveis) 

Evidências Nº de professores e alunos envolvidos 
Nº de atividades realizadas 

Indicadores de 
sucesso 

Pelo menos 10 atividades realizadas ao longo do ano 

 

Ação  TD|2 
 

Criação de uma Equipa de Apoio tecnológico. 
 

Domínio Resolução de Problemas e apoio digital 

Diagnóstico Necessidade de haver uma equipa que coordene e apoie no desenvolvimento de projetos de tecnologia 
digital com finalidade pedagógica. 

Objetivos Apoiar a criação e implementação de uma política para a utilização adequada de tecnologias, conteúdos, 
plataformas e serviços digitais.  

 
Apoiar a implementação de medidas de proteção e segurança de dados e de privacidade, em 
conformidade com os normativos legais e a política da escola. 
 

Responsáveis Membros da Equipa designada para o efeito 



«Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira» 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

18 

 

 

Destinatários Comunidade educativa 

Calendarização Ano letivo 2021/2022 

Recursos e 
parcerias 

Equipamentos tecnológicos disponibilizados pelo Agrupamento 
Parceiros externos que possam colaborar na resolução de problemas identificados no Agrupamento 

Evidências Ações desenvolvidas pela equipa 
 

Indicadores de 
sucesso 

Nº de resolução de problemas por parte da equipa 
Haver pelo menos duas vezes por período visita para acompanhamento às escolas do 1º ciclo. 

 
 

Ação  TD|3 
 

Atualização do parque informático e de conectividade  
 

Domínio Resolução de Problemas 

Diagnóstico Necessidade de garantir equipamentos necessários e adequados ao trabalho em sala de aula ou em 
ensino a distância 

Objetivos Melhorar os recursos pedagógicos e o acesso à rede  

Responsáveis Município 
Direção 
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Equipa de apoio 

Destinatários Professores e alunos  

Calendarização Durante a execução do Plano 

Recursos e 
parcerias 

Levantamento de necessidades no pré-escolar e 1º ciclo 
Parceria – Município de Fafe  

Evidências Nº de computadores instalados 

Indicadores de 
sucesso 

100% das escolas com necessidades, terem novos computadores e a conectividade solucionada 

 

Ação  TD|4 
 

Criação de um repositório de ferramentas pedagógicas e colaborativas. 
 

Domínio Colaboração e trabalho em rede 

Diagnóstico A oferta de plataformas / recursos digitais é vasta, sendo necessário selecionar os que melhor se 
adequam as necessidades pedagógicas dos docentes, permitindo uma ação formativa orientada 

Objetivos - Facilitar o acesso e utilização de ferramentas digitais com objetivos pedagógicos. 
- Identificar eficazmente os recursos que melhor se adequam aos seus objetivos de aprendizagem, grupo 
de alunos e estilo de ensino. 
- Evitar a dispersão do trabalho em múltiplas soluções tecnológicas. 
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Responsáveis Equipa de apoio 

Destinatários Professores e alunos  

Calendarização 2021/2022 (atualização nos anos seguintes) 

Recursos e 
parcerias 

Site da escola e blogue da biblioteca para disponibilização da informação 

Evidências Repositório instalado no site do Agrupamento 

Indicadores de 
sucesso 

Nº de vezes que cada recurso é utilizado (usar ferramenta de contagem) 

 

Dimensão: Pedagógica 

 
 

Acão  Ped|1 
 

Internet Segura. 
 

Domínio Competências digitais dos alunos / Encarregados de Educação 

Diagnóstico A par de todas as possibilidades e benefícios da sua utilização, nomeadamente ao nível do acesso à 
informação, da colaboração entre pessoas e organizações, da inclusão social e da criação de riqueza, torna-
se necessário assegurar mecanismos e estratégias apropriados para minimizar eventuais abusos ou 
ilegalidades que ocorram com a utilização destas tecnologias, no respeito também pelos direitos de 
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propriedade intelectual. 

Objetivos Apoiar a criação e implementação de uma política para a utilização adequada e segura de tecnologias, 
conteúdos, plataformas e serviços digitais. 

Responsáveis Equipa de apoio 

Destinatários Comunidade educativa. 

