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1. Enquadramento
O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras 202123 (PADDE Agrupamento de Escolas das Laranjeiras) foi elaborado para dar cumprimento aos objetivos
do Programa para a Transformação Digital das Escolas1, decorrente do Plano de Ação para a Transição
Digital2. Integra as dimensões críticas organizacional (DO), pedagógica (DP), tecnológica e digital (DTD),
definidas nos documentos de referência3.
O PADD insere-se no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras. Partindo do
conhecimento das características do contexto, complementado pela análise e reflexão realizadas sobre
os dados recolhidos através de ferramentas de autodiagnóstico aplicadas aos membros da Comunidade
Educativa (SELFIE, Check-in, questionários específicos), é definida uma visão estratégica para a ação.
Incorporando os contributos do debate alargado realizado, o PADDE Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras tem como base estruturante a identificação da Comunidade Educativa com as ações a realizar
para promoção do desenvolvimento digital visado.
O acompanhamento e coordenação da operacionalização do PADDE Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras será efetuado pela Equipa de Desenvolvimento Digital (Ana Paula Paiva, Anselmo Florêncio
Jorge, João Algarvio Paio, Isabel Ramos, Pedro Marques, Regina Sousa e Rui Ferreira), com suporte da
Embaixadora Digital do Centro de Formação Maria Borges de Medeiros (Maria João Gama).
Dependente de fatores internos e de fatores externos, o PADDE Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras é um documento estratégico dinâmico. A monitorização da sua operacionalização permitirá a
redefinição de objetivos e metas, se necessário, durante o período de vigência (2021/2023).

2. Contextualização
O Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, constituído em julho de 2012, compreende uma vasta
comunidade escolar, com cerca de três mil e duzentos alunos de todos os ciclos de ensino, desde o Préescolar ao Secundário. Fazem parte do Agrupamento as seguintes escolas: Escola Secundária D. Pedro V -

1

Desenvolvimento Digital das Escolas | Capacitação Digital das Escolas. (sem data). Obtido 29 de Junho de 2021, de
https://digital.dge.mec.pt/desenvolvimento-digital-das-escolas
2

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020. https://dre.pt/home/-/dre/132133788/details/maximized

3

O DigCompEdu e o DigCompOrg, Desenvolvidos pela Comissão Europeia
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sede do Agrupamento, Escola Básica 2,3 Professor Delfim Santos, Escola EB1/JI António Nobre, Escola
EB1/JI Laranjeiras e Escola EB1/JI Frei Luís de Sousa.
A distribuição do corpo discente pelos diversos níveis de ensino das escolas que compõem o
Agrupamento encontra-se nos gráficos 1 e 2.
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O corpo docente do AE das Laranjeiras caracteriza-se pela estabilidade e experiência profissional
e é constituído por cerca de 326 professores (QA, QZP e contratados). A média de idade ronda os 54 anos
e a média de anos de serviço é de 25 anos. A aposentação de vários professores tem tido como
consequência a entrada de professores mais jovens (contratados).
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55%
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14%

Gráfico 3- Corpo Docente 2020/2021
O Agrupamento dispõe de setenta e nove funcionários distribuídos pelas carreiras de assistente
técnico (AT) e assistente operacional (AO). Os Serviços de Administração Escolar são constituídos por um
coordenador técnico e 10 assistentes técnicos. O pessoal operacional é constituído por um coordenador
e sessenta e seis assistentes operacionais.
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Gráfico 4- Pessoal Não Docente 2020/2021
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3. Visão e objetivos do PADDE Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras
3.1.

Visão estratégica

3.1.1. Introdução
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 aprova o Plano de Ação para a Transição Digital
e prevê um investimento nas competências digitais dos docentes, articuladas com outras áreas de
intervenção: distribuição de equipamentos com conectividade a alunos e professores e disponibilização
de recursos educativos digitais.
Esta forte aposta no potencial das tecnologias para melhorar e inovar na educação justifica a
existência de uma ferramenta, adaptada às especificidades de cada escola, que defina e monitorize o
trabalho que esta irá desenvolver a curto e médio prazo na área do digital, a qual se designa por PADDE
(Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas). O PADDE será integrado no projeto educativo
da escola.
O PADDE centra-se em três dimensões:
-Pedagógica (Desenvolvimento curricular e avaliação, Práticas pedagógicas e utilização de
recursos educativos digitais (RED);
-Organizacional (Lideranças, Trabalho Colaborativo e Desenvolvimento Profissional);
-Tecnológica e digital (Infraestruturas; Equipamento e acesso à Internet e Plataformas Digitais).
A sua elaboração assenta na análise e reflexão dos resultados de dois questionários, Check-In
(para docentes) e SELFIE (para docentes e discentes), aplicados em 2021, que foram elaborados com base
em referenciais europeus que enquadram o desenvolvimento digital das escolas, os DigCompEdu e
DigCompOrg. Os resultados do Check-in apresentam a autoperceção das competências digitais dos
docentes e os resultados da SELFIE dão indicações acerca da integração do digital na escola, em múltiplas
dimensões, na opinião dos seus atores: dirigentes escolares, professores e alunos.

3.1.2. Equipa de Desenvolvimento Digital
O acompanhamento e coordenação da operacionalização do PADD Agrupamento de Escolas das
Laranjeiras será efetuado pela Equipa de Desenvolvimento Digital (EDD), nomeada em fevereiro de 2021.
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Os membros da EDD frequentaram uma ação de formação específica, entre março e junho de 2021, tendo
em vista a elaboração do PADDE, o seu acompanhamento, e o estabelecimento de redes de colaboração
e partilha entre as Escolas e Agrupamentos de Escolas da área pedagógica do Centro de Formação Maria
Borges de Medeiros (CFAE MBM). Fulcral nesta dinâmica é a Embaixadora Digital do CFAE MBM, Maria
João Gama (docente do Agrupamento de Escolas de Benfica, destacada no CFAE MBM), a quem coube
dinamizar a formação das EDD e a quem caberá acompanhar os PADDE de todas as referidas unidades
orgânicas.
Equipa de Desenvolvimento Digital
Função

Nome
Ana Paula Paiva
Anselmo Florêncio Jorge
João Algarvio Paio
Isabel Ramos
Pedro Marques
Regina Sousa
Rui Ferreira

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Área de atuação
3º ciclo EB (GR510)
1º ciclo EB (GR110)
3º ciclo EB (GR350)
Ensino Secundário (GR510)
3ºciclo/ES (GR620)
1º ciclo EB (GR110)
3ºciclo/ES (GR550)

3.1.3. Onde estamos
Os resultados obtidos e o conhecimento de algumas condições específicas permitiram realizar a
seguinte Análise SWOT, que nos indica onde estamos relativamente ao Digital no Agrupamento de Escolas
das Laranjeiras:
Pontos Fortes

Fatores
Internos

Pontos Fracos

Dimensão pedagógica

Dimensão organizacional

. Integração transversal das TIC e outras
ferramentas digitais nas práticas
pedagógicas.

. Incipiente utilização do potencial das
ferramentas de gestão de bases de dados e de
comunicação existentes.

. Nível de proficiência digital do
agrupamento acima da média do CFAE.

. Falta de tempo para explorar o ensino digital.

. Adesão dos docentes a dinâmicas de
colaboração e partilha entre pares.
Dimensão organizacional
. Abertura das estruturas de liderança
aos contributos da Comunidade
Educativa.
. Sinergias com as Associações de Pais
(EBDS, outras?)
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. Falta de tempo para desenvolvimento de
trabalho colaborativo entre pares.
. Falta de informação do universo total dos
docentes do AE das Laranjeiras ao nível da
proficiência.
. Dificuldade de sinergias/colaboração em prol do
ensino e da aprendizagem à distância e em rede.
Dimensão tecnológica e digital
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Dimensão tecnológica e digital
. Domínio e conta institucional para
todos os intervenientes do processo
educativos (docente e discente).
.Comunicação
escolar.

com

a

comunidade

Oportunidades

. Infraestruturas físicas altamente deficitárias (EB
2,3 Delfim Santos, Bloco F, outros espaços
laboratoriais e tecnológicos).

Constrangimentos

Dimensão organizacional

Dimensão pedagógica

. Disponibilização de equipamento
Individual a docentes e alunos ASE (Fase
0 e -1).

. Reforço de crédito horário para as equipas que
se encontram no terreno na implementação
deste projeto.

Dimensão pedagógica

. Reforço de crédito horário para o
desenvolvimento do trabalho dos Diretores de
Turma.

. Desenvolvimento de formação
creditada para capacitação digital
docente, por autodiagnóstico de nível
de proficiência (Check-in).
. Acesso a recursos educativos digitais.

Fatores
Externos

. Infraestruturas e equipamentos deficitários
(dispositivos digitais para a aprendizagem e
infraestrutura física e digital para a sua utilização
sistemática).

. Programa de Mentoria Digital para
alunos, PD e PND quer ao nível interno
quer com parcerias da comunidade
escolar.

