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1.Enquadramento

O Plano de Ação para a Transição Digital, foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º

30/2020, de 21 de abril, tendo em conta as medidas para a transição digital a implementar e o

desenvolvimento de um ambiente favorável à inovação tecnológica, com vista à construção de uma

sociedade digital.

Uma das medidas definidas neste plano é o Programa de Digitalização para as Escolas, cujo objetivo é o

desenvolvimento de um programa para a transformação digital das escolas, dotando-as de equipamentos

individuais, conectividade móvel gratuita, acesso a ferramentas de colaboração em ambientes digitais e

formação para a capacitação digital. Para a concretização desta medida, impõe-se um forte investimento,

do ponto de vista digital, tanto em recursos materiais como na qualificação dos recursos humanos, por

forma a garantir a aquisição das competências necessárias ao ensino, neste novo contexto digital.

Com vista à operacionalização do Programa de Digitalização para as Escolas, procede-se à elaboração de

um Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE), como documento orientador da

sua implementação, no processo de ensino e aprendizagem. Pretende-se, desta forma, promover a

inovação educacional através da integração das tecnologias digitais em contexto educativo.

O presente documento é elaborado com base no quadro conceptual dos documentos orientadores

desenvolvidos pela Comissão Europeia, o DigCompEdu e o DigCompOrg, delineando áreas de intervenção

consideradas prioritárias, no âmbito das tecnologias digitais, nas diferentes dimensões da organização da

escola (tecnológica e digital, pedagógica e organizacional), definindo objetivos, ações a desenvolver e as

responsabilidades e competências dos diversos intervenientes, tendo em conta um diagnóstico inicial

relativo ao modo como as tecnologias digitais estão integradas na organização e/ou ao nível de

competências digitais dos docentes. Assim, surgiu a “Autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz

promovendo a inovação através da tecnologia educativa” (SELFIE), em que cada escola se autoanalisa,

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational


Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

3

procurando aferir pontos fortes e fracos, que se apresentam como fundamento para a definição das ações

de melhoria a delinear (anexos 1 e 2).

Interligando as áreas do DigCompOrg com as competências do DigCompEdu, conseguimos uma visão global

que contempla os dois diagnósticos realizados, onde foram definidas 6 áreas diferentes, subdivididas em

22 competências digitais dos docentes.

Figura 1: Áreas e âmbito do DigCompEdu
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Em resumo e interligando os dois documentos (DigCompOrg e DigCompEdu), apresenta-se o quadro

seguinte:

SELFIE (DigCompOrg e interligação com DigcompEdu)

LIDERANÇA(Competências 1.1 e 1.3 do DigCompEdu)
Papel da liderança na integração das tecnologias digitais na escola e na sua utilização eficaz no trabalho aí desenvolvido: O
ensino e a aprendizagem.
COLABORAÇÃO E TRABALHO EM REDE (Competências 1.2 e 1.3 do DigCompEdu)
Medidas que as escolas podem adotar para apoiar uma cultura de colaboração e comunicação que promova a partilha de
experiências e uma aprendizagem eficaz, dentro e fora dos limites das organizações.
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO
Existência de infraestruturas adequadas,fiáveis e seguras(equipamentos, software, recursos de informação, ligação à
Internet, apoio técnico ou espaço físico…), que podem permitir e facilitar a inovação no ensino, na aprendizagem e
nas práticas de avaliação.
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍNUO (Competência 1.4 do DigCompEdu)
Analisa se a escola facilita e investe no desenvolvimento profissional contínuo (DPC) do seu pessoal a todos os níveis. O DPC
pode apoiar o desenvolvimento e a integração de novas formas de aprender e de ensinar, que exploram as tecnologias digitais
para obter melhores resultados de aprendizagem.
PEDAGOGIA: APOIOS E RECURSOS (Competência 1.1, Área 2 e Área 5 do DigCompEdu)
Preparação para a utilização das tecnologias digitais de aprendizagem, com vista à atualização e inovação em
termos de práticas de ensino e aprendizagem.
PEDAGOGIA: APLICAÇÃO EM SALA DE AULA (Competência 3.4, Área 4 e Área 5 do DigCompEdu)
Aplicação, em sala de aula, das tecnologias digitais de aprendizagem, com vista à atualização e inovação em
termos de práticas de ensino e aprendizagem
PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO (Área 4 do DigCompEdu)
Medidas que as escolas podem considerar para passarem gradualmente de uma avaliação tradicional para
um repertório de práticas mais abrangente. Este repertório poderá incluir práticas de avaliação baseadas nas
tecnologias, que sejam centradas nos alunos, personalizadas e fidedignas.
COMPETÊNCIAS DIGITAIS DOS ALUNOS (Área 6 do DigCompEdu)

