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1. Enquadramento 
 

 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) é um documento orientador desenvolvido em 

articulação com outros documentos estratégicos do Agrupamento, nomeadamente o Projeto Educativo, que define a 

estratégia do Agrupamento ao nível da utilização das tecnologias digitais em todas as suas dimensões (pedagógica, 

técnica e organizacional), numa perspetiva de desenvolvimento da escola enquanto ecossistema digital e contribuindo 

para a melhoria de todo o processo educativo e organizacional. 

O PADDE do Agrupamento de Escolas Gil Paes foi elaborado tendo por base os documentos orientadores 

desenvolvidos pela Comissão Europeia, designadamente o DigCompOrg e o DigCompEdu. A comunidade educativa foi 

envolvida neste processo, através da participação nos questionários de autorreflexão SELFIE e Check-In, ferramentas 

de diagnóstico que permitiram identificar o nível de proficiência digital, e através da reflexão sobre os pontos fracos 

identificados. 

O DigCompOrg (Quadro Europeu para as Organizações Educativas Digitalmente Competentes) é o referencial europeu 

que define as competências digitais que as escolas devem procurar alcançar, ao nível do ensino e da aprendizagem, 

de acordo com as seguintes áreas: 

● Práticas de liderança e de governação; 

● Práticas de ensino e de aprendizagem; 

● Desenvolvimento profissional; 

● Práticas de avaliação; 

● Currículos e conteúdo; 

● Colaboração e Networking; 

● Infraestrutura. 

 

O DigCompEdu (Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores) é o referencial para o desenvolvimento das 

competências digitais dos docentes na Europa, de modo a serem capazes de aproveitar o potencial das tecnologias 

digitais para inovar e melhorar a qualidade da educação. Este referencial propõe 22 competências organizadas em 6 

áreas: Envolvimento Profissional; Recursos Digitais; Ensino e Aprendizagem; Avaliação; Capacitação e Promoção da 

Competência Digital dos Aprendentes (Figura 1).  

 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
https://area.dge.mec.pt/download/DigCompEdu_2018.pdf
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Figura 1 -  Competências e áreas propostas no DigCompEdu. 

 

A capacitação digital dos docentes afigura-se como o motor de transformação da escola, sendo determinante para o 

desenvolvimento de modelos inovadores associados aos processos de ensino e de aprendizagem e encontrando-se 

alinhada com outras iniciativas do Ministério da Educação promotoras do sucesso escolar. Tendo presente esta 

premissa, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, que aprova o Plano de Ação para a Transição Digital, 

inclui a execução de um Programa de Digitalização para as Escolas e um investimento nas competências digitais (CD) 

dos docentes. 

 

Assim, considera-se fundamental que os docentes desenvolvam as CD necessárias para poderem exercer uma 

cidadania ativa e usar as tecnologias digitais em contexto profissional, pedagógico e didático, promovendo o 

desenvolvimento das CD dos alunos. As tecnologias digitais devem ser utilizadas para desenvolver ambientes digitais 

de aprendizagem que devem ser pensados em termos do currículo, da pedagogia e da gestão da autonomia dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/home/-/dre/132133788/details/maximized
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2. Pontos Fortes e Fracos 
 

 

O Agrupamento de Escolas Gil Paes possui uma tradição de ensino diversificada e consolidada com pontos fortes 

identificados no respetivo processo de autoavaliação, dos quais se salientam: 

● Orientação das lideranças para a transformação da relação da organização com o digital; 

● Orientação institucional centrada no desenvolvimento da autonomia dos alunos; 

● Digitalização das práticas comunicacionais; 

● Experiência de gestão curricular e transmissão/aquisição de conteúdos e competências em ambiente digital; 

● Existência na Biblioteca Escolar de recursos digitais para desenvolvimento curricular; 

● Experiência acumulada de trabalho colaborativo dentro dos grupos disciplinares; 

● Experiência de trabalho colaborativo online derivada das práticas de E@D; 

● Experiência acumulada em E@D de práticas digitais de avaliação; 

● Uma cultura de melhoria da utilização das tecnologias de informação; 

● Práticas diversificadas e plurais de transmissão e aquisição curriculares; 

● Políticas de parcerias com diversos parceiros privados e públicos; 

● Existência de infraestruturas adequadas em algumas escolas do Agrupamento. 