. Reforço de crédito horário para o
desenvolvimento do trabalho colaborativo entre
docentes.
Dimensão organizacional
. Recurso Embaixador do CFAE
implementação
e
monitorização
implementação do PTD dos AE só a 50%.

para
da

. Desenvolvimento de formação profissional
contínua para capacitação digital do pessoal
não-docente.
. Fraca participação das empresas na estratégia
digital da escola.
. Falta de recursos humanos na vertente de apoio
técnico para entrega/reparação/substituição dos
equipamentos informáticos.
. Limitações na utilização dos espaços escolares
que se encontram deficitários.
Dimensão tecnológica e digital
. Necessidade de requalificação parcial de
infraestruturas físicas e digitais, e de
reequipamento tecnológico de algumas escolas.
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3.1.4. Para onde queremos ir
Serão elaboradas propostas de melhoria para a escola, ao nível interno, aproveitando, quando
possível, as oportunidades do meio externo. Pretende-se, deste modo, reduzir os pontos fracos e
maximizar os pontos fortes.
Estando em curso a realização de oficinas de formação na área da capacitação digital de docentes
e a distribuição de material informático às escolas, e tendo em conta as áreas que transcendem a ação
direta da escola (como a qualidade da rede de Internet), priorizaram-se dimensões e áreas passíveis de
serem, para já, melhoradas.
Deste modo propõe-se um conjunto de atividades que se inserem nas dimensões Organizacional
(lideranças, trabalho colaborativo e desenvolvimento profissional dentro do agrupamento), Pedagógica
(práticas pedagógicas) e Tecnológica e Digital (Equipamento), para cada uma das quais se indica uma
métrica baseada em números e taxas de consecução facilmente obtidas através de registos.
Estas atividades serão extensíveis a todas as escolas do agrupamento. Consistem sobretudo em
experiências inovadoras que conduzirão a mais trabalho colaborativo, maior interação com a comunidade
educativa, maior partilha entre escolas do agrupamento e ainda ao aumento de parcerias e protocolos.
O PADDE constituirá uma adenda ao Projeto Educativo, que vigora até final de 2021/2022.

3.2.

Objetivos gerais do PADDE
1. - Funcionar como um referencial para a comunidade educativa no que diz

respeito a uma adequada integração das tecnologias digitais no ensino e na
aprendizagem, na organização e na comunicação interna e externa;
2. - Orientar e facilitar a tomada de decisões na área do digital;
3. - Promover o desenvolvimento digital da escola e a qualidade do serviço

prestado;
4. - Promover a capacitação digital e o sucesso educativo dos alunos;
5. - Indicar ações concretas nas áreas prioritárias de intervenção;
6. - Monitorizar o progresso e verificar resultados;
7. - Estabelecer um cronograma de ações;
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8. - Ser um documento flexível, que se irá adaptando à real situação da escola.
9. -Contribuir para uma escola digitalmente competente, dotada da sua própria

estratégia digital, que consegue tirar o máximo partido das tecnologias.
10. -Estar em estreita interligação com o Projeto Educativo da Escola e com o Plano

Anual de Atividades, trazendo novas dinâmicas para a sua concretização.

3.3.

Parceiros
CFAE, Universidades, Escolas Superiores/Politécnicos, Empresas com responsabilização digital,

Entidades privadas, Poder Local (junta de Freguesia, Câmara Municipal).

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Objetivos
Dimensão

Tecnológica e digital

Parceiros

Objetivo

Métrica

Empresas com
responsabilização digital

Aumentar a rentabilização dos materiais
e equipamentos informáticos no
processo ensino aprendizagem.

Entidades privadas

Taxa de utilização das ferramentas
informáticas ao dispor da comunidade
escolar e educativa

□□□□□

Reforçar a obtenção e captação de
verbas e sua utilidade.

Número equipamentos e materiais obtidos
pela parceria com empresas ou instituições
de índole social

Elevar as expetativas e interesse do
ensino administrado para a
aprendizagem de cada aluno de acordo
com as suas características individuais.

Número de participações em encontros
nacionais e internacionais com instituições de
atividades de cooperação na transição digital

□□□

Número de atividades celebradas em
conjunto com a comunidade escolar e
educativa (por exemplo a semana do
agrupamento, semana da cultura, dia da
família,…) com ações para o desenvolvimento
digital

□□□

Universidades
Pedagógica

Escolas de referência de
formação contínua

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)

Taxa de utilização do domínio e conta
institucional

Número de parcerias de mecenato

Poder Local

CFAE

Prioridade

Número de atividades divulgadas nos meios
de informações e comunicação internas e
externa

Página 11 de 64

□□□□□

□□□

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

Objetivos
Dimensão

Parceiros

Objetivo

Métrica

Reforçar a relação escola- família,
potenciando atividades e propostas que
facilitem o envolvimento e articulação
de toda a comunidade escolar.

Taxa de sucesso de alunos com medidas
adicionais e seletivas com aplicabilidade de
equipamento digital

□□□

Número de plenários abertos à comunidade
para apresentação de boas práticas digitais
implementadas na escola

□□□

Reforçar a integração transversal das TIC
e outras ferramentas digitais nas
práticas pedagógicas.

Número de atividades de articulação
vertical/horizontal com vista ao
enriquecimento experimental e digital
Número de projetos interciclos que visem
práticas pedagógicas inovadoras
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CFAE

Organizacional

Universidades

Poder local

Promover conceções e paradigmas de
trabalho colaborativo com vista à
consecução e melhoria dos resultados.

Reforçar o trabalho de equipa e
orientações pedagógicas, criando
dinâmicas digitais eficazes e
contributivas para o ensino
aprendizagem.

Taxa de sucesso de turmas com a
implementação na sua plenitude dos DAC
Taxa de sucesso de turmas/apoio com
implementação das TIC na melhoria dos
resultados

□□□□

Número de projetos de mentorias entre
alunos, pessoal docente e não docente na
aquisição de competências digitais

□□□□

Número de workshop / ACD sobre dinâmicas
eficazes de capacitação digital com vista ao
trabalho colaborativo entre pares
Número de reuniões de ano/área
disciplinar para troca de boas práticas digitais
implementadas pelos docentes
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Melhorar as sinergias e colaboração
entre pares em prol do ensino e da
aprendizagem à distância e em rede.
Reforçar a qualidade e atratividade da
comunicação com a comunidade
escolar.
Potenciar a participação em projetos e
parcerias de utilidade social,
desenvolvimento pessoal e profissional
a comunidade escolar.
Potenciar a rentabilização
e inovação na organização e práticas
inovadoras/digitais conducentes ao
sucesso educativo.
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Número de reuniões inter e intra
departamentais relativas a esta temática
% de satisfação nos questionários aos EE
efectuados pela equipa de auto-avaliação
Número de protocolos com centros de
formação, universidades, outras instituições
de forma a desenvolver o programa de
formação ao nível da capacitação digital

□□
□□

□□□□□

Número de utilização de equipamento
tecnológico nas práticas educativas

□□□

% de atividades e disciplinas
utilizadas na plataforma do Google quer no
ensino presencial, quer no ensino à distância

□□□
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3.4.

Planeamento geral de atividades e cronograma

Atividades e cronograma
Dimensão

Tecnológica e
digital
(Equipamentos)

Atividade

Objetivo

Intervenientes

Apuramento e estatística de dados pelo
domínio web utilizado (ferramentas Google)

Aumentar a rentabilização dos materiais e
equipamentos informáticos no processo ensino
aprendizagem.

Parcerias

Apuramento e estatística de dados de
requisições por escola
Convite e Estabelecimento de protocolo
Negociação com parcerias
Constituição de equipa de projetos

Pedagógica
(Práticas
pedagógicas)

Realização de atividades abertas à
comunidade
Promoção de trabalhos na página do
Agrupamento
Realização e divulgação de atividades
inclusivas com equipamentos digitais que
potenciem o sucesso escolar
Realização periódica de plenários
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Docentes
Alunos

Reforçar a obtenção e captação de verbas e sua
utilidade.

Elevar as expetativas e interesse do ensino
administrado para a aprendizagem de cada aluno
de acordo com as suas características individuais.
Reforçar a relação escola- família, potenciando
atividades e propostas que facilitem o
envolvimento e articulação de toda a comunidade
escolar.
Reforçar a integração transversal das TIC e outras
ferramentas digitais nas práticas pedagógicas.
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Data

A Definir

Pessoal Não Docente

Parcerias
Docentes
Alunos
Pessoal Não Docente

A Definir
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Atividades e cronograma
Dimensão

Atividade
Realização de atividades experimentais com
alunos de diferentes níveis de ensino
Criação de projetos
Criação de turmas piloto (uma por nível de
ensino)
(Trabalho colaborativo)
Criação de uma turma /grupos por ciclo com
vista ao apuramento e balanço da
aplicabilidade da transição digital no
processo ensino aprendizagem.
(Trabalho colaborativo)

Organizacional
(Trabalho
colaborativo e
desenvolvimento
profissional)

Realização de workshop com grupos de
trabalho
(Desenvolvimento profissional)
Realização trimestral de reuniões para
desenvolvimento de matrizes curriculares
(Desenvolvimento profissional)
Estabelecimento de protocolos para o
desenvolvimento pessoal e profissional dos
colaboradores
(Trabalho colaborativo)
Formação contínua de professores e
planeamento no PAA, P@D,...
(Desenvolvimento profissional)
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Objetivo

Intervenientes

Data

Promover conceções e paradigmas de trabalho
colaborativo com vista à consecução e melhoria
dos resultados.
Reforçar o trabalho de equipa e orientações
pedagógicas, criando dinâmicas digitais eficazes e
contributivas para o ensino aprendizagem.
Melhorar as sinergias e colaboração entre pares
em prol do ensino e da aprendizagem à distância e
em rede.
Reforçar a qualidade e atratividade da
comunicação com a comunidade escolar.
Potenciar a participação em projetos e parcerias
de utilidade social, desenvolvimento pessoal e
profissional
a comunidade escolar.
Potenciar a rentabilização e inovação na
organização e práticas inovadoras/digitais
conducentes ao sucesso educativo.
Desmaterialização de documentação nas áreas
Administrativas e Pedagógicas
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Alunos
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3.5.