Calendarização 2º Período 

Recursos e 
parcerias 

Computadores, sala TIC 

Evidências Nº de ações desenvolvidas junto dos alunos e da comunidade 

Indicadores de 
sucesso 

Grau de satisfação dos destinatários a avaliar por questionário específico 
Atribuição do Selo de Escola Digital 

 
 

Acão  Ped|2 
 

Aprender com diversão – gamificação 

 

Domínio Pedagogia – aplicação em sala de aula 
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Diagnóstico O ensino com gamificação tende a ser um atrativo para os alunos, criando mecanismos complementares 
no processo de aprendizagem, possibilitando a utilização de metodologias ativas. 
 

Objetivos Oferecer diferentes oportunidades de aprendizagem colaborativa e trabalho em rede, que promovam o 
envolvimento ativo dos alunos e proporcionem formas de criação, experimentação e partilha.  
 
Contribuir para o bem-estar socioafetivo dos alunos em ambientes digitais, proporcionando 
oportunidades de aprendizagem no âmbito das competências sociais e emocionais.  
 

Responsáveis Professores 
Equipa de apoio 

Destinatários Alunos 

Calendarização Durante o desenvolvimento do Plano. 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores da sala de aula e dos alunos 
Aplicações digitais como -  

Evidências Nº de vezes que os docentes recorrem a estas tecnologias, informação recolhida através de 
questionários, e pelos registos de sumários e atas dos conselhos de turma e conselhos de docentes. 

Indicadores de 
sucesso 

50% dos docentes utilizarem estas tecnologias, percentagem avaliada através de inquérito 
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Acão  Ped|3 
 

Clubes e Oficinas. (ex. Robótica, Programação) 
 

Domínio Pedagogia – aplicação em sala de aula 

Diagnóstico No Agrupamento têm sido desenvolvidas atividades no âmbito do Clube de Robótica e Clube de Ciências. 
Pretende-se que estas atividades ganhem maior dimensão e possam chegar à sala de aula, propondo-se a 
criação de kits experimentais (“Experiências Karaoke”) de base digital. 

Objetivos Contribuir para o bem-estar socioafetivo dos alunos em ambientes digitais, proporcionando 
oportunidades de aprendizagem no âmbito das competências sociais e emocionais.  
 
Promover a autonomia, criatividade e desenvolvimento de aprendizagens das várias áreas disciplinares. 
 

Responsáveis Clube de Programação e Robótica - CTX 
Professores 
Equipa de apoio 

Destinatários Alunos 

Calendarização Durante o desenvolvimento do Plano. 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores da sala de aula 
Parceiros; Escola de Engenharia da UM 
Centro de Ciência Viva - Guimarães 
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Evidências Nº de aulas com aplicação dos kits desenvolvidos 

Indicadores de 
sucesso 

Pelo menos uma disciplina, do 2º ou 3º ciclo, utiliza, quinzenalmente, um dos kits desenvolvidos. 
Grau de satisfação dos destinatários a avaliar por questionário específico. 

 
 

Acão  Ped|4 
 

Práticas de avaliação, utilizando ferramentas digitais diversificadas 
 

Domínio Práticas de avaliação 

Diagnóstico Nos termos do Projeto Curricular do Agrupamento os critérios de avaliação deverão ponderar a avaliação 
formativa no contexto geral da avaliação, pois aquela assume um caráter contínuo e sistemático, ao 
serviço das aprendizagens, por forma a que, em tempo oportuno, possa contribuir para a superação de 
eventuais dificuldades dos alunos. Neste sentido, os recursos digitais poderão ser uma oportunidade 
atraente para se promover uma avaliação formativa, onde o bom feedback tenha lugar próprio para 
aprendizagens de maior qualidade. 

Objetivos Incrementar a utilização de tecnologias digitais para a diversificação de práticas de avaliação formativa 
e/ou sumativa. 

 
Recorrer a ferramentas digitais, para a recolha e análise de dados de avaliação, quer para melhorar 
práticas, quer para dar feedback e fomentar a autorregulação das aprendizagens. 
 

Responsáveis Professores 
Equipa de apoio 
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Destinatários Professores e Alunos 

Calendarização Durante o desenvolvimento do Plano. 

Recursos e 
parcerias 

e-portefólios, quizzes, testes online… 
Centro de Formação 

Evidências Professores inscritos em ações de formação nesta área. 
Registos periódicos dos departamentos curriculares sobre a utilização destes recursos 

Indicadores de 
sucesso 

Pelo menos 50% dos docentes utilizarem estes recursos. 

