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Introdução  

 
O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato tem 

por base o quadro conceptual os documentos orientadores desenvolvidos pela Comissão Europeia, 

designadamente o DigCompEdu e o DigComorg, bem como as linhas orientadoras emanadas dos 

documentos internos da entidade organizacional, nomeadamente o Projeto Educativo do Agrupamento, o 

Projeto de Intervenção da Diretora, o Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular - Plano 21|23 

Escola+, plano integrado para a recuperação das aprendizagens. 

No sentido de concretizar este plano, tornou-se fundamental aferir o ponto de partida (Check-in e 

SELFIE), qual os objetivos a pretender alcançar, tendo permitido à Escola refletir opções, estratégias e 

ações/atividades para construção deste documento, bem como o temporal em que o plano é 

desenvolvido na prática e aferição e adequação dos níveis de implementação e consecução dos 

objectivos definidos.  

Neste contexto, considera-se que a capacitação dos docentes e de outros profissionais da educação 

terá um papel determinante no alicerçar da integração transversal das tecnologias de informação e 

comunicação.  

Conscientes de que a integração transversal das tecnologias de informação e comunicação serão 

elementos potencializadores dos processos de inovação nas escolas e nas respostas aos contextos e 

desafios atuais, considera-se que esta mesma integração seja também ela um preditor da melhoria e do 

sucesso educativo no Agrupamento.  
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Caracterização da unidade orgânica 

 

O Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato foi constituído em 30 de julho de 2003 por despacho 

da Senhora Diretora Regional de Lisboa, relativamente ao processo de constituição do Agrupamento de 

Escolas.  

É um Agrupamento constituído por sete unidades escolares, desde o ensino Pré-escolar ao 9.º ano de 

escolaridade, composto por uma Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, quatro JI/EB1, uma EB1 e um 

Jardim de Infância. 

 

1. Contextualização do Agrupamento 

 

As Escolas do Agrupamento situam-se na freguesia da Amora, concelho do Seixal, distrito de Setúbal. 

A freguesia da Amora é, em termos territoriais, a maior freguesia do concelho, com 27,31 km² de área e 

cerca de 49376 habitantes, de acordo com os dados dos censos de 2021. A população é 

predominantemente migratória (deslocações pendulares), desenraizada e vulnerável aos diversos tipos de 

pressões, caracterizando-se, ainda, por uma multiculturalidade, fruto de sucessivos e crescentes fluxos 

migratórios, de que se destacam os oriundos de Cabo Verde (localizados, essencialmente, na Quinta da 

Princesa), São Tomé e Brasil. 

Em termos económicos, e de acordo com os dados do Recenseamento Geral da População (2011), a 

atividade da freguesia assenta, essencialmente, no comércio de bens e serviços. No que concerne a 

população imigrante esta é essencialmente jovem, cerca de 44% possui idade igual ou inferior a 24 anos e 

39% encontra-se no grupo etário seguinte (25-44 anos) e algo deficitária em termos de instrução escolar: 

apenas 24% concluiu o 9.º ano, mais de 40% possui um nível básico que é hoje inferior ao obrigatório e 

aproximadamente 8% não frequentou a escola ou não concluiu a escolaridade mínima (11,5% no caso das 

mulheres). 

Na freguesia da Amora destaca-se o Bairro da Quinta da Princesa, bairro social composto por 20 

prédios que se localiza ao lado da Quinta do Paço do Infante, criado nos anos 60 para alojar pessoas 

carenciadas e famílias provenientes dos países africanos, principalmente de Cabo Verde. 

Ao longo dos anos, foram feitos novos realojamentos, quer por crescimento das famílias que lá 

viviam, quer para instalar outras famílias provenientes destes países. Neste bairro decorre um Programa 

Tutores de Bairro E6G, promovido pela Junta de Freguesia 



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

4 

 

Em tempo de pandemia Covid 19 a Freguesia de Amora tem sofrido muito o impacto do desemprego, 

com empresas a suspenderem a atividade, com alguns dos habitantes  que ainda não estão legalizadas no 

país, a não terem direito a receber qualquer tipo de subsídios, levando ao aumento dos  pedidos de 

auxílio alimentar, com uma resposta assertiva da Junta tem participado, conjuntamente com a 

associação CRIAR-T, no apoio ao fornecimento de refeições sociais, inclusivamente as levantadas no 

nosso Agrupamento e levadas a alguns alunos que não se podiam deslocar.  