Planeamento específico de atividades e cronograma

3.5.1. Escola Secundária D. Pedro V
Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Tecnológica e
digital
(Equipamentos)

Atividade
Uso coletivo de recursos digitais - Dar
continuidade
aos
procedimentos
de
distribuição dos kits digitais do ME; procurar
novas oportunidades de apetrechamento dos
espaços de aula com equipamentos de uso
coletivo pelos grupos de alunos; oferecer
formação no âmbito da utilização pedagógica
dos recursos digitais disponíveis
Constituição de equipa de projetos
Realização de
comunidade

Pedagógica
(Práticas
pedagógicas)

atividades

abertas

à

Promoção de trabalhos na página do
Agrupamento
Realização e divulgação de atividades
inclusivas com equipamentos digitais que
potenciem o sucesso escolar
Realização periódica de plenários

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)

Objetivo
-Promover o uso coletivo de recursos
(equipamentos) digitais;
- Capacitar a comunidade para a
utilização coletiva dos recursos
existentes;
- Aumentar os recursos digitais
disponíveis
- Aprofundar práticas de avaliação com recurso ao
digital
- Garantir a participação massiva na capacitação
digital
- Garantir a formação necessária à transição
necessária nas práticas pedagógicas
- Desenvolver práticas de avaliação formativa com
recurso ao digital

Página 17 de 64

Intervenientes
Direção

Data
2021/2023

Serviços
Administrativos
Equipa de formação
do CFMBM e
voluntários
Direção
Serviços
Administrativos
Equipa de formação
do CFMBM e
voluntários
Docentes

2021/2023
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
Realização de atividades experimentais com
alunos de diferentes níveis de ensino
Criação de projetos

Objetivo
- Aprofundar práticas de trabalho colaborativo,
apoio e acompanhamento através de ferramentas
digitais online

Intervenientes

Data

Acrescentar valor às escolas, através da
ligação às práticas existentes e exploração de
novos cenários de aprendizagem e
abordagens pedagógicas que potenciem o
trabalho colaborativo e ativo
Desenvolver estratégias de ensino: conteúdo
digital e currículos, gestão de sala de aula,
espaço e organização do tempo
Promover a Educação para os Media prevista
no referencial do Ministério da Educação
Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem
Digital

Organizacional
(Lideranças,
trabalho
colaborativo e
desenvolvimento
profissional

- Rentabilização dos canais internos de
comunicação digital e colaboração digital
existentes:
- Explicitação de princípios de utilização
eficaz do correio eletrónico;
- Explicitação de princípios de utilização
eficaz e de diferenciação entre tempo de
trabalho e tempo pessoal;

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)

- Manter os programas atualizados e capacitar os
intervenientes para o seu uso
- Garantir condições de partilha e de trabalho com
recurso a aplicações interativas nas salas de aula
- Garantir o portefólio de documento e o fluxo de
informação pela comunidade educativa em todos
os anos letivos
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Administrativos
- Equipa de formação
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voluntários
- Docentes

2021/2023

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- Incentivo à utilização das ferramentas de
trabalho colaborativo e comunicação
síncrona e assíncrona adotadas no AEL;

Objetivo
- Criação de uma cultura de Academia Digital da
Unidade Orgânica

- Adoção da plataforma Google Classroom
para suporte ao ensino-aprendizagem e à
comunicação com os alunos, durante todo o
ano letivo:
- Modelo a adotar:
. uma Classroom para Direção de Turma;
. uma Classroom independente para cada
disciplina e cada turma;
. Adoção da plataforma Google Classroom e
outras ferramentas do Google Workspace,
para suporte ao trabalho colaborativo, à
partilha de materiais e à comunicação entre
membros de equipas de liderança, equipas
pedagógicas, ou outras equipas;
- Configuração eficaz do sistema de gestão
de bases de dados (GIAE), para recolha,
tratamento e produção de relatórios sobre
informação a monitorizar, relativa a:
. Informação individual sobre alunos;
. Informação agregada sobre alunos:

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Intervenientes

Data
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
por turma; por ano de escolaridade; por ciclo
de ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);

Objetivo

- Configuração/revisão dos modelos de
documentos e relatórios a produzir pelo
sistema de gestão de bases de dados (GIAE),
para recolha de dados e produção de
relatórios sobre informação a monitorizar,
relativa a:
Informação individual sobre alunos;
Informação agregada sobre alunos: por
turma; por ano de escolaridade; por ciclo de
ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);
- Transposição dos dados referentes a alunos
para o sistema de gestão de bases de dados
(GIAE), atualmente recolhidos e tratados por
métodos não automáticos, relativos a:
. Medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão (MSAI);
. Tutorias e apoio tutorial específico;
- Planos de apoio ou de recuperação de
aprendizagens, ou outros;
- Intervenção de técnicos especializados, na
Escola ou em articulação com a Escola;
Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)

Página 20 de 64

Intervenientes

Data
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- Incidentes de natureza disciplinar e
respetivas consequências;

Objetivo

- Incumprimento de deveres de aluno
(exemplo: não realização de tarefas em
E@D);
- Articulação Escola/outras entidades
externas, com intervenção junto do aluno;
- Propostas de diferenciação positiva de
alunos, por mérito;
- Participação em projetos ou outras
atividades diferenciadoras;
- Participação em visitas de estudo, ou outras
atividades equiparadas, fora do espaço
escolar;
- Outros dados, referentes a informação a
monitorizar (a indicar);
- Automatização da recolha de informação
sobre alunos e turmas, necessária para o
desenvolvimento de reuniões de equipas
pedagógicas, equipas de liderança, ou outras
equipas, e elaboração da respetiva ata ou
documento específico:
- Identificação da informação relevante para
inclusão em documentos específicos e em
atas;
Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Intervenientes

Data
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- Produção/revisão dos modelos de
documentos a utilizar e sua integração no
GIAE;

Objetivo

- Produção automática de relatórios a partir
da informação disponível no GIAE;
- Redefinição do sistema de comunicação
institucional entre profissionais do AEL e
Encarregado de Educação, ou outras
entidades externas:
- restrição aos canais de comunicação
institucional disponíveis no AEL:
canais físicos, nomeadamente:
atendimento presencial, com suporte digital;
atendimento telefónico, através dos
equipamentos telefónicos institucionais, com
suporte digital;
canais digitais, nomeadamente:
. GIAE, para contactos com o Encarregado de
Educação, com emissão automática de
mensagem de correio eletrónico, em
situações relevantes (a definir);
. formulário de contacto disponível em linha,
com identificação e triagem de assuntos e
seu encaminhamento automático para as

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Intervenientes

Data
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
equipas responsáveis pelo seu tratamento
específico;

Objetivo

Intervenientes

Data

Intervenientes

Data
2021/2023

. correio eletrónico institucional;
- Identificação de todos os registos sobre
atividade docente ainda existentes em papel
e sua transposição para os sistemas de
gestão de bases de dados adequados;

3.5.2. Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão
Tecnológica e
digital
(Equipamentos)

Pedagógica
(Práticas
pedagógicas)

Atividade
Uso coletivo de recursos digitais - Dar
continuidade aos
procedimentos de distribuição dos kits
digitais do ME; procurar
novas oportunidades de apetrechamento
dos espaços de aula com
equipamentos de uso coletivo pelos grupos
de alunos; oferecer
formação no âmbito da utilização pedagógica
dos recursos digitais
disponíveis
Constituição de equipa de projetos
Realização de
comunidade

atividades

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)

abertas

à

Objetivo
-Promover o uso coletivo de recursos
(equipamentos) digitais;
- Capacitar a comunidade para a
utilização coletiva dos recursos
existentes;
- Aumentar os recursos digitais
disponíveis
- Aprofundar práticas de avaliação com recurso ao
digital
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Administrativos
Equipa de formação
do CFMBM e voluntários
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2021/2023
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
Promoção de trabalhos na página do
Agrupamento

Objetivo
- Garantir a participação massiva na capacitação
digital

Intervenientes
Serviços
Administrativos

Realização e divulgação de atividades
inclusivas com equipamentos digitais que
potenciem o sucesso escolar

- Garantir a formação necessária à transição
necessária nas práticas pedagógicas

Equipa de formação
do CFMBM e voluntários

Realização periódica de plenários
Realização de atividades experimentais com
alunos de diferentes níveis de ensino
Criação de projetos

- Desenvolver práticas de avaliação formativa com
recurso ao digital
- Aprofundar práticas de trabalho colaborativo,
apoio e acompanhamento através de ferramentas
digitais online

Acrescentar valor às escolas, através da
ligação às práticas existentes e exploração de
novos cenários de aprendizagem e
abordagens pedagógicas que potenciem o
trabalho colaborativo e ativo
Desenvolver estratégias de ensino: conteúdo
digital e currículos, gestão de sala de aula,
espaço e organização do tempo
Promover a Educação para os Media prevista
no referencial do Ministério da Educação
Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem
Digital