Conjunto de aptidões, conhecimentos e atitudes que permitem a utilização confiante, criativa e crítica das
tecnologias digitais por parte dos alunos.
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1.1.Dados da Escola

Equipa de Transição Digital
Nome Função Área de atuação

Paulo Pimentel Diretor AEA Supervisão
Clara Almeida Adjunta do Diretor Supervisão
Cristina Ramos Coordenadora Equipa PADDE

Representante Biblioteca Escolar
Organizacional
Pedagógico

António Ramos Prof. 1º ciclo Tecnológico e digital

António Dias Prof. 2º ciclo Tecnológico e digital
Pedagógico

José Santos Prof. 2º ciclo Tecnológico e digital
Pedagógico

Margarida Costa Professora de TIC Tecnológico e digital
Pedagógico

Aldora Queiroz Coordenadora de estabelecimento Organizacional
Pedagógico

Isabel Jerónimo Coordenadora de estabelecimento Organizacional
Pedagógico

Felisbela Rodrigues Coordenadora de estabelecimento Organizacional
Pedagógico

Anabela Conceição Coordenadora de estabelecimento Organizacional
Pedagógico

Sílvia Tavares
*elemento temporário

Função ( Técnica Especializada de
Informática)

Organizacional
Tecnológico e digital

Período de vigência do PADDE 2021 / 2023



Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

6

1.2.Resultados globais do diagnóstico

SELFIE

Período de aplicação 26 de abril a 07 de maio 2021

Participação

Nível de ensino Dirigentes Professores Alunos
Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação %

1º ciclo 3 3 100 18 18 100 311 311 100
2º ciclo 5 5 100 50 50 100 404 404 100

CHECK-IN

Informação Geral da Escola
Nº de estabelecimentos escolares 7
Nº de alunos 1247
Nº de professores 124
Nº de pessoal não docente 52
Escola TEIP Não

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 24/11/2021
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Período de aplicação 08 de janeiro a 01 de março 2021

Participação
Nº de
respondentes

104

% 100

Outros Referenciais para Reflexão

Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PASEO);
Quadro Europeu de Competências Digitais da Educação;
A Biblioteca Escolar no Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola;
Projeto Educativo;
Regulamento interno;
Relatórios da autoavaliação do Agrupamento e Plano de melhoria; Relatório final do plano
anual de atividades.

1.3.A História Digital da Escola: Diagnóstico

Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE]
Valores médios Dirigentes Professores Alunos

1º ciclo 2,9 2,6 3,5
2º ciclo 3 3,2 4,0

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

Em % Computador Internet
1º ciclo 80% 94%
2º ciclo 65% 87%

Serviços Digitais
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Assinale com um X Sim Não
Sumários digitais X --
Controlo de ausências X --
Contacto com Encarregados de Educação X --
Cartão Escolar - SIGE X --

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão

A gestão é feita tendo por base várias plataformas, de acordo com o fim a que se destinam:

INOVAR- (gestão escolar) – Inovar Alunos, Inovar Consulta, Inovar PAA

GPV – vencimentos

REVVASE - Registo Eletrónico de Verbas e Valores da Ação Social Escolar

RECORRA - Registo Eletrónico de Controlo de Refeições em Refeitórios Adjudicado

SIGE - Sistema Integrado de Gestão de Escola

POCH - Programa Operacional Capital Humano

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 3,4 3,8 -----
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 2,9 3,1 3,5
Práticas de Avaliação 2,7 2,7 -----
Competências Digitais dos Alunos 3,3 3,2 4,2

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Área Nível 1 Nível 2 Nível 3

Recursos digitais 46,2 51 2,9
Ensino e aprendizagem 58,7 34,6 6,7
Avaliação 52,9 41,3 5,8
Capacitação dos aprendentes 44,2 45,2 10,6
Promoção da competência digital dos aprendentes 62,5 36,5 1
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Diagnósticos efetuados (Check-in e Selfie)

O Projeto Educativo será desenvolvido em torno de eixos de ação que articulam com as dimensões do PADDE e do
SELFIE

Projeto Educativo Dimensões do PADDE Dimensões do SELFIE

Eixo I - Qualidade de Serviço
Organizacional

Liderança
Desenvolvimento profissional contínuo
Colaboração entre os alunos

Eixo II- Organização e Prática Pedagógica
Pedagógica

Pedagogia: Apoio e Recursos educativos online
Pedagogia: Ensino e Aprendizagem
Práticas de Avaliação
Competências Digitais dos Alunos
Desenvolvimento profissional contínuo

Eixo III- Recursos e Parcerias
Tecnológica e digital

Colaboração e trabalho em rede
Infraestruturas e equipamentos

Comentários e reflexão

No nível de competência (1) a escola apresenta percentagens significativamente acima da média nacional.