 
 

1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função 

Célia Almeida Diretora 

Valter Carvalho Adjunto da Direção 

Luís Marques Assessor da Direção 

Agostinha Silva Assessora da Direção 

 
 

Informação Geral da Escola 

N.º de estabelecimentos escolares 7 

Nº de alunos 1542 

Nº de professores 148 

Nº de pessoal não docente 47 

Escola TEIP Sim 

 
 
 

Período de vigência do PADDE 01/09/2021 a 31/08/2023 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 9 setembro 2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 27 abril a 17 maio de 2021 

 
 

 
 
 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação 8 a 18 de janeiro de 2021 

 
 

 

 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

• Relatório Autoavaliação; 

• Reflexões de grupos de trabalho; 

• Projeto Educativo do Agrupamento; 

• Plano Anual de Atividades; 

• Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular - Plano 21|23 Escola+, plano integrado para a 
recuperação das aprendizagens. 

 

  

Participação  

Nível de 

ensino 

Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1.º ciclo 9 9 100 35 28 80 157 132 84 

2.º ciclo 7 7 100 32 27 84 398 320 80 

3.º ciclo 8 8 100 23 22 96 311 292 94 

Participação  

N.º de respondentes 115 

% 100% 
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1.3. A História Digital da Escola/ Dimensão Tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão de sistemas 

• O Agrupamento há mais de 10 anos dispõe de um sistema de gestão, administrativo, organizacional 

e pedagógico;  

• Adquiriu um conjunto de programas informáticos para a gestão administrativa de pessoal e 

contabilidade, adicionando progressivamente a Gestão dos Vencimentos; o Cadastro e Inventário 

dos Bens do Estado e a Gestão de Expediente;  

• Em termos pedagógicos e organizacionais adquiriu os Programas (gestão de alunos e avaliações) e 

Horários e aderiu à infraestrutura digital de conectividade do Ministério da Educação para a 

criação de um site no servidor com a extensão “rcts.pt” (Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade) - 

passou desta forma a ter um site gerido pela escola com diversos conteúdos: história e informações 

sobre as escolas e algumas atividades; 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1.º ciclo 2,3 2,3 2,2 

2.º ciclo 3,4 2,7 3,2 

3.º ciclo 2,5 3,0 2,7 

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

Em % Computador Internet 

1.º ciclo 80% 82% 

2.º ciclo 85% 92% 

3.º ciclo 90% 93% 

Serviços Digitais 

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais (plataforma E360) X  

Controlo de ausências  X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros: Site do Agrupamento; DCS Horários; GIAE online; Google 

Workspace- domínio próprio para e emails institucionais e redes 

sociais.  
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• Dispõe de domínio próprio num servidor de alojamento online, para alojamento do seu próprio 

domínio com o GSuite (atualmente Google Workspace for education), que começou a ser utilizado 

como E-mail, e “Classroom”;  

• Dispõe de gestão de stocks, portaria, papelaria/reprografia, refeitório, bares, gestão de alunos, 

gestão de horários e, em 2017, com o GIAE online, de sumários eletrónicos, faltas, avaliações e 

outros recursos, tanto pedagógicos como organizacionais; 

• Aquisição dos computadores do Plano de Transição Digital (PTE) e com a rede de internet, por cabo 

e wireless;  

• O Agrupamento utiliza o Sistema de Gestão Integrado de Administração Escolar da plataforma 
E360.  

 
 
 

Diagnóstico experiencial da dimensão tecnológica e digital com vista à consecução do PADDE 

Potencialidades Constrangimentos 

• Sistema de gestão, administrativo, 

organizacional;  

• Fiabilidade no sistema de gestão utlizado; 

• Domínio do Google Workspace for 

education;  

• Utilização da classroom como plataforma;  

• Utilização da cloud como base de dados.  

• Estratégia Digital (SELFIE: A1) 

• Infraestrutura digital adequada ao ensino e 

aprendizagem com tecnologias digitais (SELFIE: 

C1); 

• Dispositivos digitais para o ensino (SELFIE:C2); 

• Acesso à internet (SELFIE: C3); 

• Apoio técnico (SELFIE: C5); 

• Dispositivos digitais para a aprendizagem a 

realizar pelos alunos (SELFIE:C8);  

• Espaços físicos para o ensino e aprendizagem 

com tecnologias digitais;   

• Bibliotecas/repositórios online (SELFIE: C16).  
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico experiencial da dimensão pedagógica com vista à consecução do PADDE 
 

Potencialidades Constrangimentos 

• Comunicação com a comunidade escolar; 

• Recursos educativos online; 

• Qualificação dos docentes e formação 

contínua orientada para o digital e 

pedagogias ativas de ensino/ aprendizagem; 

• Centro de Formação de Escolas do Seixal; 

• Capacidade de adaptação dos docentes e 

alunos na utilização das plataformas para o 

Ensino à Distância;  

• Dinamização do trabalho em equipas 

educativas. 