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Data
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Organizacional
(Lideranças,
trabalho
colaborativo e
desenvolvimento
profissional

Atividade

Objetivo

-Rentabilização dos canais internos de
comunicação digital e colaboração digital
existentes:

Data

Parcerias
Docentes

- Explicitação de princípios de utilização
eficaz do correio eletrónico;

Pessoal Não Docente

- Explicitação de princípios de utilização
eficaz e de diferenciação entre tempo de
trabalho e tempo pessoal;
- Incentivo à utilização das ferramentas de
trabalho colaborativo e comunicação
síncrona e assíncrona adotadas no AEL;
- Adoção da plataforma Google Classroom
para suporte ao ensino-aprendizagem e à
comunicação com os alunos, durante todo o
ano letivo:
- Modelo a adotar:
. uma Classroom para Direção de Turma;
. uma Classroom independente para cada
disciplina e cada turma;
. Adoção da plataforma Google Classroom e
outras ferramentas do Google Workspace,
para suporte ao trabalho colaborativo, à
partilha de materiais e à comunicação entre
membros de equipas de liderança, equipas
pedagógicas, ou outras equipas;

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- Configuração eficaz do sistema de gestão
de bases de dados (GIAE), para recolha,
tratamento e produção de relatórios sobre
informação a monitorizar, relativa a:

Objetivo

. Informação individual sobre alunos;
. Informação agregada sobre alunos:
por turma; por ano de escolaridade; por ciclo
de ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);
- Configuração/revisão dos modelos de
documentos e relatórios a produzir pelo
sistema de gestão de bases de dados (GIAE),
para recolha de dados e produção de
relatórios sobre informação a monitorizar,
relativa a:
Informação individual sobre alunos;
Informação agregada sobre alunos: por
turma; por ano de escolaridade; por ciclo de
ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);
- Transposição dos dados referentes a alunos
para o sistema de gestão de bases de dados
(GIAE), atualmente recolhidos e tratados por
métodos não automáticos, relativos a:

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Intervenientes

Data
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
. Medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão (MSAI);

Objetivo

. Tutorias e apoio tutorial específico;
- Planos de apoio ou de recuperação de
aprendizagens, ou outros;
- Intervenção de técnicos especializados, na
Escola ou em articulação com a Escola;
- Incidentes de natureza disciplinar e
respetivas consequências;
- Incumprimento de deveres de aluno
(exemplo: não realização de tarefas em
E@D);
- Articulação Escola/outras entidades
externas, com intervenção junto do aluno;
- Propostas de diferenciação positiva de
alunos, por mérito;
- Participação em projetos ou outras
atividades diferenciadoras;
- Participação em visitas de estudo, ou outras
atividades equiparadas, fora do espaço
escolar;
- Outros dados, referentes a informação a
monitorizar (a indicar);

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Intervenientes

Data
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade

Objetivo

- Automatização da recolha de informação
sobre alunos e turmas, necessária para o
desenvolvimento de reuniões de equipas
pedagógicas, equipas de liderança, ou outras
equipas, e elaboração da respetiva ata ou
documento específico:
- Identificação da informação relevante para
inclusão em documentos específicos e em
atas;
- Produção/revisão dos modelos de
documentos a utilizar e sua integração no
GIAE;
- Produção automática de relatórios a partir
da informação disponível no GIAE;
- Redefinição do sistema de comunicação
institucional entre profissionais do AEL e
Encarregado de Educação, ou outras
entidades externas:
- restrição aos canais de comunicação
institucional disponíveis no AEL:
canais físicos, nomeadamente:
atendimento presencial, com suporte digital;
atendimento telefónico, através dos
equipamentos telefónicos institucionais, com
suporte digital;
Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Data
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
canais digitais, nomeadamente:

Objetivo

. GIAE, para contactos com o Encarregado de
Educação, com emissão automática de
mensagem de correio eletrónico, em
situações relevantes (a definir);
. formulário de contacto disponível em linha,
com identificação e triagem de assuntos e
seu encaminhamento automático para as
equipas responsáveis pelo seu tratamento
específico;
. correio eletrónico institucional;
- Identificação de todos os registos sobre
atividade docente ainda existentes em papel
e sua transposição para os sistemas de
gestão de bases de dados adequados;
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3.5.3. Escola Básica das Laranjeiras
Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão
Tecnológica e
digital
(Equipamentos)

Pedagógica
(Práticas
pedagógicas)

Atividade
Uso coletivo de recursos digitais - Dar
continuidade
aos
procedimentos
de
distribuição dos kits digitais do ME; procurar
novas oportunidades de apetrechamento dos
espaços de aula com equipamentos de uso
coletivo pelos grupos de alunos; oferecer
formação no âmbito da utilização pedagógica
dos recursos digitais disponíveis

Objetivo
-Promover o uso coletivo de recursos
(equipamentos) digitais;
- Capacitar a comunidade para a
utilização coletiva dos recursos
existentes;
- Aumentar os recursos digitais
disponíveis

Constituição de equipa de projetos

- Aprofundar práticas de avaliação com recurso ao
digital
- Garantir a participação massiva na capacitação
digital
- Garantir a formação necessária à transição
necessária nas práticas pedagógicas

Realização de
comunidade

atividades

abertas

à

Promoção de trabalhos na página do
Agrupamento
Realização e divulgação de atividades
inclusivas com equipamentos digitais que
potenciem o sucesso escolar
Realização periódica de plenários

- Desenvolver práticas de avaliação formativa com
recurso ao digital
- Aprofundar práticas de trabalho colaborativo,
apoio e acompanhamento através de ferramentas
digitais online

Realização de atividades experimentais com
alunos de diferentes níveis de ensino
Criação de projetos

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Intervenientes
Direção

Data
2021/2023

Serviços
Administrativos
Equipa de formação
do CFMBM e voluntários
Docentes
Direção
Serviços
Administrativos
Equipa de formação
do CFMBM e voluntários
Docentes

2021/2023
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
Acrescentar valor às escolas, através da
ligação às práticas existentes e exploração de
novos cenários de aprendizagem e
abordagens pedagógicas que potenciem o
trabalho colaborativo e ativo

Intervenientes

Objetivo

Data

Desenvolver estratégias de ensino: conteúdo
digital e currículos, gestão de sala de aula,
espaço e organização do tempo
Promover a Educação para os Media prevista
no referencial do Ministério da Educação
Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem
Digital

Organizacional
(Lideranças,
trabalho
colaborativo e
desenvolvimento
profissional

-Rentabilização dos canais internos de
comunicação digital e colaboração digital
existentes:
- Explicitação de princípios de utilização
eficaz do correio eletrónico;
- Explicitação de princípios de utilização
eficaz e de diferenciação entre tempo de
trabalho e tempo pessoal;
- Incentivo à utilização das ferramentas de
trabalho colaborativo e comunicação
síncrona e assíncrona adotadas no AEL;

- Manter os programas atualizados e capacitar os
intervenientes para o seu uso
- Garantir condições de partilha e de trabalho com
recurso a aplicações interativas nas salas de aula
- Garantir o portefólio de documento e o fluxo de
informação pela comunidade educativa em todos
os anos letivos
- Criação de uma cultura de Academia Digital da
Unidade Orgânica

- Adoção da plataforma Google Classroom
para suporte ao ensino-aprendizagem e à
Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
comunicação com os alunos, durante todo o
ano letivo:

Objetivo

- Modelo a adotar:
. uma Classroom para cada Grupo/Turma;
. Adoção da plataforma Google Classroom e
outras ferramentas do Google Workspace,
para suporte ao trabalho colaborativo, à
partilha de materiais e à comunicação entre
membros de equipas de liderança, equipas
pedagógicas, ou outras equipas;
- Configuração eficaz do sistema de gestão
de bases de dados (GIAE), para recolha,
tratamento e produção de relatórios sobre
informação a monitorizar, relativa a:
. Informação individual sobre alunos;
. Informação agregada sobre alunos:
por turma; por ano de escolaridade; por ciclo
de ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);
- Configuração/revisão dos modelos de
documentos e relatórios a produzir pelo
sistema de gestão de bases de dados (GIAE),
para recolha de dados e produção de
relatórios sobre informação a monitorizar,
relativa a:
Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
Informação individual sobre alunos;

Objetivo

Informação agregada sobre alunos: por
turma; por ano de escolaridade; por ciclo de
ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);
- Transposição dos dados referentes a alunos
para o sistema de gestão de bases de dados
(GIAE), atualmente recolhidos e tratados por
métodos não automáticos, relativos a:
. Medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão (MSAI);
- Planos de apoio ou de recuperação de
aprendizagens, ou outros;
- Intervenção de técnicos especializados, na
Escola ou em articulação com a Escola;
- Incidentes de natureza disciplinar e
respetivas consequências;
- Incumprimento de deveres de aluno
(exemplo: não realização de tarefas em
E@D);
- Articulação Escola/outras entidades
externas, com intervenção junto do aluno;
- Propostas de diferenciação positiva de
alunos, por mérito;
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- Participação em projetos ou outras
atividades diferenciadoras;