Analisando os resultados do check-in verificamos que no AEA, nos níveis A1, A2 e B1 apesar da diferença com a

meta nacional ser positiva, tais indicadores são considerados pontos fracos, uma vez que os docentes referiram,

no questionário, que o uso das TIC ainda não contribui como recurso no processo de ensino/aprendizagem.

Importa referir que:

⮚ Nível A1 corresponde à categoria Recém- chegado

⮚ Nível A2 corresponde à categoria Explorador

⮚ Nível B1 corresponde à categoria Integrador.
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Assim, do universo de 104 docentes, 83 docentes apresentam um nível de proficiência digital baixo.

Nos níveis B2 (Especialista), C1 (Líder) e C2 (Pioneiro), comparado com a média nacional, a diferença é negativa.

Do universo de 104 respondentes, apenas 21 docentes (20,2%) utilizam as TIC na promoção das competências

digitais dos aprendentes, assim como o uso de ferramentas de avaliação digital para monitorizar o progresso dos

alunos. Nestes 3 níveis as médias internas do AEA ficam muito aquém da média nacional.

Análise do SELFIE

Na realização do selfie, o universo de docentes respondentes corresponde a 76, sendo 8 dirigentes e 68 docentes

(3º, 4º, 5º e 6º anos).

No que concerne aos alunos responderam ao questionário do selfie, um total de 715 alunos, sendo que 311

alunos correspondem ao 1º ciclo (3º e 4º anos) e 404 alunos correspondem ao 2º Ciclo (5º e 6º anos).

No nível de competência (2 e 3) a escola apresenta percentagens significativamente abaixo da média nacional

que reflete tendo como base a resposta dos níveis de ensino (1º ciclo e 2º ciclo), podemos concluir que a média

global com índice negativo se refere a Práticas de avaliação - 2,7%. No entanto, no domínio C- Infraestruturas e

equipamentos, quer dirigentes, quer professores consideram que acesso à Internet e dispositivos digitais para a

aprendizagem não correspondem à situação ideal.

No domínio F - Pedagogia - aplicação em sala de aula, assim como no G- Práticas de avaliação, dirigentes e

professores consideram que a diversificação no uso de diferentes canais de comunicação permitirá melhorar a

comunicação com alunos, encarregados de educação e restantes docentes. De igual modo verifica-se que o uso

das tecnologias digitais, para proporcionar aos alunos oportunidades de aprendizagem personalizadas,

facilitando a sua participação ativa nas aulas, não é prática corrente. Esta constatação é reforçada pela média

global de 2,7% apresentada nos subdomínios: avaliação de aptidões; feedback em tempo útil; autorreflexão

sobre a aprendizagem; feedback aos outros alunos; avaliação digital; documentação da aprendizagem; utilização

de dados para melhorar a aprendizagem e valorização das aptidões desenvolvidas fora da escola.

No domínio H - Competências digitais dos alunos, nos subdomínios: Criação de Conteúdos Digitais e Aprender a

Comunicar apresentam uma média global de 3,0 % e 2,3% respetivamente. Pode concluir-se que os discentes

consideram que não lhes são facultadas oportunidades para criar conteúdos digitais e aprender a comunicar com
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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 3,1 -----
Colaboração e trabalho em rede 2,9 2,9 3,9
Desenvolvimento profissional contínuo 3,5 3,3 -----

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Área Nível 1 Nível 2 Nível 3

Envolvimento profissional 46,2 50 3,8

Competências Digitais Comunidade Educativa

Encarregados de Educação
A comunidade educativa é pautada por uma diversidade em termos de competências digitais verificando-se que há
percentagem significativa de encarregados de educação que utiliza as tecnologias digitais básicas. No entanto, uma
percentagem de encarregados de educação ainda revela grandes dificuldades na manipulação de tecnologias específicas:
Inovar-Consulta Alunos, Portal das Matrículas, Classroom, gestão de e-mail, entre outros.
Tendo em conta os questionários aplicados aos EE durante o período de ensino à distância, verificou-se um significativo
desenvolvimento de competências digitais da comunidade escolar/educativa.

Pessoal não docente
A competência digital da maioria dos Assistentes Operacionais é mínima. Verificam-se baixas competências digitais como
utilizadores, no âmbito do processamento de texto, gestão de e-mail e conhecimento das funcionalidades das diferentes
plataformas.
No que se refere aos Assistentes Técnicos, de modo geral, dominam de forma razoável as tecnologias.
No entanto, nem sempre as rentabilizam na sua prática diária.

as TIC.
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Sistemas de informação à gestão

Página web do Agrupamento - https://aeagueda.pt/

Blogue da biblioteca escolar - https://bibliotecaescolaragueda.wordpress.com/

Blogue do projeto Eco-escolas - https://ecoaeagueda.wordpress.com/

Blogue do projeto PES - https://aeagueda.pt/projeto-de-promocao-e-educacao-para-a-saude/

Plataforma - Moodle

Google Suite (e-mail e plataforma de ensino Classroom)

JPM & Abreu Lda. - software da secretaria

Em contexto de sala de aula são, ainda, utilizados vários tipos aplicações como UBU, Kahoot, Mentimeter,

Geogebra, formulários, entre outras.