 

A aplicação do questionário de autorreflexão SELFIE permitiu a identificação dos seguintes pontos fortes: 

● Parcerias estabelecidas com diversos parceiros externos; 

● Participação dos docentes em ações de desenvolvimento profissional contínuo e a partilha de experiências;  

● Utilização de recursos educativos online; 

● Utilização de ambientes de aprendizagem virtuais; 

● Comunicação com a comunidade escolar; 

● Adaptação às necessidades dos alunos. 

 

A aplicação da SELFIE também permitiu a identificação dos seguintes pontos fracos: 

● Estratégia digital; 

● Proteção de dados; 

● Trazer o próprio dispositivo; 

● Bibliotecas/repositórios online; 

● Autorreflexão sobre a aprendizagem; 

● Feedback aos outros alunos; 

● Aprender codificação ou programação; 

● Dar crédito ao trabalho dos outros; 

● Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância. 
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Com base nos resultados do Check-In, verificou-se que existe um número elevado de professores com níveis baixos de 

proficiência digital. Estes professores integram as tecnologias de forma pouco consistente, necessitando de melhorar 

a compreensão sobre a adequação das tecnologias digitais a métodos e estratégias pedagógicas, de modo a 

contribuírem para a transformação digital e utilização crítica, eficaz e inovadora de tecnologias digitais. 

 

As áreas de competência dos professores mais fracas são: 

● Promoção da competência digital dos aprendentes; 

● Ensino e aprendizagem. 

 

Estas áreas fazem parte do núcleo pedagógico proposto no DigCompEdu, pelo que devem ser trabalhadas 

competências ao nível do desenvolvimento de metodologias ativas e centradas no aluno. Além disso, de acordo com 

o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, faz parte do papel dos professores promover o desenvolvimento 

de competências digitais dos alunos. Deste modo, é prioritário capacitar os docentes para a utilização significativa de 

ambientes/ferramentas digitais e para a sua integração em contexto educativo.  

 

Relativamente às infraestruturas digitais, algumas ainda não estão adaptadas às necessidades do Agrupamento, 

nomeadamente na Escola Secundária Maria Lamas onde o parque informático está obsoleto, exigindo constante apoio 

técnico, e a Internet não é acessível em alguns locais. O apoio técnico é cada vez mais difícil, devido ao aumento 

considerável do número de equipamentos e ao empréstimo/devolução de portáteis. 
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3. Visão e Objetivos 
 

O Agrupamento de Escolas Gil Paes assume-se como uma referência educativa de qualidade no desenvolvimento da 

comunidade onde se insere, promovendo a igualdade de oportunidades a todos os seus alunos e investindo na  

transversalidade do currículo, na educação para a cidadania, na inclusão e em boas práticas pedagógicas, o que 

permitirá realizar o lema “o prazer de aprender”. 

 

O PADDE é uma oportunidade para implementar uma estratégia digital no Agrupamento, transformando uma cultura 

que concebe o digital como uma ferramenta auxiliar, numa cultura digital com práticas pedagógicas baseadas em 

ambientes digitais de aprendizagem. Deste modo, a visão do Agrupamento para a sua estratégia digital foca-se nos 

seguintes aspetos: 

● Um ecossistema digital comum para o trabalho desenvolvido nas Escolas do Agrupamento; 

● Práticas pedagógicas baseadas em ambientes digitais de aprendizagem, que permitem o desenvolvimento 

de metodologias ativas, centradas no aluno e formativas; 

● Colaboração entre professores para a criação e partilha de recursos educativos digitais; 

● Práticas digitais de avaliação, acessíveis aos vários intervenientes, numa modalidade clara e transparente; 

● Comunicação e feedback eficazes entre todos os intervenientes internos e externos. 