 

Acão  Ped|5 
 

Projetos DAC – promoção da transdisciplinaridade 
 

Domínio Pedagogia – aplicação em sala de aula 

Diagnóstico Os projetos DAC pretendem proporcionar um ensino e aprendizagem que se pauta por métodos ativos, 
pelo ensino experimental e pela organização do trabalho cooperativo em torno de projetos que 
promovam a reflexão em ação. Neste contexto o trabalho a ser desenvolvido pode ser enriquecido e 
potenciado com recurso às tecnologias digitais, valorizando o trabalho colaborativo e a descoberta 
orientada para novas aprendizagens. 

Objetivos Desenvolver atividades/ projetos articulando-os com a cidadania digital, dando voz aos alunos e 
contribuindo para desenvolver a capacidade crítica e interventiva.  
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Desenvolver a capacidade de comunicação dos alunos através do trabalho interpares. 
 
Operacionalizar projetos interdisciplinares / transdisciplinares. 
 
Garantir a diferenciação pedagógica e a inclusão de todos os alunos. 

Responsáveis Professores 
Conselhos de docentes / conselhos de turma 
Departamentos curriculares 

Destinatários Professores e Alunos 

Calendarização Durante o desenvolvimento do Plano. 

Recursos e 
parcerias 

Equipamentos tecnológicos disponíveis na escola 

Evidências Nº de projetos DAC desenvolvidos com recursos ao digital 

Indicadores de 
sucesso 

Apresentação de pelo menos 50% dos projetos desenvolvidos, em tempo a definir no Plano de 
Atividades 

 
 

Acão  Ped|6 
 

Plataformas educativas – Hypatiamat, +Cidadania (essencialmente ensinar e aprender Português) – 1º ciclo 

Domínio Pedagogia – apoios e recursos 
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Diagnóstico Os alunos do 1º ciclo do Agrupamento têm participado em atividades patrocinadas pela CIM do 
Ave e Município de Fafe, enquanto projetos com diferentes vertentes e com portais online 
gratuitos. Estes projetos pretendem apoiar o ensino e aprendizagem de diferentes áreas 
curriculares de forma lúdica e com recursos a plataformas digitais. Propostas a que se pretende dar 
continuidade. 

Objetivos Desenvolver competências matemáticas nos alunos do 1º ciclo 
 
Desenvolver competências na disciplina de Português nos alunos do 1º ciclo 

Responsáveis Professores 
Conselhos de docentes 

Destinatários Professores e Alunos do 1º ciclo 

Calendarização Durante o desenvolvimento do Plano. 

Recursos e parcerias Aplicações informáticas referenciadas 
Parceria: Município de Fafe / CIM do Ave 

Evidências Nº de alunos envolvidos nos concursos 
Registos de aulas com referência ao uso das aplicações 

Indicadores de 
sucesso 

Envolver 80% das turmas e resultados alcançados. 
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Acão  Ped|7 
 
Aplicação da metodologia STE(A)M 
 

Domínio Pedagogia – aplicação em sala de aula 

Diagnóstico A metodologia STE(A)M é uma proposta de novas abordagens para a prática letiva, com vista ao 
desenvolvimento de projetos que integrem a ciência, a tecnologia, a engenharia, as artes e a 
matemática. Houve diversos professores do Agrupamento em formação nesta metodologia e que 
agora se pretende por em prática. 

Objetivos Promover a transdisciplinaridade (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática) 

Responsáveis Professores com formação nesta metodologia / conselhos de turma 

Destinatários Alunos 2º e 3º ciclo 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021/2022 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores da sala de aula 

Evidências Nº de turmas envolvidas 
Nº de aulas realizadas com metodologia STE(A)M 
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Indicadores de 
sucesso 

3 aulas por período nas turmas envolvidas/professores com formação 

 

Acão  Ped|8 
 
Googledocs no 1º ciclo – escrever para aprender 
 

Domínio Competência digitais dos alunos 

Diagnóstico Num caminho sem retorno na era digital importa dominar instrumentos básicos de contacto com 
estas tecnologias, como é o caso da escrita. A escrita com recurso às TIC exige uma série de 
habilidades e estratégias particulares que podem começar a ser desenvolvidas entre alunos do 1º 
ciclo. 