A aprendizagem colaborativa remota usada como abordagem educacional eficiente, prática a manter e reforçar

usando recursos para a comunicação interpessoal como chat, áudio e videoconferência.

Estas plataformas são geridas pelos respetivos administradores e, internamente, pelo professor responsável.

2.1. Objetivos do PADDE

Visão e objetivos gerais

Missão/ Visão
O Projeto Educativo do AEA tem por base o lema “Reunidos pelas aprendizagens na diversidade”, inspirado na

Carta de Missão do Diretor e no Perfil dos Alunos para o século XXI, fomentando a cooperação e pluralidade de

ideias, suscitando o sentimento de união e segurança necessárias às aprendizagens, o reconhecimento de

valores e capacidades e procurando a diversidade, a inovação e a inclusão, de modo a promover o sucesso

escolar de Todos e de cada Um.

A Visão do AEA assenta no esforço da organização para ser reconhecido como uma instituição de referência na

https://ecoaeagueda.wordpress.com/
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prestação de um serviço público de qualidade nas dimensões educativa, pedagógica e administrativa. Pretende

ser uma instituição apostada no rigor e valoração das aprendizagens, num clima de confiança, segurança,

disciplina e bem-estar e que promova a responsabilidade, autonomia e a criatividade com a participação e

corresponsabilização de toda a comunidade educativa.

É Missão do AEA formar cidadãos dotados dos valores estruturantes da sociedade e dos saberes e competências

eficazes para os desafios da evolução social e tecnológica da sociedade do século XXI, onde o esforço é

valorizado e o trabalho é o meio para alcançar o sucesso, pelo que, a par da formação científica e tecnológica,

procura também desenvolver os valores de cidadania. No cumprimento da sua missão e tendo em conta os

recursos existentes, o AEA assume que a formação dos seus alunos assenta na Educação para a Sustentabilidade

Ambiental, na Educação para a Saúde, na Educação para os Direitos Humanos e na Educação para a Integração e

Literacia Digital. É seu propósito ser reconhecido como uma instituição inclusiva, que promova a igualdade de

oportunidades e que capacite os alunos de competências para se adaptarem e intervirem na sociedade atual e

informatizada, por forma a torná-la mais justa e igualitária, humana, sustentável, solidária e democrática. O AEA,

pretende levar a cabo a sua Missão assente em Valores fundamentais para dotar as suas crianças/alunos de

competências dinâmicas, conduzindo-os a cidadãos capazes de exercer a cidadania na sua plenitude, tais como

os valores da Liberdade, da Igualdade, da Justiça, da Solidariedade, da Cooperação, da Tolerância, da Cidadania,

da Paz e da Defesa do Ambiente.

Assim, pretende-se um plano de ação estratégico, ao nível de ambiente digital, que promova e desenvolva

competências em toda a comunidade educativa, de acordo com:

Compromisso
Assegurar a disponibilização de meios tecnológicos, de conectividade e de capacitação aos principais agentes da

comunidade educativa, assegurando os recursos necessários ao desenvolvimento de literacias de comunicação e

informação inerentes ao mundo digital.

Missão
Desenvolvimento de competências humanas e de expansão dos recursos digitais, potenciando o uso responsável

e comprometido de ambientes digitais, bem como os diferentes meios de acolhimento e difusão de

informação/dados em meio web.

Valores
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Partilha; colaboração, inclusão, literacia digital, comunicação, responsabilidade.

Objetivos:
Dimensão tecnológica e digital

- Rentabilizar o parque tecnológico existente no agrupamento;

-Melhorar/renovar os equipamentos tecnológicos existentes no agrupamento assim como dotá-lo de novos

recursos tecnológicos;

- Implementar/melhorar infraestruturas de rede de Internet (com e sem fios), de alto débito, fiável, em todos os

espaços das escolas do Agrupamento.

Dimensão Pedagógica

- Promover a formação dos recursos humanos, em função dos meios tecnológicos existentes no agrupamento;
- Incrementar a utilização de equipamentos digitais/tecnológicos (portátil/ tablet/ telemóvel) para melhoria das
aprendizagens dos alunos;
- Recorrer a ferramentas e/ou plataformas digitais para diversificar práticas educativas com vista à melhoria das
aprendizagens dos alunos;
- Rentabilizar/consolidar a plataforma ClassRoom enquanto meio de comunicação e transmissão de
conhecimentos e aprendizagens entre a escola e o aluno;
- Desenvolver práticas de avaliação formativa com recurso ao digital;
- Garantir a formação necessária à transição nas práticas pedagógicas;
- Capacitar docentes, alunos, pais e encarregados de educação, pessoal não docente no âmbito do digital.
Dimensão organizacional

- Aumentar, progressivamente, a utilização de documentos em formato digital, em detrimento dos documentos
em suporte de papel
- Utilizar a plataforma Moodle como repositório de documentos/informações para consulta diária;
- Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem Digital;
- Garantir a utilização de plataformas tecnológicas disponíveis para uma melhor organização administrativa e
pedagógica.