 

Esta estratégia digital será desenvolvida através da aplicação do PADDE em três áreas, tecnológica e digital, 

pedagógica e organizacional, com os seguintes objetivos: 

 

Tecnológica e digital 

● Dotar as Escolas de infraestruturas e equipamentos adequados para a utilização das ferramentas digitais; 

● Melhorar a partilha e o acesso a recursos educativos digitais; 

● Capacitar os profissionais para a utilização de ferramentas digitais; 

 

Pedagógica 

● Promover, em ambiente digital, práticas de desenvolvimento e avaliação curriculares; 

● Promover, em ambiente digital, o feedback e a autorreflexão sobre a aprendizagem; 

● Melhorar as competências digitais dos alunos; 

 

Organizacional 

● Dotar o Agrupamento de uma estratégia digital; 

● Melhorar a comunicação interna e externa, através de um ambiente digital. 
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4. Ações 
 

Para atingir os objetivos do PADDE, serão promovidas um conjunto de ações em três áreas (tecnológica e digital, pedagógica e organizacional), com o envolvimento de 

vários intervenientes. 

 

Tecnológica e Digital 

 Objetivos Ações Intervenientes 

Dotar as Escolas de 

infraestruturas e 

equipamentos adequados 

para a utilização das 

ferramentas digitais  

- Melhoria do acesso à Internet através da rede Wi-Fi. 

- Aumento do número de pontos de corrente nas salas de aula. 

- Melhoria e aquisição de equipamentos informáticos nas salas de aula. 

- Utilização dos equipamentos dos alunos e dos docentes em sala de aula. 

- Criação de uma estrutura técnica de apoio, nomeadamente através de um Técnico de 

Informática. 

- Dinamização do LabMaker como um Clube Ciência Viva na Escola e como um Laboratório de 

Educação Digital. 

Ministério da Educação 

Município de Torres Novas 

LabMaker 

Docentes 

Alunos 

Melhorar a partilha e o 

acesso a recursos 

educativos digitais 

- Reformulação e apropriação da biblioteca digital e recursos educativos digitais. 

- Incremento  e partilha de recursos educativos digitais e cenários de aprendizagem. 

Docentes 

Biblioteca Escolar 

Capacitar os profissionais 

para a utilização de 

ferramentas digitais 

- Realização de ações de formação. 

- Conceção do currículo a partir de ambientes digitais de aprendizagem. 

Docentes 

Não Docentes 

Centro de Formação A23 
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- Partilha de boas práticas baseadas em ambientes digitais de aprendizagem. 

 

Pedagógica 

 Objetivos Ações Intervenientes 

Promover, em ambiente 

digital, práticas de 

desenvolvimento e 

avaliação curriculares 

- Implementação de ambientes digitais de aprendizagem. 

- Construção e aplicação de instrumentos de avaliação digitais, nomeadamente questionários 

de correção automática e rubricas. 

- Criação de registos de avaliação no Classroom ou no Google Sheets. 

Docentes 

Alunos 

Promover, em ambiente 

digital, o feedback e a 

autorreflexão sobre a 

aprendizagem 

- Utilização das ferramentas do Google Workspace para estabelecer um feedback de qualidade. 

- Promoção da autoavaliação dos alunos através da consulta de registos de avaliação digitais. 

- Reforço das tarefas de heteroavaliação em ambiente digital. 

Docentes 

Alunos 

Melhorar as competências 

digitais dos alunos 

- Utilização de manuais e cadernos diários digitais. 

- Realização de atividades de programação e robótica. 

- Utilização de modelos de pesquisa e de referenciação de fontes. 

- Criação de conteúdos digitais, em contexto disciplinar e em projetos. 

- Participação em projetos eTwinning e Erasmus+. 