Objetivo

- Participação em visitas de estudo, ou outras
atividades equiparadas, fora do espaço
escolar;
- Outros dados, referentes a informação a
monitorizar (a indicar);
- Automatização da recolha de informação
sobre alunos e turmas, necessária para o
desenvolvimento de reuniões de equipas
pedagógicas, equipas de liderança, ou outras
equipas, e elaboração da respetiva ata ou
documento específico:
- Identificação da informação relevante para
inclusão em documentos específicos e em
atas;
- Produção/revisão dos modelos de
documentos a utilizar e sua integração no
GIAE;
- Produção automática de relatórios a partir
da informação disponível no GIAE;
- Redefinição do sistema de comunicação
institucional entre profissionais do AEL e
Encarregado de Educação, ou outras
entidades externas:
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- restrição aos canais de comunicação
institucional disponíveis no AEL:

Objetivo

canais físicos, nomeadamente:
atendimento presencial, com suporte digital;
atendimento telefónico, através dos
equipamentos telefónicos institucionais, com
suporte digital;
canais digitais, nomeadamente:
. GIAE, para contactos com o Encarregado de
Educação, com emissão automática de
mensagem de correio eletrónico, em
situações relevantes (a definir);
. formulário de contacto disponível em linha,
com identificação e triagem de assuntos e
seu encaminhamento automático para as
equipas responsáveis pelo seu tratamento
específico;
. correio eletrónico institucional;
- Identificação de todos os registos sobre
atividade docente ainda existentes em papel
e sua transposição para os sistemas de
gestão de bases de dados adequados;
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3.5.4. Escola Básica António Nobre
Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão
Tecnológica e
digital
(Equipamentos)

Pedagógica
(Práticas
pedagógicas)

Atividade
Uso coletivo de recursos digitais - Dar
continuidade
aos
procedimentos
de
distribuição dos kits digitais do ME; procurar
novas oportunidades de apetrechamento dos
espaços de aula com equipamentos de uso
coletivo pelos grupos de alunos; oferecer
formação no âmbito da utilização pedagógica
dos recursos digitais disponíveis
Constituição de equipa de projetos
Realização de atividades abertas à
comunidade
Promoção de trabalhos na página do
Agrupamento
Realização e divulgação de atividades
inclusivas com equipamentos digitais que
potenciem o sucesso escolar
Realização periódica de plenários

Objetivo
-Promover o uso coletivo de recursos
(equipamentos) digitais;
- Capacitar a comunidade para a
utilização coletiva dos recursos
existentes;
- Aumentar os recursos digitais
disponíveis
- Aprofundar práticas de avaliação com recurso ao
digital
- Garantir a participação massiva na capacitação
digital
- Garantir a formação necessária à transição
necessária nas práticas pedagógicas
- Desenvolver práticas de avaliação formativa com
recurso ao digital
- Aprofundar práticas de trabalho colaborativo,
apoio e acompanhamento através de ferramentas
digitais online

Realização de atividades experimentais com
alunos de diferentes níveis de ensino
Criação de projetos
Acrescentar valor às escolas, através da
ligação às práticas existentes e exploração de
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
novos cenários de aprendizagem e
abordagens pedagógicas que potenciem o
trabalho colaborativo e ativo

Intervenientes

Objetivo

Data

Desenvolver estratégias de ensino: conteúdo
digital e currículos, gestão de sala de aula,
espaço e organização do tempo
Promover a Educação para os Media prevista
no referencial do Ministério da Educação
Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem
Digital

Organizacional
(Lideranças,
trabalho
colaborativo e
desenvolvimento
profissional

-Rentabilização dos canais internos de
comunicação digital e colaboração digital
existentes:
- Explicitação de princípios de utilização
eficaz do correio eletrónico;
- Explicitação de princípios de utilização
eficaz e de diferenciação entre tempo de
trabalho e tempo pessoal;
- Incentivo à utilização das ferramentas de
trabalho colaborativo e comunicação
síncrona e assíncrona adotadas no AEL;

- Manter os programas atualizados e capacitar os
intervenientes para o seu uso
- Garantir condições de partilha e de trabalho com
recurso a aplicações interativas nas salas de aula
- Garantir o portefólio de documento e o fluxo de
informação pela comunidade educativa em todos
os anos letivos
- Criação de uma cultura de Academia Digital da
Unidade Orgânica

- Adoção da plataforma Google Classroom
para suporte ao ensino-aprendizagem e à
comunicação com os alunos, durante todo o
ano letivo:
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- Modelo a adotar:

Objetivo

. uma Classroom para cada Grupo/Turma;.
. Adoção da plataforma Google Classroom e
outras ferramentas do Google Workspace,
para suporte ao trabalho colaborativo, à
partilha de materiais e à comunicação entre
membros de equipas de liderança, equipas
pedagógicas, ou outras equipas;
- Configuração eficaz do sistema de gestão
de bases de dados (GIAE), para recolha,
tratamento e produção de relatórios sobre
informação a monitorizar, relativa a:
. Informação individual sobre alunos;
. Informação agregada sobre alunos:
por turma; por ano de escolaridade; por ciclo
de ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);
- Configuração/revisão dos modelos de
documentos e relatórios a produzir pelo
sistema de gestão de bases de dados (GIAE),
para recolha de dados e produção de
relatórios sobre informação a monitorizar,
relativa a:
Informação individual sobre alunos;
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Dimensão

Atividade
Informação agregada sobre alunos: por
turma; por ano de escolaridade; por ciclo de
ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);

Objetivo

- Transposição dos dados referentes a alunos
para o sistema de gestão de bases de dados
(GIAE), atualmente recolhidos e tratados por
métodos não automáticos, relativos a:
. Medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão (MSAI);
- Planos de apoio ou de recuperação de
aprendizagens, ou outros;
- Intervenção de técnicos especializados, na
Escola ou em articulação com a Escola;
- Incidentes de natureza disciplinar e
respetivas consequências;
- Incumprimento de deveres de aluno
(exemplo: não realização de tarefas em
E@D);
- Articulação Escola/outras entidades
externas, com intervenção junto do aluno;
- Propostas de diferenciação positiva de
alunos, por mérito;
- Participação em projetos ou outras
atividades diferenciadoras;
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- Participação em visitas de estudo, ou outras
atividades equiparadas, fora do espaço
escolar;

Objetivo

- Outros dados, referentes a informação a
monitorizar (a indicar);
- Automatização da recolha de informação
sobre alunos e turmas, necessária para o
desenvolvimento de reuniões de equipas
pedagógicas, equipas de liderança, ou outras
equipas, e elaboração da respetiva ata ou
documento específico:
- Identificação da informação relevante para
inclusão em documentos específicos e em
atas;
- Produção/revisão dos modelos de
documentos a utilizar e sua integração no
GIAE;
- Produção automática de relatórios a partir
da informação disponível no GIAE;
- Redefinição do sistema de comunicação
institucional entre profissionais do AEL e
Encarregado de Educação, ou outras
entidades externas:
- restrição aos canais de comunicação
institucional disponíveis no AEL:
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Dimensão

Atividade
canais físicos, nomeadamente:

Objetivo

atendimento presencial, com suporte digital;
atendimento telefónico, através dos
equipamentos telefónicos institucionais, com
suporte digital;
canais digitais, nomeadamente:
. GIAE, para contactos com o Encarregado de
Educação, com emissão automática de
mensagem de correio eletrónico, em
situações relevantes (a definir);
. formulário de contacto disponível em linha,
com identificação e triagem de assuntos e
seu encaminhamento automático para as
equipas responsáveis pelo seu tratamento
específico;
. correio eletrónico institucional;
- Identificação de todos os registos sobre
atividade docente ainda existentes em papel
e sua transposição para os sistemas de
gestão de bases de dados adequados;
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3.5.5. Escola Básica Frei Luís de Sousa
Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão
Tecnológica e
digital
(Equipamentos)

Pedagógica
(Práticas
pedagógicas)

Atividade
Uso coletivo de recursos digitais - Dar
continuidade
aos
procedimentos
de
distribuição dos kits digitais do ME; procurar
novas oportunidades de apetrechamento dos
espaços de aula com equipamentos de uso
coletivo pelos grupos de alunos; oferecer
formação no âmbito da utilização pedagógica
dos recursos digitais disponíveis

Objetivo
-Promover o uso coletivo de recursos
(equipamentos) digitais;

Constituição de equipa de projetos

- Aprofundar práticas de avaliação com recurso ao
digital

Realização de atividades abertas à
comunidade
Promoção de trabalhos na página do
Agrupamento
Realização e divulgação de atividades
inclusivas com equipamentos digitais que
potenciem o sucesso escolar
Realização periódica de plenários
Realização de atividades experimentais com
alunos de diferentes níveis de ensino

- Capacitar a comunidade para a
utilização coletiva dos recursos
existentes;
- Aumentar os recursos digitais
Disponíveis

- Garantir a participação massiva na capacitação
digital
- Garantir a formação necessária à transição
necessária nas práticas pedagógicas
- Desenvolver práticas de avaliação formativa com
recurso ao digital
- Aprofundar práticas de trabalho colaborativo,
apoio e acompanhamento através de ferramentas
digitais online

Criação de projetos

Versão 0.2 (documento aprovado em CP, 20/01/2022)

Página 42 de 64

Intervenientes
Direção

Data
2021/2023

Serviços
Administrativos
Equipa de formação
do CFMBM e voluntários

Direção
Serviços
Administrativos
Equipa de formação
do CFMBM e voluntários
Docente