Parceiros
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Autarquia – CMA

Direção Geral da Educação

CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro

CFIAP – Centro de Formação Intermunicipal de Águeda

Associação de Pais
Rede de Bibliotecas Escolares (RBE)

Rede de Bibliotecas de Águeda (RBA)

GNR (Escola Segura)

Editoras

Universidade de Aveiro (ESTGA)

CRTIC- Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicações

União de Freguesias de Águeda e Borralha

Junta de Freguesia de Recardães

Pioneiros

Objetivos
Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade

Te
cn
ol
óg

ic
a
e
di
gi
ta
l

Autarquia – Câmara

Municipal de Águeda

Direção Geral da

Educação

-Rentabilizar o parque

tecnológico existente no

agrupamento.

100% de equipamentos

recuperados ou

melhorados

Pelo menos 10

equipamentos adquiridos

Alta

-Melhorar/renovar os

equipamentos tecnológicos

existentes no agrupamento

assim como dotá-lo de novos

recursos tecnológicos.

Alta

- Implementar/melhorar

infraestruturas de rede de

Internet (com e sem fios), de

alto débito, fiável, em todos

os espaços de todas as

escolas do Agrupamento

100% das escolas

equipadas com rede de

Internet (com e sem fios) Alta
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Pe
da

gó
gi
ca

CFIAP – Centro de

Formação

Intermunicipal de

Águeda

Editoras

Direção Geral da

Educação

Rede de Bibliotecas

Escolares (RBE)

CIRA – Comunidade

Intermunicipal da

Região de Aveiro

- Promover a formação dos

recursos humanos, em

função dos meios

tecnológicos existentes no

agrupamento

Realização de 4 ações de

formação dirigidas a

docentes e alunos

Alta

- Fomentar a utilização de

equipamentos

digitais/tecnológicos

(portátil/ tablet/ telemóvel)

para melhoria das

aprendizagens dos alunos.

100% das turmas

utilizarem equipamentos

tecnológicos na melhoria

das aprendizagens dos

alunos;

Produção/partilha de pelo

menos dois recursos

digitais por período

letivo/grupo

disciplinar/ano de

escolaridade

Média

- Recorrer a ferramentas

e/ou plataformas digitais

para diversificar práticas

educativas com vista à

melhoria das aprendizagens

dos alunos.

100% dos docentes

utilizarem pelo menos

duas a três vezes por mês

uma ferramenta digital

e/ou plataforma digital

-Rentabilizar/consolidar a

plataforma ClassRoom

enquanto meio de

comunicação e transmissão

de conhecimentos e

100% das turmas

acederem à plataforma

Classroom
Média
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Associação de Pais

aprendizagens entre a escola

e o aluno.

- Desenvolver práticas de

avaliação formativa com

recurso ao digital

100% dos docentes

utilizarem recursos

educativos digitais

nas práticas de avaliação,

tendo em conta o plano

de intervenção do projeto

MAIA

Média

- Garantir a formação

necessária à transição nas

práticas pedagógicas

100% dos docentes

fazerem pelo menos uma

formação na área da

transição digital

Alta

- Capacitar docentes, alunos,

pais e encarregados de

educação e pessoal não

docente no âmbito do digital.

Realização de 5 ações de

capacitação digital
Média

O
rg
an

iz
ac
io
na

l

Autarquia – Câmara

Municipal de Águeda

- Aumentar,

progressivamente, a

utilização de documentos em

formato digital, em

detrimento dos documentos

em suporte de papel

Pelo menos 50% dos atos

pedagógicos e/ou

administrativos passarem

de

formato físico para digital.

Alta

- Utilizar a plataforma

Moodle como repositório de

documentos/informações

para consulta diária

100% dos docentes

acederem, pelo menos

uma vez por semana, à

plataforma Moodle

Média
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- Desenvolver a Biblioteca de

Aprendizagem Digital

Apetrechar a Biblioteca

Escolar com pelo menos 2

tipos de diferentes

tecnologias, com base nos

princípios do Laboratório

de Aprendizagem a

Biblioteca do Futuro

(mesa tátil interativa,

tecnologias diferenciadas

para alunos com NE,

quadro interativo,...)