• Adaptação às necessidades dos alunos 

(SELFIE: F1);  

• Envolvimento dos alunos (SELFIE: F4);  

• Utilização das tecnologias digitais no 

envolvimento dos alunos em projetos 

interdisciplinares (SELFIE:F6);  

• Feedback em tempo útil (SELFIE: G3);  

• Utilização da tecnologia digital para permitir 

a autorreflexão sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos (SELFIE: G5);  

• Utilização de tecnologia digital para permitir 

o feedback entre alunos (SELFIE: G7);  

• Avaliação digital (SELFIE: G8);  

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados  

(1 a 5) 
Dirigentes Professores Alunos 

 1.º C 2.º C 3.º C 1.º C 2.º C 3.º C 1.º C 2.º C 3.º C 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,3 4,3 3,6 4,0 3,7 3,9 ---- ---- 3,4 

Pedagogia: Aplicação em Sala de 

Aula 
1,9 3,2 2,4 2,4 2,9 3,1 2,3 3,0 2,9 

Práticas de Avaliação 1,7 3,0 2,2 2,2 2,8 2,9 ---- ---- 2,6 

Competências Digitais dos Alunos 2,1 2,8 2,6 1,8 2,6 2,7 3,5 2,7 2,9 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 41 54 5 

Ensino e aprendizagem 50 42 9 

Avaliação 58 38 3 

Capacitação dos aprendentes 37 50 13 

Promoção da competência digital dos 

aprendentes 
67 30 3 
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• Utilização de tecnologias para os alunos 

documentarem as aprendizagens realizadas 

(SELFIE: G9);  

• desenvolvimento de aptidões tecnológicas dos 

alunos em várias disciplinas (SELFIE: H12);  

• Promoção do ensino da programação aos 

alunos (SELFIE: H13); 

• Baixas competências digitais de um número 

significativo professores; 

• Diferentes ritmos e estádios de utilização de 

ferramentas e recursos educativos digitais; 

• Interiorização do pensamento/raciocínio 

digital; 

• Ensino/Aprendizagem orientada 

prioritariamente para a avaliação sumativa e 

menos para a avaliação formativa; 

• Diminuta participação dos Pais na vida da 

escola; 

• Condições económicas das famílias 

desfavorável (desemprego); 

• Baixa escolaridade dos Pais/Encarregados de 

Educação (EE) e proficiência digital. 

 
 
 

Comentários e reflexão: 

Priorização das necessidades a melhorar/incrementar pelo digital na dimensão PEDAGÓGICA 

• Capacitar os docentes para a criação e eficaz utilização de recursos/métodos de Avaliação digital, 

em contexto de sala de aula; 

• Capacitar os alunos para a otimização dos recursos e equipamentos digitais para a aprendizagem; 

• Fomentar o trabalho colaborativo, partilhado em rede;  

• Dinamizar atividades que contribuam para uma aprendizagem consolidada, uma maior inclusão e 

diversificação das estratégias, apoiadas na promoção da leitura, das artes, do pensamento 

computacional e da literacia digital; 

• Operacionalizar a avaliação para as aprendizagens. 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico experiencial da dimensão liderança/organizacional com vista à consecução do PADDE 
 

Potencialidades Constrangimentos 

• Desenvolvimento Profissional 

Contínuo: Aprendizagem através da 

colaboração, aprendizagem 

profissional online, tutoria a nível 

interno.  

• Dinâmica das lideranças intermédias;  

• Participação em outros Programas e 

Projetos 

 

• Estratégia digital a definir no Agrupamento (SELFIE: 

A1);  

• Estratégia digital desenvolvida sem a necessária 

articulação com os docentes (SELFIE: A2);  

• Fraca promoção de novas formas de ensino com as 

tecnologias digitais (SELFIE: A3);  

• Tempo para explorar o digital (SELFIE: A4);  

• Análise de processos (SELFIE: B1);  

• Debate sobre a utilização de tecnologias (SELFIE: B2); 

• Utilização de tecnologias digitais em parcerias com 

outras organizações (SELFIE: B3);  

• Partilha de experiências (SELFIE: D3);  

• Valorização das aptidões desenvolvidas fora da Escola 

(SELFIE: G11). 