- Promoção de mentorias dinamizadas por alunos (alunos mentores digitais). 

Ministério da Educação 

Biblioteca Escolar 

LabMaker 

Docentes 

Alunos 

Institutos politécnicos 

Empresas 
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Organizacional 

 Objetivos Ações Intervenientes 

Dotar o Agrupamento de 

uma estratégia digital 

- Criação e divulgação da estratégia digital do Agrupamento.  

- Utilização das ferramentas do Google Workspace. 

- Criação e organização de documentos oficiais na Drive. 

- Realização da candidatura ao Selo de Segurança Digital. 

- Colaboração entre escolas, institutos politécnicos e empresas no âmbito de ambientes digitais 

de aprendizagem. 

Equipa de Comunicação 

Docentes  

Não Docentes 

Escolas 

Institutos politécnicos 

Empresas 

Melhorar a comunicação 

interna e externa, através 

de um ambiente digital 

- Criação de uma Equipa de Comunicação. 

- Divulgação dos métodos de comunicação. 

- Formação de docentes sobre a publicação de notícias. 

- Utilização das ferramentas do Google Workspace para estabelecer uma comunicação eficaz. 

- Publicação de boas práticas desenvolvidas em ambientes digitais de aprendizagem. 

Equipa de Comunicação 

Docentes  
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Estas ações serão promovidas pela Equipa de Desenvolvimento Digital, constituída pelos seguintes elementos: 

Equipa de Desenvolvimento Digital 

Nome Função 

Isilda Pereira Diretora 

Paula Léo Adjunta da Direção 

Nelson Correia Coordenador do PADDE 

Jorge Maia Avaliação do PADDE 

Ana Frazão Consultora para o desenvolvimento digital 

Nuno Gonçalves Assessor da Coordenação da Escola Manuel Figueiredo 

Maria do Céu Rodrigues Coordenadora da Biblioteca Escolar 

 

 

O desenvolvimento das ações será comunicado a toda a comunidade escolar, de acordo com o seguinte plano de 

comunicação: 

Plano de Comunicação 

Destinatários Meios Responsáveis 

Professores 

Alunos 

Encarregados de Educação 

Página do Agrupamento 

Facebook 

Correio eletrónico 

Classroom 

Outras ferramentas do Google Workspace 

Equipa de Desenvolvimento Digital 

Equipa de Comunicação 

Coordenadores de Departamento e 
Subcoordenadores 
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5. Monitorização e Avaliação 
 

A monitorização e a avaliação ocorrem no final de cada semestre e sempre que um processo se encontra em fase de 
conclusão, analisando o grau de alcance das metas propostas. 

 

Monitorização e Avaliação 

Áreas Objetivos Metas 

Tecnológica e 
Digital 

Dotar as Escolas de infraestruturas e 
equipamentos adequados para a utilização 
das ferramentas digitais  

- Diminuir em 70% o número de locais com sinal 
fraco de Internet. 

- Renovar 50% dos equipamentos informáticos. 

- Resolver 80% das anomalias num curto espaço de 
tempo. 

 

Melhorar a partilha e o acesso a recursos 
educativos digitais 

- 80% dos grupos disciplinares e conselhos de 
turma partilham recursos educativos digitais, pelo 
menos uma vez por semestre. 

 

Capacitar os profissionais para a utilização 
de ferramentas digitais 

- 80% dos professores frequentam formações de 
capacitação digital. 

 

Pedagógica 

Promover, em ambiente digital, práticas de 

desenvolvimento e avaliação curriculares 

- 50% dos professores fazem pelo menos um plano 
de aula com atividades em que os alunos usam 
ferramentas digitais. 

- 85% dos professores efetuam pelo menos duas 
avaliações formativas por semestre, através de 
ferramentas digitais. 

- 25% dos professores aplicam pelo menos uma 
tarefa classificatória por semestre, através de 
ferramentas digitais. 

 - Todas as turmas realizam pelo menos uma tarefa 
classificatória por semestre, através de 
ferramentas digitais. 