Alta

-Garantir a utilização de

plataformas tecnológicas

disponíveis para uma melhor

organização administrativa e

pedagógica

Realização de pelo menos

5 ações de apoio à

organização

administrativa e

pedagógica da escola

Média



Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

19

2.1. Planeamento de atividades e cronograma

Atividades e cronograma
Dimensão Atividade Objetivo Responsáveis/Intervenientes Data

Te
cn
ol
óg

ic
a
e
di
gi
ta
l

- Fazer o levantamento das necessidades das
escolas/JI, no âmbito dos equipamentos tecnológicos - Rentabilizar o parque tecnológico existente no

agrupamento

Direção do AEA
Outubro 2021

- Substituir/reparar/fazer upgrades dos
computadores e dos videoprojectores/quadros
interativos das salas e dos serviços de apoio

Autarquia – Câmara Municipal
de Águeda Dezembro

2021

-Equipar escolas, docentes e alunos com
equipamentos informáticos, atualizados e adequados
às suas funções

- Melhorar/renovar os equipamentos tecnológicos
existentes no agrupamento assim como dotá-lo de
novos recursos tecnológicos

Autarquia – Câmara Municipal
de Águeda
Direção Geral da Educação

1º período
letivo

- Atualizar sistemas operativos, antivírus, firewalls e
ferramentas de produtividade assegurando a
manutenção preventiva/corretiva

Autarquia – Câmara Municipal
de Águeda

1º período
letivo

- Criar uma plataforma de recolha de informação
sobre constrangimentos tecnológicos à
implementação das tecnologias digitais na sala de
aula.

Equipa de Transição Digital Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Dotar e/ou incrementar, em todas as escolas/JI do
Agrupamento, a largura de banda e a qualidade da
ligação à internet

- Implementar/melhorar infraestruturas de rede de
Internet (com e sem fios), de alto débito, fiável, em
todos os espaços das escolas do Agrupamento.

Autarquia – Câmara Municipal
de Águeda

1º período
letivo
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Pe
da

gó
gi
ca

- Realização de sessões de formação, dirigidas a
docentes e alunos, no âmbito da literacia dos media
- Realização de sessões de formação, dirigidas aos
alunos do 4º ano da EB Fernando Caldeira, no âmbito
da literacia digital

- Promover a formação dos recursos humanos, em
função dos meios tecnológicos existentes no
agrupamento

Biblioteca Escolar

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Promoção da interajuda entre docentes com
competências digitais distintas
-Rentabilização da estrutura da ação 3 (MUDAR) –
Plano ação 100%, através da
produção/disponibilização de recursos educativos
digitais
- Criação de um repositorium de recursos digitais
(produzidos pelos departamentos) a alojar no blogue
da BE

-Fomentar a utilização de equipamentos
digitais/tecnológicos (portátil/tablet/telemóvel) para
melhoria das aprendizagens dos alunos; Equipa de Transição Digital

Professores interlocutores da
ação 3
Docentes

Ao longo da
implementação
do plano

- Dinamização de atividades pedagógicas, com
recurso a diferentes ferramentas e/ou plataformas
digitais - Recorrer a ferramentas e/ou plataformas digitais

para diversificar práticas educativas com vista à
melhoria das aprendizagens dos alunos.

Docentes

Ao longo da
implementação
do plano

- Realização de uma sessão de formação para
utilização dos recursos disponíveis no blogue da BE e
do catálogo coletivo concelhio online, dirigida a
coordenadores de departamento

Biblioteca Escolar Setembro de
2021

- Atualização e enriquecimento dos dossiers
temáticos do blogue da BE do AEA constituindo um
banco de recursos de utilização livre por professores
e alunos

Biblioteca Escolar

Ao longo do
ano letivo
2021/2022
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- Criação, na plataforma Classroom, de um espaço de
partilha de recursos, organizados por grupo
disciplinar

- Rentabilizar/consolidar a plataforma ClassRoom
enquanto meio de comunicação e transmissão de
conhecimentos e aprendizagens entre a escola e o
aluno;

Diferentes Grupos Disciplinares
Ao longo da
implementação
do plano

- Uso de tecnologias digitais e da plataforma Inovar
para análise dos resultados da avaliação dos alunos e
consequente feedback da mesma

- Desenvolver práticas de avaliação formativa com
recurso ao digital Docentes

Ao longo da
implementação
do plano

- Participação em formação de capacitação digital de
docentes
- Realização de sessões de sensibilização para a
frequência das ações de capacitação digital para
docentes, nos departamentos onde se verifique
pouca percentagem de docentes com esta formação

- Garantir a formação necessária à transição nas
práticas pedagógicas

CFIAP – Centro de Formação
Intermunicipal de Águeda

Equipa de transição
digital/Direção

Ao longo da
implementação
do plano

Setembro de
2022

- Criação de um espaço de apoio a docentes “À
conversa com o digital”
- Criação de um espaço de apoio a pessoal não
docente “À conversa com o digital”
- Criação de um espaço de apoio a alunos