2021/2023

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
Acrescentar valor às escolas, através da
ligação às práticas existentes e exploração de
novos cenários de aprendizagem e
abordagens pedagógicas que potenciem o
trabalho colaborativo e ativo

Intervenientes

Objetivo

Data

Desenvolver estratégias de ensino: conteúdo
digital e currículos, gestão de sala de aula,
espaço e organização do tempo
Promover a Educação para os Media prevista
no referencial do Ministério da Educação
Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem
Digital
Organizacional
(Lideranças,
trabalho
colaborativo e
desenvolvimento
profissional

-Rentabilização dos canais internos de
comunicação digital e colaboração digital
existentes:
- Explicitação de princípios de utilização
eficaz do correio eletrónico;
- Explicitação de princípios de utilização
eficaz e de diferenciação entre tempo de
trabalho e tempo pessoal;
- Incentivo à utilização das ferramentas de
trabalho colaborativo e comunicação
síncrona e assíncrona adotadas no AEL;

- Manter os programas atualizados e capacitar os
intervenientes para o seu uso
- Garantir condições de partilha e de trabalho com
recurso a aplicações interativas nas salas de aula
- Garantir o portefólio de documento e o fluxo de
informação pela comunidade educativa em todos
os anos letivos
- Criação de uma cultura de Academia Digital da
Unidade Orgânica

- Adoção da plataforma Google Classroom
para suporte ao ensino-aprendizagem e à
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Dimensão

Atividade
comunicação com os alunos, durante todo o
ano letivo:

Objetivo

- Modelo a adotar:
uma Classroom para cada Grupo/Turma;
. Adoção da plataforma Google Classroom e
outras ferramentas do Google Workspace,
para suporte ao trabalho colaborativo, à
partilha de materiais e à comunicação entre
membros de equipas de liderança, equipas
pedagógicas, ou outras equipas;
- Configuração eficaz do sistema de gestão
de bases de dados (GIAE), para recolha,
tratamento e produção de relatórios sobre
informação a monitorizar, relativa a:
. Informação individual sobre alunos;
. Informação agregada sobre alunos:
por turma; por ano de escolaridade; por ciclo
de ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);
- Configuração/revisão dos modelos de
documentos e relatórios a produzir pelo
sistema de gestão de bases de dados (GIAE),
para recolha de dados e produção de
relatórios sobre informação a monitorizar,
relativa a:
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
Informação individual sobre alunos;

Objetivo

Informação agregada sobre alunos: por
turma; por ano de escolaridade; por ciclo de
ensino; por outros critérios relevantes (a
definir);
- Transposição dos dados referentes a alunos
para o sistema de gestão de bases de dados
(GIAE), atualmente recolhidos e tratados por
métodos não automáticos, relativos a:
. Medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão (MSAI);
- Planos de apoio ou de recuperação de
aprendizagens, ou outros;
- Intervenção de técnicos especializados, na
Escola ou em articulação com a Escola;
- Incidentes de natureza disciplinar e
respetivas consequências;
- Incumprimento de deveres de aluno
(exemplo: não realização de tarefas em
E@D);
- Articulação Escola/outras entidades
externas, com intervenção junto do aluno;
- Propostas de diferenciação positiva de
alunos, por mérito;
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Atividades e cronograma - Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos
Dimensão

Atividade
- Participação em projetos ou outras
atividades diferenciadoras;

Objetivo

- Participação em visitas de estudo, ou outras
atividades equiparadas, fora do espaço
escolar;
- Outros dados, referentes a informação a
monitorizar (a indicar);
- Automatização da recolha de informação
sobre alunos e turmas, necessária para o
desenvolvimento de reuniões de equipas
pedagógicas, equipas de liderança, ou outras
equipas, e elaboração da respetiva ata ou
documento específico:
- Identificação da informação relevante para
inclusão em documentos específicos e em
atas;
- Produção/revisão dos modelos de
documentos a utilizar e sua integração no
GIAE;
- Produção automática de relatórios a partir
da informação disponível no GIAE;
- Redefinição do sistema de comunicação
institucional entre profissionais do AEL e
Encarregado de Educação, ou outras
entidades externas:
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Dimensão

Atividade
- Restrição aos canais de comunicação
institucional disponíveis no AEL:

Objetivo

canais físicos, nomeadamente:
atendimento presencial, com suporte digital;
atendimento telefónico, através dos
equipamentos telefónicos institucionais, com
suporte digital;
canais digitais, nomeadamente:
. GIAE, para contactos com o Encarregado de
Educação, com emissão automática de
mensagem de correio eletrónico, em
situações relevantes (a definir);
. formulário de contacto disponível em linha,
com identificação e triagem de assuntos e
seu encaminhamento automático para as
equipas responsáveis pelo seu tratamento
específico;
. correio eletrónico institucional;
- Identificação de todos os registos sobre
atividade docente ainda existentes em papel
e sua transposição para os sistemas de
gestão de bases de dados adequados;
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3.6.

Comentário e reflexão

Todo o processo de implementação e monitorização será ajustado à medida do nível de
concretização dos objetivos propostos.
De forma a ajustar da melhor forma as dimensões presentes no PADDE a uma visão estratégica
de implementação em relação a causa efeito, apresentamos um mapa que demonstra um modelo
estratégico que se constitui como um modelo cíclico e evolutivo (Figura 1).
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Figura 1
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3.7.

Plano de comunicação com a comunidade

3.7.1. Estratégia e mensagem chave
A mensagem a passar a toda a comunidade escolar é de que os objetivos e indicadores fixados
em cada perspetiva/dimensão têm de funcionar de forma integrada (balanceada) estabelecendo-se
relações de causa e efeito entre todas as perspetivas em consonância total com a missão elencada no
projeto Educativo da Escola. Só assim se alcançará o sucesso deste plano (Figura 1).

3.7.2. Plano de comunicação

Plano de comunicação
Destinatários
Professores

Meios
Email e reuniões

Data
Trimestral

Responsável
Equipa PADDE

Alunos

Email e Observatório PADDE

Trimestral

Equipa PADDE

Organizacional

Email e Observatório PADDE

Trimestral

Equipa PADDE

Encarregados de
Educação

Email e Observatório PADDE

Trimestral

Equipa PADDE

Comunidade
Educativa

Email e Observatório PADDE

Trimestral

Equipa PADDE
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4. Monitorização e avaliação
Indicadores para monitorização
Dimensão

Tecnológica e
digital

Objetivo
Aumentar a
rentabilização dos
materiais e
equipamentos
informáticos no
processo ensino
aprendizagem.

Reforçar a
obtenção e
captação de verbas
e sua utilidade.

Métrica
Taxa de utilização
do domínio e conta
institucional

Indicador
>de 10%

Taxa de utilização
das ferramentas
informáticas ao
dispor da
comunidade
escolar e educativa

>de 10%

Número de
parcerias de
mecenato
Número
equipamentos e
materiais obtidos
pela parceria com
empresas ou
instituições de
índole social

Elevar as
expetativas e
interesse do ensino
administrado para
a aprendizagem de
cada aluno de
acordo com as suas
características
individuais.

Pedagógica

Reforçar a relação
escola- família,
potenciando
atividades e
propostas que
facilitem o
envolvimento e
articulação de toda
a comunidade
escolar.

Número de
participações em
encontros
nacionais e
internacionais com
instituições de
atividades de
cooperação na
transição digital
Número de
atividades
celebradas em
conjunto com a
comunidade
escolar e educativa
(por exemplo a
semana do
agrupamento,
semana da cultura,
dia da família,…)
com ações para o
desenvolvimento
digital
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3

Fonte/Dados Periodicidade

Documentos
da escola
(atas,
informação,
email,
ordem de
serviço,
sistema de
informação
à gestão,…)

Anual

10

3

3

Documentos
da escola
(atas,
informação,
email,
ordem de
serviço,
sistema de
informação
à gestão,…)

Trimestral

15
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Indicadores para monitorização
Dimensão

Objetivo
Reforçar a
integração
transversal das TIC
e outras
ferramentas
digitais nas práticas
pedagógicas.

Métrica
Número de
atividades
divulgadas nos
meios de
informações e
comunicação
internas e externa
Taxa de sucesso de
alunos com
medidas adicionais
e seletivas com
aplicabilidade de
equipamento
digital
Número de
plenários abertos à
comunidade para
apresentação de
boas práticas
digitais
implementadas na
escola
Número de
atividades de
articulação
vertical/horizontal
com vista ao
enriquecimento
experimental e
digital

Indicador

Fonte/Dados Periodicidade

>de10%

3

3

5

Número de
projetos interciclos
que visem práticas
pedagógicas
inovadoras
Promover
conceções e
paradigmas de
trabalho
colaborativo com
vista à consecução
e melhoria dos
resultados.

Taxa de sucesso de
turmas com a
implementação na
sua plenitude dos
DAC
Taxa de sucesso de
turmas/apoio com
implementação das
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Indicadores para monitorização
Dimensão

Organizacional

Objetivo
Reforçar o trabalho
de equipa e
orientações
pedagógicas,
criando dinâmicas
digitais eficazes e
contributivas para
o ensino
aprendizagem.
Melhorar as
sinergias e
colaboração entre
pares em prol do
ensino e da
aprendizagem à
distância e em
rede.
Reforçar a
qualidade e
atratividade da
comunicação com
a comunidade
escolar.
Potenciar
a
participação
em
projetos e parcerias
de utilidade social,
desenvolvimento
pessoal
e
profissional
a
comunidade
escolar.
Potenciar
a
rentabilização
e
inovação
na
organização
e
práticas
inovadoras/digitais
conducentes
ao
sucesso educativo.