• Falta de hábitos e prática de monitorização e 

autoavaliação; 

• Elevada carga administrativa (burocrática) sobre os 

docentes; 

• Envolvimento e participação de parceiros externos nas 

decisões da escola. 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados  

(1 a 5) 
Dirigentes Professores Alunos 

 1.º C 2.º C 3.º C 1.ºC 2.º C 3.º C 1.º C 2.º C 3.º C 

Liderança 1,8 2,8 2,2 2,0 2,3 2,3 ---- ---- ---- 

Colaboração e trabalho em rede 2,0 2,9 2,3 2,3 2,3 2,5 3,7 3,0 2,7 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,2 3,6 2,9 3,1 2,8 2,9 ---- ---- ---- 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 35 57 8 



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

11 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação (a diagnosticar) 
Pessoal não docente (a diagnosticar) 

 

Sistemas de informação à gestão 

• Sistema de Gestão Integrado de Administração Escolar: gestão administrativa de pessoal e 

contabilidade, gestão dos vencimentos, cadastro e inventário dos bens do Estado, gestão de 

expediente, gestão de stocks, portaria, papelaria/reprografia, refeitório, bares, gestão de alunos, 

gestão de horários, cartões e carregamento de cartões; 

• E360 (sumários eletrónicos, faltas, avaliações e outros recursos, tanto pedagógicos como 

organizacionais; sumários digitais; 

• Plataforma - Google Workspace;  

• Página do Agrupamento/site onde, para além da divulgação das atividades pedagógicas, é utilizado 

para fins administrativos, como por exemplo, contratações. 

 
 

Comentários e reflexão 

• Reforço do desenvolvimento profissional contínuo, através de ações de formação, no âmbito do 

ensino e da aprendizagem, com as tecnologias digitais. 

• Incrementar, nos vários níveis de liderança, a responsabilização e prática de monitorização e 

autoavaliação, de forma sistêmica e consolidada, com o digital;  

• Incrementar a colaboração e trabalho em rede, transversalmente a dirigentes e professores;  

• Definir uma estratégia digital, no sentido de envolver ativamente os professores no 

desenvolvimento da mesma, proporcionando espaços para experimentar novas formas de ensinar 

com as tecnologias digitais. 

• Universalizar os recursos educativos digitais (abertos) para partilha, colaboração e adoção de 

diferentes formas e ensino /aprendizagem;  

• Incrementar mentorias professores/professores e professores/alunos;  

• Garantir uma comunicação interna e externa mais fluída, conduzindo a uma celeridade e eficácia 

da transmissão da informação, desburocratizando processos organizacionais, serão uniformizados 

procedimentos de atuação 

• Introduzir o procedimento da desmaterialização de vários processos/procedimentos, tanto 

administrativos como pedagógicos;  

• Motivar e ajudar toda a comunidade educativa a envolver-se e a utilizar os sistemas de gestão e 

administração, bem como de informação.  
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2.1. PADDE- Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

Visão e objetivos gerais 

Assumindo-se o Agrupamento Pedro Eanes Lobato como uma entidade organizativa aprendente de referência no desenvolvimento emocional e 

intelectual do aluno, com uma forma de ensinar e de aprender, excelente e inclusiva, reforçando a sua cultura e identidade. 

Partindo deste referencial e tendo por bases os documentos estruturantes ao nível nacional, bem como o projeto educativo do Agrupamento e o 

Projeto de intervenção da Diretora, considera-se que hoje mais do que nunca a Escola digital será paralelamente,  um processo de reforço dos recursos 

disponíveis para aprendizagens mais ricas, motivadoras e para a promoção de mais equidade no acesso de todos a novas ferramentas, bem como ela será 

um grande desafio para pensar o potencial de desenvolvimento de novas formas de aprender e ensinar, com mais diferenciação, mais flexibilidade e mais 

participação dos próximos alunos na regulação das suas aprendizagens.  

Objetivos Gerais: 

1. Garantir o princípio da equidade, inclusão e qualidade das aprendizagens;  

2. Investir nos processos de inovação através do digital, adequando-os aos contextos e desafios da sociedade atual; 

3. Integrar transversalmente as tecnologias de informação e comunicação nas práticas profissionais e pedagógicas; 

4. Promover a adequação, diversidade e complementaridade das estratégias de ensino e aprendizagem, bem como a produção de informação sobre os 

desempenhos dos alunos;  

5. Agilizar procedimentos de infra-estruturação e acesso a dispositivos digitais disponibilizados por outrem;  

6. Agilizar procedimentos de conectividade com qualidade disponibilizada por outrem;  

7. Promover a produção de recursos educativos digitais de qualidade;   

8. Promover a formação para a capacitação digital de professores e pessoal não docente. 
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Parceiros 

• Direção Geral da Educação;  

• Câmara Municipal do Seixal;   

• Centro de Formação de Escolas do Seixal;  

• Bibliotecas Escolares/RBE;  

• Associações de Pais;  

• Editoras;  

• Instituto de Educação de Lisboa;  

• EPIS- Empresários para a Educação Inclusiva.  
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Dimensão: Tecnológica e digital 

SELFIE -  DigCompOrg 

1. Práticas de gestão e liderança; 2. Práticas de ensino e aprendizagem 

3. Desenvolvimento profissional; 6. Colaboração e trabalho em rede 

Check-In - DigCompEdu 

1. Envolvimento profissional 

Problema a Resolver Objetivo 
Atividade 

(Ação/Operacionalização) 

Intervenientes 
(Dinamizadores/Público) 

Parceiros 
(Internos ou Externos) 

Prioridade 
(1,2 ou 3) 

Calendarização 

▪ Infraestrutura digital 

adequada ao ensino e 

aprendizagem com 

tecnologias digitais.  