Objetivos Desenvolver competências básicas na utilização de um editor de texto 

Responsáveis Professores do 1º ciclo 

Destinatários Alunos 1º ciclo 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021/2022 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores na sala de aula 
Google 
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Evidências Textos produzidos em contexto de sala de aula 

Indicadores de 
sucesso 

80% dos alunos escreverem um texto sem erros de digitalização, a aferir através dos docentes 

 

Acão  Ped|9 
 
Biblioteca pró-digital 
 

Domínio Colaboração e trabalho em rede 

Diagnóstico Num quadro de alteração substancial da vida social, com fortes implicações no quotidiano da escola, 
colocada perante a necessidade de repensar novas formas e metodologias de trabalho, a biblioteca 
escolar deve recentrar e projetar o seu serviço e as suas atividades em função dos novos contextos em 
que se movem, hoje, as comunidades escolar e educativa e, assim, desenvolver e disponibilizar serviços 
em linha, capazes de apoiar com eficácia as atividades letivas, que se desenvolvem a distância, e, 
presencialmente, adaptar os seus planos de atividades para que a sua ação no domínio do apoio à 
leitura, às literacias e às atividades de caráter livre se orientem também para modalidades de apoio em 
linha. 

Objetivos - Promover uma utilização eficaz dos recursos da BE, por parte dos alunos, através do GIB (Gestão 
Integrada de Bibliotecas) 
- Divulgar ferramentas digitais de apoio ao ensino e à aprendizagem e respetivos tutoriais de utilização. 
- Promover a criação de comunidades de partilha de práticas pedagógicas e recursos na escola. 

Responsáveis Bibliotecas escolares 



«Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira» 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

31 

 

 

Destinatários Professores e alunos dos diversos níveis de ensino 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021/2022 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores das bibliotecas escolares 

Evidências Atividades desenvolvidas nas seguintes áreas: 
- Formação de utilizadores da BE 
- Site/blogue da Biblioteca. 
- Comunidade de leitores. (Paddlet) 
- Podcast “Leituras que se ouvem”. 
 

Indicadores de 
sucesso 

- Nº de alunos com formação de utilizadores da BE (80% de alunos do 5º ano); 
- Nº de acessos ao site/blogue da BE (aumentar 25% nos acessos ao site/blogue); 
- Nº de episódios publicados do Podcast (pelo menos 3 episódios por ano). 

 
 

Acão  Ped|10 
 
Comunicação – uma janela aberta ao Mundo 
 

Domínio Colaboração e trabalho em rede 

Diagnóstico A comunicação e partilha de experiências são caminhos para a construção de saberes e de 
competências de relacionamento interpessoal a que a escola não é alheia. Esta necessidade obriga ao 
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envolvimento dos alunos em iniciativas, com sentido e significado, para a criação de novas formas de 
conhecimento. Os projetos Etwinning e Erasmus+ têm sido uma mais valia que vale continuar a 
aproveitar. 

Objetivos Desenvolver nos alunos competências de comunicação e informação. 
Estabelecer interações com a comunidade escolar e alunos de outras escolas e de outros países. 
Articular conhecimentos numa perspetiva interdisciplinar. 
Desenvolver competências digitais através de aprendizagem instrumental no uso de software próprio. 

Responsáveis Professores responsáveis por cada um dos projetos a implementar. 

Destinatários Professores e alunos dos diversos níveis de ensino. 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021/2022 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores e outros equipamentos disponíveis na escola 

Evidências Atividades desenvolvidas nas seguintes áreas: 
Projetos Etwinning 
Erasmus+ 
CTX Rádio/TV Streaming 

Indicadores de 
sucesso 

 Nº de projetos e nº de alunos e professores envolvidos. 
 
Apresentação de um programa de rádio/tv semanalmente, com a duração de pelo menos 1 hora. 
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Dimensão: Organizacional 
 

Acão  Org|1 
 
Desenvolvimento de competências digitais 
 

Domínio Desenvolvimento profissional contínuo - docentes / Apoios e recursos digitais – comunidade educativa 

Diagnóstico A formação docente deve adequar-se às propostas do Projeto Educativo do Agrupamento e ao Plano de 
Atividades, pois só assim se poderá concretizar a missão educativa da organização escolar.  
É importante também que pais e encarregados de educação tenham as mínimas competências digitais 
para que possam acompanhar o trabalho escolar dos seus educandos, em particular quando desenvolvido 
em casa e/ou à distância. 

Objetivos - Desenvolver processos de diagnóstico das competências digitais da comunidade educativa e criar 
programas que respondam às necessidades diagnosticadas. 
 