 

Promover, em ambiente digital, o feedback 

e a autorreflexão sobre a aprendizagem 

- Em cada ciclo, 50% das turmas usam o Classroom 
pelo menos uma vez por semana, nas atividades 
presenciais de cada disciplina. 

- 80% dos professores dão feedback, em ambiente 
digital, das aprendizagens dos alunos.  

- 80% dos professores solicitam aos seus alunos 
autorreflexão sobre a aprendizagem. 
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Melhorar as competências digitais dos 
alunos 

- 80% dos professores propõem atividades com 

recurso a ferramentas digitais, em contexto de 

sala de aula, pelo menos duas vezes por mês. 

- 50% dos alunos participam em oficinas de 

desenvolvimento de competências digitais. 

- 10% dos encarregados de educação participam 

em oficinas de desenvolvimento de competências 

digitais. 

 

Organizacional 

Dotar o Agrupamento de uma estratégia 
digital 

- Todos os professores têm conhecimento da  
estratégia digital do Agrupamento. 

- 80% dos grupos disciplinares e conselhos de 
turma partilham boas práticas na utilização de 
ferramentas digitais, pelo menos uma vez por 
semestre. 

 

Melhorar a comunicação interna e externa, 

através de um ambiente digital 

- Aumentar o número de professores que 
publicam notícias. 

- Aumentar o número de notícias publicadas. 

- Aumentar a quantidade de processos utilizados 
para comunicar. 
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Dados do Agrupamento 
 

 

Informação geral 

Nº de estabelecimentos escolares 7 

Nº de alunos 1949 

Nº de professores 262 

Nº de pessoal não docente 114 

Serviços digitais Sumários digitais 

Controlo de ausências 

Contacto com encarregados de educação 

 

Disponibilidade de acesso à Internet e de equipamentos dos alunos em casa 

Nível de ensino Computador (%) Internet (%) 

1º ciclo 71,6 70 

2º ciclo 82,7 92,2 

3º ciclo 84,3 88,5 

Secundário geral 68,4 70 

Secundário profissional 22,8 27,1 
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Resultados Globais do Diagnóstico SELFIE 
 

Período de aplicação 19/04/2021 a 26/04/2021 

 

Participação  

Nível de ensino 
Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 6 5 83 27 30 100 115 112 97 

2º  e 3º ciclo 13 12 95 89 83 93 854 619 73 

Secundário geral 6 5 83 28 21 75 359 254 71 

Secundário 
profissional 

5 5 100 11 10 91 70 54 77 

 

 

Infraestruturas e Equipamento 

Nível de ensino Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 2,9 3,6 4 

2º ciclo 3,4 3,5 3,4 

3º ciclo 3,4 3,5 3,4 

Secundário geral 3,1 3,2 3 

Secundário profissional 3,4 3,2 3 

 

 

Dimensão pedagógica 

 Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,8 4 3,9 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,3 3,7 3,5 

Práticas de Avaliação 3,0 3,5 3,0 

Competências Digitais dos Alunos 3,5 3,7 3,6 

 

 

Dimensão organizacional 

 Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3,1 3,4 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3,4 3,4 3,3 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,8 3,6 ----- 
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Resultados Globais do Diagnóstico CHECK-IN 
 

Período de aplicação 1º: 08/01 a 18/01 

2º: 19/02 a 01/03 

 

 

Participação  

Nº de professores 205 

Percentagem 87% 

 

 

Nível de competência dos docentes na dimensão pedagógica (%)   

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 42,4 51,7 5,9 

Ensino e aprendizagem 47,3 44,9 7,8 

Avaliação 44,9 47,8 7,3 

Capacitação dos aprendentes 39,5 44,9 15,6 

Promoção da competência digital dos aprendentes 47,8 47,8 4,4 

 

 

Nível de competência dos docentes na dimensão organizacional (%) 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 34,6 58,0 7,3 

 