(SELFIE: A1; C1, C2; C3 e 

C8) 

Obj.1 - Assegurar a 
existência de uma 
infraestrutura adequada, 
fiável e segura.  

TD1 - Aumentar a acessibilidade da 
abrangência da internet até 07/2022, 
solicitando ao Ministério da Educação 
intervenção, através da EDD/ETD. 

Alunos, Professores, 
Pessoal não docente, 

técnicos das 
entidades 

Ministério da 
Educação; 
CM Seixal. 

1 
De 09/2021 a 

07/2023 

TD2 - Requalificar o parque informático 
e tecnológico.  

Alunos, Professores, 
Pessoal não docente, 

técnicos das 
entidades 

Ministério da 
Educação; 
CM Seixal. 

1 
De 09/2021 a 

07/2023 

TD3 - Elaborar o regulamento digital/ 
Promover e certificar práticas e 
políticas de segurança digital. (selo 
digital) 

Alunos, Professores, 
Pessoal não docente 

Ministério da 
Educação; 
Centro de 

Formação de 
Escolas do 

Seixal 

2 2021/2022 

 

▪ Falta de Apoio técnico 

aos equipamentos ao 

parque digital escolar e 

afetos ao Programa 

Escola Digital.  

(SELFIE:C5) 

Obj.2 - Assegurar uma 
assistência oportuna e 
dirigida.  

TD4 - Constituição de uma equipa de 
apoio técnico. 
 
1.Proceder à identificação de 
problemas técnicos informáticos 
(hardware e software), incluindo os do 
Projeto Escola Digital, registo, 
comunicação e envio/receção de 
equipamentos informáticos. 
2.Proceder à manutenção e reparação 
(hardware e software) de equipamentos 
informáticos e tecnológicos procedendo 
ao respetivo registo. 

Alunos, Professores, 
Pessoal não docente 

Ministério da 
Educação; 
CM Seixal. 
Equipa de 

professores/ 
técnicos; 

Equipa de Apoio 
Técnico 

Informático 
(EATI). 

1 
Final de 
10/2021. 
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Dimensão:  Pedagógica 

SELFIE -  DigCompOrg 
2. Práticas de ensino e aprendizagem; 4. Práticas de avaliação 

5. Conteúdos/currículo 

Check-In - DigCompEdu 
2. Recursos digitais; 3. Ensino e Aprendizagem 

4. Avaliação; 5. Capacitação dos aprendentes 

Problema a Resolver Objetivo 
Atividade 

(Ação/Operacionalização) 

Intervenientes 

(Dinamizadores/ 

Público) 

Parceiros 

(Internos ou 

Externos) 

Prioridade 

(1,2 ou 3) Calendarização 

▪ Diferentes ritmos e estádios 

de utilização de ferramentas e 

recursos educativos digitais. 

(CHECK-IN) / Tempo para 

explorar o digital: SELFIE: A4. 

Obj.1 – Capacitar os docentes na 
operacionalização regular e 
sistemática das tecnologias 
digitais nos processos de ensino e 
aprendizagem.  

P1 - Capacitar os docentes em 

contexto de formação (formal) 

e em contexto de reuniões de 

equipa educacional (informal) 

Alunos, 

Professores, 

Centro de 

Formação 

Equipas 

Educativas, 

Centro de 

Formação 

1 2021/2023 

Obj.2 - Promover a constituição 

de uma Comunidade de 

Aprendizagem Digital Docente 

P2 - Constituição de uma 

Equipa de Apoio à Capacitação 

Digital Docente (EACDD) para 

apoiar os docentes na utilização 

eficaz dos RED no processo de 

ensino aprendizagem e no 

processo de avaliação. 

Professores, 

Centro de 

Formação 

Coordenadora da 

Capacitação 

Profissional do 

Agrupamento; 

Professores, 

Centro de 

Formação. 

2 2021/2023 

▪ Dificuldade na utilização de 

tecnologias para o 

desenvolvimento das 

aprendizagens realizadas/ 

desenvolvimento de aptidões 

tecnológicas dos alunos em 

várias disciplinas.  