- Criar oportunidades de formação (formal, não formal e informal). 
 
- Integrar iniciativas e projetos inovadores que promovam a capacitação digital de forma transversal e 
articulada. 
 
- Promover ações de formação para docentes ajustadas aos projetos do Agrupamento. 
 
- Desenvolver competências digitais na comunidade educativa. 
 
- Cooperar com entidades externas (centros de formação, instituições de ensino superior e/ou outras), 
para proporcionar novas experiências de formação à comunidade educativa. 
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Responsáveis Direção  
Equipa de apoio digital 
 

Destinatários Comunidade educativa 

Calendarização Ao longo da vigência do Plano 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores das escolas 
Parceria – Centro de Formação 

Evidências Nº de ações desenvolvidas 

Indicadores de 
sucesso 

Grau de satisfação dos destinatários 

 
 

Acão  Org |2 
 
Serviços em linha 
 

Domínio Colaboração e trabalho em rede 
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Diagnóstico A comunicação entre a Escola e as Famílias é indispensável ao envolvimento parental na escola. Um 
envolvimento que se pretende de confiança, compreensão e cooperação. Os pais são fundamentais na 
aprendizagem e no progresso académico dos seus filhos. Assim, é essencial que a informação seja 
facilitada através de recursos digitais que hoje estão acessíveis à escola. 
 

Objetivos - Disponibilizar formulários online para facilitar a comunicação com a comunidade educativa 
- Promover o uso da caderneta digital para agilizar procedimentos 
- Melhorar a divulgação de decisões do Conselho Geral e Conselho Pedagógico. 
- Facilitar a comunicação com os encarregados de educação 
- Implementar serviços de arquivo digital 

Responsáveis Direção  
Equipa de apoio digital 
 

Destinatários Comunidade educativa 

Calendarização Ao longo da vigência do Plano 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores serviços administrativos 
Ser Serviços técnicos externos de desenvolvimento digital  

Evidências Formulários disponibilizados na página internet do Agrupamento 
Nº de acessos à caderneta digital 

Indicadores de 
sucesso 

% de encarregados de educação que recorrem aos formulários online e à caderneta digital 
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Acão  Org |3 
 
Bibsis 
 

Domínio Colaboração e trabalho em rede 

Diagnóstico Necessidades de informatização dos serviços de recolha de informação das bibliotecas escolares e 
divulgação de atividades junto da comunidade. 

Objetivos - Divulgar as atividades/projetos desenvolvidos pela/com a BE com recurso digital. 
- Analisar a  frequência da biblioteca escolar  
- Avaliar o serviço prestado pela BE 

Responsáveis Professores bibliotecários 
 

Destinatários Comunidade educativa 

Calendarização Ao longo da vigência do Plano 

Recursos e 
parcerias 

Internet 
Computadores da biblioteca 
 

Evidências - Publicação da Revista “Bibliotecas CTX”. 
- Recolha de dados e tratamento estatístico de presenças na BE. 
- Resultados da Autoavaliação da BE. 



«Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira» 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

37 

 

 

Indicadores de 
sucesso 

- Nº de presenças na BE (pelo menos 1000 registos). 
- Nº de publicações da revista “Bibliotecas CTX” (duas publicações por ano). 
- Nível de satisfação do serviço prestado pela BE (nº máximo de pontos fracos igual a seis). 

 
 

Comentário e reflexão 

 

Com as ações propostas não se pretende transformar a escola numa montra de tecnologias, embora a escola esteja obrigada a responder a um mundo em 
mudança, onde as aprendizagens devem acontecer pela construção de conhecimentos e não pela transmissão de saberes. Assim sendo, nestas circunstâncias, 
as ferramentas digitais assumem-se como meios instrumentais para metodologias ativas, que dotem os alunos com competências que lhes permitam 
aproveitar as aprendizagens com autonomia ao longo da vida. Aqui, as tecnologias “valerão o que vale o educador” (Rui Grácio), sendo que não poderemos 
esquecer que em educação cabe o “pensar e o sentir” (António Nóvoa). 

Neste sentido seria também importante que se avaliasse, no futuro, o impacto das aprendizagens digitalizadas nos comportamentos individuais (sociais, 
cognitivos e afetivos) e nos progressos de uma geração a que se apelida de “nativos digitais” ou “geração Z”. 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

A escola enquanto organização e prestadora de um serviço público necessita de desenvolver ações e 
partilhar informação de forma a que a comunidade educativa desenvolva um sentimento de pertença e 
de comprometimento com o Projeto Educativo, as atividades e orientações, visando uma cultura de 
colaboração, de clareza e transparência da informação. 