Métrica
TIC na melhoria
dos resultados
Número de
projetos de
mentorias entre
alunos, pessoal
docente e não
docente na
aquisição de
competências
digitais
Número de
workshop / ACD
sobre dinâmicas
eficazes de
capacitação digital
com vista ao
trabalho
colaborativo entre
pares
Número de
reuniões de
ano/área
disciplinar para
troca de boas
práticas digitais
implementadas
pelos docentes
Número de
reuniões inter e
intra
departamentais
relativas a esta
temática
% de satisfação nos
questionários aos
EE efectuados pela
equipa de autoavaliação

Indicador

10

Fonte/Dados Periodicidade

Documentos
da escola
(atas,
informação,
email,
ordem de
serviço,
sistema de
informação
à gestão,…)

Trimestral

2

3

3

>de50%

3

Número de
protocolos com
centros de
formação,
universidades,
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Indicadores para monitorização
Dimensão

Objetivo

Métrica
outras instituições
de forma a
desenvolver o
programa de
formação ao nível
da capacitação
digital
Número de
utilização de
equipamento
tecnológico nas
práticas educativas

Indicador

Fonte/Dados Periodicidade

>3%

>3%

% de atividades e
disciplinas
utilizadas na
plataforma do
Google quer no
ensino presencial,
quer no ensino à
distância
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Anexo I – Análise dos Dados da Escola (SELFIE E Check-in,
2020/2021)
Resultados globais do diagnóstico
SELFIE
Período de aplicação

26/04/2021 a 08/05/2021

Participação
Convidad
os
10

Dirigentes
Participaçã
o
8

2º ciclo e 3º ciclo

14

9

Secundário geral

11

8

5

4

Nível de ensino
1º ciclo

Secundário
profissional e
recorrente

CHECK-IN
Período
aplicação

de

Participação
Nº
de
respondentes
%

0
4
3
0

Convidad
%
os
8 97

Professores
Participaçã
o
35

6 97

61

7 104

63

8

44

24

6
3
1
5

Convidad
%
os
3 985

Alunos
Participaçã
o
201

6 985

942

6 628

505

5

622

14/01/2021 A 18/01/2021

201
63,8

Outros Referenciais para Reflexão
Questionários a funcionários não docentes e a encarregados de educação.
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Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE]
Valores médios

Dirigentes

Professores

Alunos

1º ciclo

3,5

2,9

2,5

2º ciclo

3,5

2,8

2,9

2º e 3º ciclos

3,4

2,8

2,8

Secundário geral

3,7

3,2

2,6

Secundário profissional

3,2

3,4

3,2

« outro »

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

Computador

Internet

1º ciclo

59

60

2º ciclo

67

72

3º ciclo

69

70

Secundário geral

45

47

Secundário profissional

37,5

38,5

« outro »

Serviços Digitais
Assinale com um X

Sim

Sumários digitais

X

Controlo de ausências

X

Contato com Encarregados de Educação

X

Não

Outros (indicar):

Comentários e reflexão

Comentários
A maioria dos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos de ensino e a quase maioria dos alunos do Secundário geral têm
computador e Internet em casa, o que é uma mais-valia para o processo ensino-aprendizagem.No entanto existe
uma elevada percentagem de alunos dos cursos profissionais sem essa vantagem.
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A escola dispõe de um sistema de escrita de sumários e de controlo de ausências célere e eficaz.
Em todos os ciclos de ensino, exceto no Secundário profissional, a pontuação dos Dirigentes em Infraestruturas
e Equipamentos é superior à dos Professores e dos Alunos.
Destacam-se pela positiva (pontuação igual ou superior a 3,5) as respostas dadas às questões C1-Infraestruturas,
C3-Acesso à Internet, C11-op-Fratura Digital- Medidas para identificar os desafios e C11-op-Fratura Digital- Apoio
para ultrapassar os desafios.
Destacam-se por terem pontuações iguais ou inferiores a 3 as questões C8-Dispositivos digitais para a
aprendizagem, C10-op-Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos , C13-op-Trazer o próprio dispositivo (
com exceção para os alunos do secundário profissional), C14-op-Espaços físicos (com pontuação maior nos
professores do secundário profissional) e C15-op-Tecnologias de apoio.É ainda de realçar a maior pontuação (0,5
pontos) dos Dirigentes face à dos Professores relativamente à questão sobre Espaços Físicos.
A questão C5, sobre apoio técnico, mereceu uma pontuação inferior a 3 apenas nos docentes do ensino básico,
contratando com a elevada pontuação (3,6) dos docentes do ensino secundário.
A questão C16-op sobre Bibliotecas mereceu pontuação igual ou superior a 3 de todos os grupos.
Reflexão
Os professores e alunos reconhecem a existência, em todo o Agrupamento, de infraestruturas, acesso à Internet
e um bom apoio da Biblioteca. No entanto sentem que os espaços físicos em que se exploram ativamente as
tecnologias poderiam ser ampliados ou melhorados, deveria ser mais célere a solução dos problemas a nível
informático e haver mais apoio tecnológico quando necessário, sobretudo nas escolas básicas do agrupamento.
Ainda sobre espaços físicos, de realçar a questão própria 8, em que os grupos são unânimes em considerar útil a
existência de um espaço multimédia na escola.
Quanto a questões relacionadas com a quantidade de equipamentos disponíveis, o processo de resolução está
atualmente em curso e transcende o domínio de atuação da escola.É um dos fatores mais apontados como
inibidores do ensino e aprendizagem com as TIC, na questão 10 de Outras Áreas.

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

3,6

3,8

-----

3,8

3,9

3,8

3,8

3,9

4

3,8

4,2

4,1

3,8

4

4

3,6

3,6

2,5

3,6

3,4

3,2

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula
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Práticas de Avaliação

Competências Digitais dos Alunos

3,5

3,4

3

3,4

3,7

3,5

3,5

3,5

3,1

3,4

3,3

-----

3,2

3

2,9

3,5

3,2

2,6

3,1

3,6

3,2

3,3

3,3

2,9

3,5

3,2

3,6

3,9

3,2

3,1

3,6

3,2

2,9

3,1

3,5

3,5

3,5

3,3

3,2

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Recursos digitais

38

49,2

12,8

Ensino e aprendizagem

44,2

47,8

8

Avaliação

44,6

48,2

7,2

Capacitação dos aprendentes

38

47,9

14,1

Promoção da competência digital dos aprendentes

48,2

46,5

5,3

Área
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Comentários e reflexão
Comentários
1) Relativamente ao Check-In destaca-se pela positiva o elevado número de docentes, cerca de 50%, que se
situam no nível 2 de proficiência nas áreas relativas à dimensão pedagógica, com realce para Recursos digitais e
Capacitação dos aprendentes. A área da Promoção da competência digital dos aprendentes é aquela em que
menos docentes se sentem muito capacitados, com quase 50 % a posicionarem-se no nível 1.
2) Relativamente à Selfie, os dados mostram que globalmente existe consenso nos diferentes grupos de
respondentes no que respeita a uma utilização acima da média das tecnologias digitais, com vista à atualização e
inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem. Destacam-se as elevadas pontuações nas questões E1Recursos educativos online e E4-Comunicação com a comunidade escolar (4,1, sem discrepâncias), seguidas de E2Criação de recursos digitais (3,8) e E5-op-Recursos educativos abertos (3,9).Destaca-se ainda a elevada pontuação
nas questões H1 e H3 (Comportamento seguro e Comportamento responsável, com médias de 3,5 e 3,6), sem
discrepâncias por grupos de respondentes.
De notar, porém, que em Pedagogia- Aplicação em sala de Aula - questões F1-Adaptação às necessidades dos
alunos e F3-Promoção da criatividade, e em Práticas de Avaliação, a perceção dos alunos é inferior à dos docentes
e pouco satisfatória (2,9 e 3, e média de 2,9, respetivamente). Existe uma maior diferença nos resultados das
questões G3 e G5 (Feedback em tempo útil (0,6 pontos) e Autorreflexão sobre a Aprendizagem.
Quanto à questão G7, Feedback aos outros alunos, os três grupos de respondentes atribuem, em média,
classificação inferior a 3.
Na questão F5-Colaboração entre os alunos, a pontuação só foi inferior a 3 para alunos do 1º ciclo, e é apenas nos
alunos do 1º ciclo que a pontuação em F-Pedagogia-Aplicação em sala de aula é inferior a 3.
Na questão H12-op-Aptidões digitais em várias disciplinas, é apenas nos alunos do básico que se apresentam
pontuações inferiores a 3.
3) Uma triangulação de dados dos dois instrumentos evidencia concordâncias. Por exemplo, os alunos atribuem
classificação inferior a 3 em Práticas de Avaliação e apenas 7,2% dos docentes, no Check-In, se encontram no nível
3 na área da Avaliação. O item Recursos educativos online é o que reúne maior número de docentes no nível 2, e
obteve uma elevada pontuação na Selfie.
Reflexão
Podemos supor que os docentes se sentem, na sua maioria, bem preparados para a elaboração de recursos digitais,
mesmo a partir de fontes open-source, devendo ser mais trabalhada a utilização dos mesmos para os alunos
aprenderem melhor na sala de aula, num contexto de educação inclusiva. Este relativo à-vontade encontra-se
expresso nas respostas à questão 7 de Outras áreas (Confiança na utilização de tecnologia), em que a média
corresponde a “Confiante”.
Por outro lado, fornecer informação aos alunos relativa a segurança e direitos de autor ou utilizar as tecnologias
para avaliar, dar feedback e desenvolver projetos que estimulem a criatividade dos alunos poderão ser aspetos a
valorizar num futuro próximo. Contudo, relativamente ao feedback, a questão própria 3 sugere que este já é , de
modo geral, promovido, sem grandes diferenças entre grupos.
Nos alunos do ensino básico existe uma perceção de maior dificuldade no lidar com as tecnologias e na utilização
das mesmas em sala de aula. Era também nesse nível que mais docentes apontavam fraco apoio técnico e 71,4%
dos docentes do 1º ciclo referiram uma ligação à Net lenta ou pouco fiável na questão 10 de Outras àreas- Fatores
que inibem o uso da tecnologia.
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Existiu uma boa pontuação relativamente à comunicação. De facto todos os elementos da escola possuem um
email institucional, o que constitui uma mais-valia pois facilita a circulação segura de informação entre todos. Para
questões mais gerais, como informação sobre exames, atividades ou legislação, a comunidade é informada através
do website da escola, devidamente organizado e sempre atualizado, continuando os professores a receber a dita
informação por email. Além disso, a plataforma Classroom , muito utilizada após o primeiro confinamento,facilita
a comunicação com os alunos.
O facto de existir uma opinião consensual sobre a utilização segura da Internet no Agrupamento é algo de
muito positivo.