Obj.3 - Garantir a criação de um 

sistema de gestão digital de 

aprendizagem, incluindo um 

conjunto de funcionalidades 

projetadas para disponibilizar e 

gerir conteúdos disciplinares, de 

forma progressiva e interativa.  

P3 - Criação de um sistema de 

gestão digital de aprendizagem, 

entre professores de uma 

mesma disciplina, para 

disponibilizar informação e 

recursos de aprendizagem aos 

alunos  

Professores 

Coordenações de 

Departamento; 

Equipa de Apoio à 

Capacitação 

Digital Docente 

(EACDD) 

2 2021/2023 
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(SELFIE:  F1; F6; G9; H12) 

Obj.4 - Integrar projetos 

transdisciplinares, usando uma 

variedade de tecnologias digitais  

P4 - Realização de atividades, 

de acordo com os interesses e 

as expectativas dos alunos 

conduzindo a uma 

autorregulação colaborativa e 

aprendizagem entre pares  

Professores 

Equipas 

Educativas; 

Equipa de Apoio à 

Capacitação 

Digital Docente 

(EACDD) 

2 

▪ Incipiente utilização da 

tecnologia digital para 

permitir a autorreflexão sobre 

as aprendizagens realizadas 

pelos alunos. (SELFIE: G3; G5; 

G7; G8). 

Obj.5 - Usar tecnologias digitais 
para análise dos resultados da 
avaliação e consequente 
feedback para os alunos 

P5 - Realização de tarefas, em 

contexto de sala de aula, 

reveladoras de uma 

metodologia de 

acompanhamento e avaliação 

para as aprendizagens dos 

alunos, aplicando sempre que 

pertinente, os RED nos 

processos de avaliação 

formativa dos alunos.  

Professores, 

alunos 

Equipa de Apoio à 

Capacitação 

Digital Docente 

(EACDD); 

Centro de 

Formação 

2 2021/2023 
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Dimensão: Organizacional 

SELFIE - DigCompOrg 

1. Práticas de gestão e liderança; 2. Práticas de ensino e aprendizagem 

3. Desenvolvimento profissional; 6. Colaboração e trabalho em rede 

Check-In - DigCompEdu 

1. Envolvimento profissional 

Problema a Resolver Objetivo 
Atividade 

(Ação/Operacionalização) 

Intervenientes 

(Dinamizadores/ 

Público) 

Parceiros 

(Internos ou 

Externos) 

Prioridade 

(1,2 ou 3) 
Calendarização 

▪ Incipiente estratégia 

digital no Agrupamento. 

SELFIE: (A1; A2, A3; B1; 

B2). 

Obj.1 - Dar a conhecer o Plano 

de Desenvolvimento Digital do 

Agrupamento, explicando a sua 

operacionalização no sentido 

de envolver a comunidade 

escolar 

O1 - Apresentação do PADDE à 

Comunidade: 

Equipas Educativas; 

Departamentos 

site do Agrupamento; 

Diretor do 
Agrupamento 

Coordenador da EDD 
Coordenadores de ano 
Diretores de turma/ 

Professores titulares 

Professores; 

Alunos, Pessoal 

Não docente; 

Enc. Educação, 

Comunidade 

Educativa 

1 
Setembro/ 

outubro de 2021 

Obj.2 - Assegurar uma 
comunicação interna/externa 
célere e segura no 
agrupamento. 

O2 - Criação de Plano de 

Comunicação/ Criação de 

um sistema de gestão digital 

Equipa PADDE; 

Equipa de Apoio à 

Capacitação Digital 

Docente (EACDD) 

Professores; 

Alunos, Pessoal 

Não docente; 

Enc. Educação, 

Comunidade 

Educativa 

2 2021/2023 

Obj.3 - Promover a 
desmaterialização dos 
processos e procedimentos com 
recursos ao digital em todos os 
setores da atividade. 

 

O3 - Desmaterialização 

1. Cada responsável de 

serviços faz o levantamento 

dos documentos físicos que 

poderão passar a ser digitais, 

para aprovação, do conselho 

pedagógico/conselho geral 

(quando necessário). 

 

Equipa PADDE; 

Equipa de Apoio à 

Capacitação Digital 

Docente (EACDD) 

Professores 3 2021/2023 
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2.A Equipa De Apoio à 

Capacitação Digital Docente 

adota os procedimentos 

aprovados para o suporte/ 

formato digital. 