Assim, será importante: 

• Potenciar dispositivos para uma melhor e mais rigorosa divulgação da informação e da comunicação 
entre os intervenientes da comunidade escolar; 

• Assegurar a comunicação através de meios interativos ou digitais. 

•Desmaterializar procedimentos administrativos e pedagógicos. 

Estes objetivos estarão, assim, direcionados para fortalecer o lema “envolver para participar”.  

 

 

 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

 
e-mail institucional 
página web 
drive 

 
 
 
2021/2022 

Direção 
Biblioteca escolar  
Coordenadores de DT, PEPS, 
GAAF, Cidadania, 
Departamento, SPO, EMAEI 
 

 
Alunos 
 

e-mail institucional 
página web 
Google Classroom 
drive 

 
 
2021/2022 

Professores 

 
Organizacional 
 

 
e-mail institucional 
página web 
drive 
 
 

 
 
 
2021/2022 

Direção 

 
Encarregados de 
Educação 
 

 
e-mail  
página web 
 

 
 
2021/2022 

Diretores de turma e 
professores titulares 

 
Comunidade 
Educativa 
 

 
página web 
 

 
 
2021/2022 

Direção 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Indicadores Metas Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

Modernizar/atualizar 
equipamentos e redes que 
permitam agilizar as 
práticas pedagógicas e 
melhorar as aprendizagens 
 
 
Desenvolver competências 
digitais por parte dos 
alunos e dos docentes 
 

 
Nº de equipamentos 
instalados 
 
 
 
 
Nº de professores a 
frequentar ações de 
formação neste domínio. 
 
Avaliação através das 
aulas de TIC (alunos) 

Todas as escolas do 
Agrupamento 
equipadas com 
recursos 
atualizados até 
2023 
 
50 professores em 
formação/ano 
 

 
Questionário 
aos 
coordenadores 
das escolas 
 
 
Questionário 
dirigido a alunos 
e docentes 

 
 
 
 
 
Anual 

 
Pedagógica 
 

 
Utilizar as tecnologias 
digitais para apoiar e 
melhorar o ensino e a 
aprendizagem 
 
 
Contribuir para o 
desenvolvimento de uma 
cidadania digital 
 

 
As atividades 
desenvolvidas em cada 
uma das medidas 
 
 
 
Nº de projetos DAC 
desenvolvidos com a 
aplicação de tecnologias 
digitais 

 
80% dos docentes 
utilizarem  as 
tecnologias 
 
 
 
Pelo menos 15 
projetos 
 
 

 
Atas dos 
departamentos 
e conselhos de 
turma/docentes 
Inquérito 
 
Relatório a ser 
elaborado pelos 
departamentos 
curriculares 

 
 
 
 
Anual  

 
Organizacional 
 

Garantir a comunicação 
digital enquanto meio 
para agilizar 
procedimentos e reduzir 
custos. 
 
Garantir o acesso às redes 
como estratégia 
potenciadora da partilha e 
do trabalho colaborativo. 
 
 
Promover parcerias com 
entidades que colaborem 
no desenvolvimento das 
ações propostas neste 
plano 
 
 
Elaborar um Plano de 
formação ou workshops 
que respondam às 
necessidades do 
Agrupamento 

Total de emails ativos 
 
 
 
 
 
Feedback a apresentar 
pelos coordenadores de 
escola 
 
 
 
Intervenções dos 
parceiros nas ações 
propostas 
 
Protocolos estabelecidos 
com os parceiros 
 
Nº de  ações ou 
worshops realizados 
 
 
 

Atribuir a todos os 
docentes, alunos e 
funcionários um 
email institucional 
 
 
Todas as escolas 
terem condições 
para utilização da 
internet de modo 
optimizado 
 
Garantir a 
colaboração de 
todos os parceiros 
em pelo menos 
uma das ações 
deste plano  
 
80% das 
necessidades 
satisfeitas 
 

Registos na 
plataforma 
Google 
 
 
 
Relatório a 
elaborar pela 
equipa de apoio 
 
 
 
 
Relatórios das 
atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
anual 
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Plano aprovado em reunião do Conselho Pedagógico do dia 21 de julho de 2021 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

(Jorge Manuel Machado) 