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

3,2

2,8

-----

3,3

2,5

3,5

2,8

3,3

3

3,3

2,8

3,3

3,1

3,1

3,1

2,6

3

3,6

2,8

2,8

2,9

3

3,4

3,2

2,9

3,1

3,1

3,1

-----

3,9

2,9

3,6

3

3,3

3

3,5

3

Colaboração e trabalho em rede

Desenvolvimento profissional contínuo
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Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Área
Envolvimento profissional

Nível 1

Nível 2

Nível 3

26,36

62,68

10,94

35,4

59,3

5,3

Competências Digitais Comunidade Educativa
Encarregados de Educação
Questionário respondido por 31% dos Encarregados de Educação do AEL. Da análise dos questionários
constata-se o seguinte:
- 95,3 % detêm conhecimento actualizado sobre recursos tecnológicos e seu potencial de utilização
profissional como elemento de suporte da comunidade escolar e da vida escolar do seu educando;
- 97,5 % acompanha o desenvolvimento tecnológico no que implica a sua responsabilidade de EE;
- 90,6 % executa operações com hardware e sistemas operativos;
- 95,7 % acede, organiza e sistematiza a informação em formato digital;
- 86,6 % executa operações com programas ou sistemas de informação online e/ou off-line;
- 96,8 % comunica com os outros, individualmente ou em grupo, de forma síncrona e/ou assíncrona
através de ferramentas digitais específicas disponibilizadas pela escola;
- 92,5 % elabora documentos em formato digital com diferentes finalidades e para diferentes
públicos, em contextos diversificados;
- 94,9 % conhece e utiliza ferramentas digitais como suporte de processos organizativos e
administrativos ou processos de suporte e acompanhamento da vida escolar do seu educando;
50,6 % têm o ensino superior ao nível da escolaridade.
Pessoal não docente
Questionário respondido por 63,75% dos funcionários do AEL. Da análise dos questionários constatase o seguinte:
- 68,6 % dos inquiridos detêm conhecimento actualizado sobre recursos tecnológicos e seu potencial
de utilização profissional;
- 52,9 % acompanha o desenvolvimento tecnológico no que implica a sua responsabilidade
profissional;
- 47,1 % executa com facilidade operações de Hardware e sistemas operativos;
- 60,8 % acede, organiza e sistematiza a informação em formato digital;
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- 64,7 % executa operações com programas ou sistemas de informação online e/ou off line;
- 59,4 % elabora documentos em formato digital com diferentes finalidades e para diferentes
públicos;
- 66,6 % dos inquiridos comunica com os outros, individualmente ou em grupo de forma síncrona
e/ou assíncrona através de ferramentas digitais;
- 66,7 % demonstra ter conhecimentos básicos das ferramentas TIC e da sua utilização no contexto de
trabalho.
- 49% têm até ao 9º ano relativamente ao nível de escolaridade.

Sistemas de informação à gestão
O grande objectivo de toda a gestão de sistemas é
- Fomentar a Utilização de Serviços em Rede na Unidade Orgânica e a Eficiência de comunicação à
Comunidade Escolar do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.
Existe uma centralização de toda a informação sobre gestão escolar da unidade orgânica, nomeadamente
no recurso a uma plataforma de gestão escolar, sobre tecnologia maioritariamente WEB, permitindo uma
intervenção de pessoal docente, não docente, alunos e encarregados de educação (GPV, GIAE, SIGE, SIGA).
Esta plataforma de gestão escolar permitirá responder às necessidades referentes ao registo académico dos
alunos, ao plano curricular, à intervenção da ação social escolar, ao funcionamento das aulas e
correspondente avaliação, assiduidade, entre outros.

Comentários e reflexão
Comentários
1) Relativamente ao Check-In, verifica-se que apenas cerca de 5% dos docentes se posicionam no nível 3
de Envolvimento Profissional. A maioria encontra-se no nível 2, o que significa uma boa utilização de
diferentes canais de comunicação e de tecnologias para trabalhar, alguma partilha de materiais, uma
procura de melhoria das suas práticas e tentativa de encontrar formação online.
2) Relativamente à Selfie, em Liderança, os dirigentes atribuem no geral pontuações mais elevadas do que
os professores, em especial no que diz respeito à existência de Estratégia Digital (A1) (0,6 pontos de
diferença). Na questão A4-op-Tempo para explorar o ensino digital, as pontuações são baixas em ambos os
grupos ( 3 e 2,4)
Em relação a Colaboração e Trabalho em Rede também se verifica a mesma tendência, em especial no
que diz respeito a B3-Parcerias e B4-Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância (0,4 e 0,3
pontos de diferença, respetivamente).
Finalmente, no DPC as discrepâncias aumentam, destacando-se a maior diferença em D1-Necessidades
de DPC e D3-Partilha de Experiências (0,7 e 0,5 pontos de diferença, respetivamente) e a pontuação negativa
dos respondentes em D4- Oportunidades de DPC.
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3) Uma triangulação de dados dos dois instrumentos poderá evidenciar concordância em Partilha de
Experiências, que aparenta não ser ainda muito eficaz.
Os resultados da Selfie no domínio do DPC e na área do Check-In Envolvimento profissional, onde se
insere a questão 1.4 –Participo em oportunidades de formação online, são concordantes. Poucos
professores se posicionam no nível 3 (Check-In) e a pontuação média que atribuem no referido domínio é 3
(Selfie).
Reflexão
Relativamente ao DPC, esta é uma área em que está a decorrer formação creditada por níveis de proficiência
e, sob esse aspeto, a falta de oportunidades de formação que os docentes apontam está em vias de ser
solucionada e segue um calendário próprio. Há uma nítida preocupação com a formação por parte de
dirigentes e professores, como o atestam os resultados da questão própria 5 (média de 4,1).
Poderia incentivar-se a partilha informal de experiências bem sucedidas na área do digital no seio dos grupos
disciplinares, que contribuiria para uma formação a nível interno, não creditada mas também importante,
como consideram os docentes na questão 6 de Outras Áreas.
A biblioteca escolar já faz um contínuo e eficaz trabalho de criação de oportunidades de DPC para docentes,
ao agregar e divulgar recursos nas diferentes áreas curriculares que promovem a autoformação e a melhoria
contínua do desempenho profissional.
A baixa pontuação na questão B4, sobre ensino à distância poderá ser analisada em conjunto com as
respostas às questões 11 e 12 de Fatores negativos/positivos para o uso de tecnologia em casa. Por exemplo,
poucos consideram que a escola tenha experiência neste tipo de ensino, ou que possua uma estratégia
digital e muitos acentuam a fraca acessibilidade a uma ligação de Internet fiável e mesmo a dispositivos.
Finalmente há que refletir sobre a melhor solução para resolver o problema da falta de tempo para criar
materiais instrutivos na área do digital, que preocupa dirigentes e docentes. A questão própria 6, sobre
atribuição de tempos não letivos para este trabalho, apresenta pontuações superiores a 4 nos grupos de
respondentes, sem distinção de níveis de ensino. A falta de tempo é considerada, na questão 10 de Outras
Áreas, o segundo fator inibidor da utilização das TIC.
Apesar disto, os docentes, na questão 8 de Outras Áreas afirmam terem despendido cerca de 50% do seu
tempo a usar as tecnologias digitais, nos últimos meses, talvez levando em conta o ensino à distância.
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Anexo II - Análise dos Dados da Escola (SELFIE E Check-in,
2021/2022)
Inserir dados SELFIE e Check-in, numa aplicação futura

Período de vigência do PADDE

2021/2023

Data de aprovação em Conselho Pedagógico

08/07/2021 (1ª versão)
20/01/2022 (2ª versão)
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