Obj.4 - Adotar estratégias que 
promovam a cidadania digital, 
com foco nos comportamentos 
seguros e responsáveis, bem 
como, no controlo da qualidade 
das informações 

O4 - Dinamização de sessões/ 

workshop de sensibilização 

acerca da Cidadania Digital 

Equipa PADDE; 

Equipa de Apoio à 

Capacitação Digital 

Docente (EACDD) 

Professores 

Professores; 2 2021/2022 

Obj.5 - Capacitar e motivar os 
Pais/EE, para o incremento da 
utilização do digital para fins 
pedagógicos e administrativo.  

O5 - Dinamizar sessões de 

sensibilização 

Equipa PADDE; 

Equipa de Apoio à 

Capacitação Digital 

Docente (EACDD) 

Professores; 

Alunos 

Professores 3 2021/2023 
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2.2. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

O plano de comunicação visa garantir que a comunidade educativa possa conhecer o PADDE e colaborar na sua 
implementação, contribuindo para uma Escola mais digital potenciando processos regulares de inovação digital 
adequadas à realidade de todo o Agrupamento, em linha com o projeto educativo.  
 
A definição de uma estratégia digital no Agrupamento permitira uma estruturação, operacionalização e 
consolidação com uma maior eficácia comunicacional, com uma regularidade que permitirá envolver toda a 
comunidade escolar num espírito colaborativo, de inclusão e equidade.  
 
A criação de um sistema de gestão digital para melhorar a comunicação institucional com os professores, centrada 
na partilha de informação, valores e objetivos, ajudará ao desenvolvimento de um sentimento de pertença e de 
comprometimento com a missão do projeto educativo, em articulação com o PADDE.  

 

A promoção de Infraestrutura digital adequada ao ensino e aprendizagem com tecnologias digitais permitirá 
desencadear os mecanismos para uma melhoria das aprendizagens dos alunos e de um acompanhamento e 
monitorização mais célere e eficaz do processo de ensino aprendizagem. 

 

Uma comunicação efetiva e eficaz permitirá aumentar o conhecimento, gerir a mudança levando os atores 
educativos a participar na Escola, de forma mais esclarecida.  

 

Mensagem chave: Potencializar os processos de inovação da Escola e adequá-la aos contextos e desafios da 
sociedade atua! 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

Professores 

Apresentação multimédia;   
Comunicação eletrónica;  
Correio eletrónico;  
Plataforma digital em uso no 
Agrupamento; 
Blogs/ Newsletters/ redes sociais 

2021/ 2023 
Equipa PADDE; 

Equipa responsável pelo 
plano de comunicação 

Alunos 

Apresentação multimédia;   
Comunicação eletrónica;  
Correio eletrónico;  
Plataforma digital em uso no 
Agrupamento; 
Blogs/ Newsletters/ redes sociais 

2021/ 2023 
Docentes/diretores de 

turma/coordenador de DT 
Docente (s) responsáveis 

Organizacional 

Apresentação multimédia na  
Página do(a) Agrupamento; 
Classroom;   
Blogs/ Newsletters/ redes sociais 

2021/ 2023 
Equipa PADDE/ Equipa 

responsável pelo plano de 
comunicação 

Encarregados de 
Educação 

Apresentação multimédia na Página do 
Agrupamento 
Comunicação eletrónica;  
Correio eletrónico;  
Plataforma digital em uso no 
Agrupamento; 
Blogs/ Newsletters/ redes sociais 

2021/ 2023 
Equipa PADDE/ Equipa 

responsável pelo plano de 
comunicação 

Comunidade 
Educativa 

Apresentação multimédia na  
Página do(a) Agrupamento; 
Comunicação eletrónica;  
Blogs/ Newsletters/ redes sociais 

2021/ 2023 
Equipa PADDE/ Equipa 

responsável pelo plano de 
comunicação 



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

20 

 

_ 

2.3. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Tecnológica e digital 

Obj.1 - Assegurar a existência 
de uma infraestrutura 
adequada, fiável e segura.  

100% dos professores e alunos 
terem um computador ou tablet, 
pessoal ou em regime de comodato 
 
100% dos professores e alunos 
terem acesso a conectividade 

>= 90% a 100% meta 
alcançada / >= 50% e 
<=89% meta 
parcialmente 
alcançada/ <=49% 
meta não alcançada 

Serviços administrativos  
Número de autos de 
entrega (comodato)  
Questionários  

Anual 

Obj.2 - Assegurar uma 
assistência oportuna e dirigida.  

100% dos utilizadores em regime 
comodato tenham 
Acesso a assistência técnica   

Registos do Gestor de 
Equipamentos  
Questionários  

 

Pedagógica 

Obj.1 – Capacitar os docentes 
na operacionalização regular e 
sistemática das tecnologias 
digitais nos processos de ensino 
e aprendizagem.  