- Capacitar docentes, alunos, pais e encarregados de
educação e pessoal não docente no âmbito do
digital

Docente de TIC
Equipa de Transição Digital

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Formação de curta duração acreditada para
pessoal não docente - utilização básica dos
equipamentos/plataformas digitais

Equipa de Transição Digital
CFIAP

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Dinamização, junto dos alunos, de sessões de
sensibilização para a utilização segura da Internet Escola Segura

Ao longo do
ano letivo
2021/2022
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- Esclarecimento de dúvidas dos encarregados de
educação, relativamente à utilização das plataformas
ClassRoom e Inovar

Docentes

Ao longo da
implementação
do plano

O
rg
an

iz
ac
io
na

l

- Fazer um progressivo recurso a documentos em
formato digital (atas, assinatura digital, QR CODE)

- Aumentar, progressivamente, a utilização de
documentos em formato digital, em detrimento dos
documentos em suporte de papel

Direção
Departamentos
Serviços

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Criar um calendário virtual para marcação de
reuniões, de modo a evitar a sua sobreposição.

- Utilizar a plataforma Moodle como repositório de
documentos/informações para consulta diária Direção

Até dezembro
de 2021

- Realizar requisições do fundo documental da BE
com recurso à plataforma GIB - Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem Digital Biblioteca Escolar

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

-Equipar a BE com recursos digitais inovadores de
apoio ao processo ensino/aprendizagem

Autarquia – CM de Águeda
Direção

Ao longo da
implementação
do plano

- Administrar a página web do agrupamento de
escolas de Águeda;
- Gerir as redes internas da escola;
- Apoiar na plataforma, SIGE - Sistema Integrado de
Gestão de Escola;
- Apoiar na resolução de problemas técnicos do AEA
(hardware e software)

- Garantir a utilização de plataformas tecnológicas
disponíveis para uma melhor organização
administrativa e pedagógica

Equipa de Transição Digital Ao longo da
implementação
do plano
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2.2. Plano de comunicação com a comunidade

Estratégia e mensagem chave
Com a elaboração do PADDE, o AEA pretende transmitir a toda a comunidade a seguinte mensagem “Apetrechar

e educar para a transição digital", (AETD | Apresentar, Equipar, Transformar, Dinamizar), a qual irá nortear toda

a ação a desenvolver, tendo em conta que a tecnologia deve fazer parte do processo ensino/aprendizagem.

Com base na análise dos resultados da SELFIE e do Check-in, foi elaborado o Plano de Ação para o

Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), definindo ações promotoras de mudança, estruturadas em três

dimensões básicas: pedagógica, tecnológica e organizacional.

A apresentação do PADDE à comunidade educativa seguirá a seguinte estratégia:

Após a aprovação do documento em Conselho Pedagógico, será elaborada uma apresentação do mesmo destinada

à sua divulgação nos diferentes organismos da Escola:

 Conselho Pedagógico
 Conselho Geral
 Departamentos
 Reunião de pessoal não docente
 Turmas
 Encarregados de educação
As referidas sessões de apresentação do documento têm como finalidade a difusão da visão do PADDE através das

seguintes ações:

-Dar a conhecer o resultado da SELFIE nos vários domínios, através de gráficos e reflexão dos aspetos a melhorar;

-Apresentação do Plano de Ação com as formações /atividades a desenvolver;

-Sustentar uma página de internet institucional, agregadora de toda a informação pertinente do Agrupamento,

para partilha de atividades realizadas pelos próprios alunos, que juntamente com o Moodle e a integração de

redes sociais, tem garantido maior visibilidade junto da Comunidade;

− Limitar a comunicação entre famílias e Escola a procedimentos automáticos e uniformizados entre os vários

intervenientes;

– Uso das mesmas plataformas por todos os intervenientes;

− Garantir que os relatórios de progressão da aprendizagem cheguem aos encarregados de educação, de forma

digital, evitando o recurso ao papel;
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− Manual de procedimentos com circuitos de comunicação, plataformas e intervenientes.

Plano de comunicação
Destinatários Meios Data Responsáveis

Docentes

e-mail institucional (avisos e
despachos internos)
Moodle
reuniões presenciais/online

Dezembro de 2021
Equipa de Transição Digital

Direção

Alunos
Aulas
Classroom
Reuniões de turma

Dezembro de 2021 Docentes/DT

Pessoal não
docente

Reunião Dezembro de 2021 Direção

Comunidade
educativa
e comunidade geral

Email institucional
Página web do AEA
Moodle

Janeiro de 2022 (data a
definir posteriormente)