100% dos docentes terem feito 
pelo menos uma formação da área 
da capacitação digital  

100% meta 
alcançada  
>= 80% e <=99% meta 
parcialmente 
alcançada  
<=79% meta não  
alcançada 

N.º (ou percentagem) 
de inscrições em cada 
uma das ações de 
formação  
 
Resultados da avaliação 
dos docentes 
alcançados no final de 
cada ação de formação  

Anual 

Obj.2 - Promover a constituição 
de uma Comunidade de 
Aprendizagem Digital Docente 

60% dos docentes fazerem parte 
integrante de Comunidade de 
Aprendizagem Digital Docente 

60% meta alcançada  
>= 50% e <=59% meta 
parcialmente 
alcançada  
<=49% meta não  
alcançada  

 
Feedback da 
participação no 
trabalho das equipas 
educativas 
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Obj.3 - Garantir a criação de 
um sistema de gestão digital de 
aprendizagem, incluindo um 
conjunto de funcionalidades 
projetadas para disponibilizar e 
gerir conteúdos disciplinares, 
de forma progressiva e 
interativa.  

100% dos docentes utilizarem pelo 
menos uma vez por mês uma 
ferramenta digital e/ou plataforma 
digital  

100% meta 
alcançada  
>= 80% e <=99% meta 
parcialmente 
alcançada  
<=79% meta não  
alcançada 

Registos no sistema de 
gestão digital  
 
Questionários  

Por trimestre/ 
semestre 

Obj. 4 - Integrar projetos 
transdisciplinares, usando uma 
variedade de tecnologias 
digitais 

100% dos docentes participarem 
em pelo menos um projeto 
transdisciplinar  

Atas das reuniões de 
equipas 
 
Questionários 

Por trimestre/ 
semestre 

Obj.5 - Usar tecnologias digitais 
para análise dos resultados da 
avaliação e consequente 
feedback para os alunos 

60% dos docentes utilizarem 
tecnologias digitais para análise 
dos resultados da avaliação e 
consequente feedback para os 
alunos  

60% meta alcançada  
>= 50% e <=59% meta 
parcialmente 
alcançada  
<=49% meta não  
alcançada 

Relatórios da  
Coordenação de 
departamentos 

Por trimestre/ 
semestre 

Organizacional 

Ob1.Dar a conhecer o Plano de 
Desenvolvimento Digital do 
Agrupamento, explicando a sua 
operacionalização no sentido de 
envolver a comunidade escolar 

Apresentar o PADDE a toda (100%) 
a comunidade Educativa 

>= 90% a 100% meta 
alcançada / >= 50% e 
<=89% meta 
parcialmente 
alcançada/ <=49% 
meta não alcançada 

DTs e Coordenadores Anual 

Obj2. Assegurar uma 
comunicação interna/externa 
célere e segura no 
agrupamento. 

Criar um Plano de Comunicação/ 
Criar um sistema de gestão digital 

EDD Anual 

Obj3. Promover a 
desmaterialização dos 
processos e procedimentos com 
recursos ao digital em todos os 
setores da atividade. 

Desmaterializar os processos e 
procedimentos com recursos ao 
digital em todos os setores da 
atividade. 

 

Apresentação e 
aprovação da Check-list 
dos processos e 
procedimentos 
 
20% do total de 
processos/ 
procedimentos 
desmaterializados 

março de 2022  
 
 
 07/2023. 
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Avaliação/ Reformulação 

Proceder-se-á ao Plano de acompanhamento e monitorização do PADDE em que as atividades serão avaliadas mediante questionários online e/ou 

reunião de acompanhamento, bem como em disparador reflexivo (ANUAL) para a melhoria de consecução no período de execução seguinte.  

O questionário SELFIE será aplicado durante o mês de maio/ junho de 2023.  

Mediante análise dos resultados e reflexão, o PADDE será revisto, integrando novas ações e procedendo a reajustes.  

Obj4. Adotar estratégias que 
promovam a cidadania digital, 
com foco nos comportamentos 
seguros e responsáveis, bem 
como, no controlo da qualidade 
das informações 

Promover a cidadania digital em 
todas as turmas 

 Equipas Pedagógicas Anual 

Ob.5. Capacitar e motivar os 
Pais/EE, para o incremento da 
utilização do digital para fins 
pedagógicos e administrativos.  

Dinamizar pelo menos uma sessão 
de sensibilização por ano de 
escolaridade 

 

Rácio de utilização do 
e-mail entre 09/2021 e 
07/2022 e 07/2023.  
 
Rácio de utilização da 
videochamada entre 
09/2021 e 07/2022 e 
07/2023.  

Anual 



Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa PADDE: 

Célia Almeida 

Valter Carvalho 

Luís Marques 

Agostinha Silva 

 

 

Conselho Pedagógico de 9 de setembro de 2021 

 