Equipa de Transição Digital

2.3. Monitorização e avaliação

Indicadores para monitorização

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade

Te
cn
ol
óg

ic
a
e
di
gi
ta
l

Rentabilizar o parque
tecnológico existente
no agrupamento

100% dos equipamentos
recuperados ou
melhorados

=100% meta alcançada

>= 75% e <=99% meta
parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

-Recolha de
dados
- Registo dos
equipamentos
rentabilizados

1º período
letivo

- Melhorar/renovar os
equipamentos
tecnológicos
existentes no
agrupamento assim
como dotá-lo de novos
recursos tecnológicos

Pelo menos 10
equipamentos
adquiridos

>=50% meta alcançada

<= 49% e >=40% meta
parcialmente alcançada

<=39% meta não
alcançada

- Registos de
dados

Implementar/melhora
r infraestruturas de

=100% meta alcançada
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rede de Internet (com
e sem fios), de alto
débito, fiável, em
todos os espaços das
escolas do
Agrupamento.

100% das escolas
equipadas com rede de
Internet (com e sem fios)

>= 75% e <=99% meta
parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

-Recolha de
dados

Pe
da

gó
gi
ca

Promover a formação
dos recursos humanos,
em função dos meios
tecnológicos
existentes no
Agrupamento

Realização de 4 ações de
formação dirigidas a
docentes e alunos

=100% meta alcançada

>= 75% e <=99% meta
parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

- Questionário
online

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

-Fomentar a utilização
de equipamentos
digitais/ tecnológicos
(portátil/ tablet/
telemóvel) para
melhoria das
aprendizagens dos
alunos

100% das turmas
utilizarem equipamentos
tecnológicos na melhoria
das aprendizagens dos
alunos

=100% meta alcançada

>= 75% e <=99% meta
parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

- Questionário
online

Ao longo da
implementação
do plano

- Recorrer a
ferramentas e/ou
plataformas digitais
para diversificar
práticas educativas
com vista à melhoria
das aprendizagens dos
alunos

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

=100% meta alcançada

>= 75% e <=99% meta
parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

- Questionário
online

Ao longo da
implementação
do plano

Rentabilizar/consolidar
a plataforma
ClassRoom enquanto
meio de comunicação
e transmissão de
conhecimentos e
aprendizagens entre a
escola e o aluno

100% das turmas
fazerem recurso à
plataforma Classroom

=100% meta alcançada

>= 75% e <=99% meta
parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

Recolha de
dados da
plataforma

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Desenvolver práticas
de avaliação formativa
com recurso ao digital

100% dos docentes
utilizarem recursos
educativos digitais
nas práticas de avaliação,
tendo em conta o plano
de intervenção do
projeto MAIA

=100% meta alcançada

>= 75% e <=99% meta
parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

- Questionário
online

Ao longo da
implementação
do plano

- Garantir a formação
necessária à transição
nas práticas

100% dos docentes
fazerem pelo menos uma

=100% meta alcançada

>= 75% e <=99% meta - Questionário
Ao longo do
ano letivo
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pedagógicas formação na área da
transição digital

parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

online 2021/2022

- Capacitar docentes,
alunos, pais e
encarregados de
educação e pessoal
não docente no
âmbito do digital

Realização de 5 ações de
capacitação digital

8 sessões realizadas -
meta alcançada

Entre 7 e 5 sessões
realizadas - meta
parcialmente alcançada

Menos de 4 sessões
realizadas - meta não
alcançada

O
rg
an

iz
ac
io
na

l

- Aumentar,
progressivamente, os
documentos em
formato digital, em
detrimento dos
documentos em
suporte de papel

Pelo menos 50% dos atos
pedagógicos e/ou
administrativos passem
de
formato físico para
digital.

=50% meta alcançada

>=40% e <=49% meta
parcialmente alcançada

<=39% meta não
alcançada

- Registo de
dados

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Utilizar a plataforma
Moodle como
repositório de
documentos/informaç
ões para consulta
diária

100% dos docentes
acederem, pelo menos
uma vez por semana, à
plataforma Moodle

=100% meta alcançada

>= 75% e <=99% meta
parcialmente alcançada

<=74% meta não
alcançada

Recolha de
dados da
plataforma

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Desenvolver a
Biblioteca de
Aprendizagem Digital

Apetrechar a biblioteca
escolar com pelo menos
2 tipos de diferentes
tecnologias, com base
nos princípios do
Laboratório de
Aprendizagem a
Biblioteca do Futuro

2 tipos de tecnologias -
meta alcançada

1 tipo de tecnologia –
meta não alcançada

-Recolha de
dados

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

-Garantir a utilização
de plataformas
tecnológicas
disponíveis para uma
melhor organização
administrativa e
pedagógica

Realização de pelo
menos 5 ações de apoio
à organização
administrativa e
pedagógica da escola

5 ações - meta alcançada

3 ações – meta
parcialmente alcançada

1 ação - meta não
alcançada

-Recolha de
dados

Ao longo da
implementação
do plano
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