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1.1. Dados da Escola 
 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Luís Filipe Branco Lopes Diretor Coordenador Equipa 

Edgard Henriques Pereira Docente 3ºCEB/S Coordenador Projeto 

Maria de Fátima Fresta Frade CDT Elaboração/Monitorização  

Maria Inês da Costa M. Saraiva Docente 1º CEB Elaboração/Monitorização 

José Augusto Simão Saraiva Amado  Assistente Operacional Equipa Manutenção 

Ricardo Alexandre Moreira Rebelo Assistente Operacional Equipa Manutenção 

Ana Maria Soeiro Almeida  Assistente Técnica Equipa Manutenção 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 2 

Nº de alunos 387 

Nº de professores 56 

Nº de pessoal não docente 36 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 2021/2023 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico setembro 2021 
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1.2. Resultados Globais do Diagnóstico 
 

CHECK-IN 

Período de aplicação janeiro 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 46 

% 88 % 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

Monitorização do Ensino a Distância 

 
SELFIE 

Período de aplicação junho 2021nho 

 
 

Participação  

Nível de 
ensino 

Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º CEB 4 4 100 10 10 100 57 58 102 

2º Ciclo/ 
3º Ciclo/ 
Secundário 
geral 

10 10 100 37 35 95 221 206 93 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º CEB 3.6 3.1 4.3 

2º Ciclo/3º Ciclo/Secundário geral 2.9 3.1 3.2 

 
 

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

Em % Computador Internet 

1º CEB 100 % 100 % 

2º Ciclo/3º Ciclo/Secundário geral 100 % 100 % 

 
 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de ausências x  

Contato com Encarregados de Educação x  

Outros:  Página Web, Rede Sociais, Microsoft Office 365 e Microsoft Teams, Email Institucional 

 
 
 

Gestão de sistemas: NET GIAE 

Sistema Integrado de Administração Escolar, com aplicações desenvolvidas a pensar nos seus 

utilizadores e acessíveis a partir de qualquer lugar. A aplicação dá resposta às necessidades da gestão 

de alunos, à necessidade de operacionalização dos setores em funcionamento no estabelecimento de 

ensino, nomeadamente bufete, papelaria, reprografia, refeitório e outros serviços, bem como ao 

controlo de acessos e assiduidade de pessoal docente e não docente. O sistema assenta sobre a 

utilização de um cartão multiusos que permite a eliminação da circulação de valores em numerário 

dentro do estabelecimento de ensino. Inclui também, um portal onde é disponibilizada informação para 

os utentes e encarregados de educação. Em paralelo são usados módulos mais direcionados à gestão 

nomeadamente, contabilidade gestão de processos do pessoal docente, gestão de stocks, inventário e 

biblioteca.  
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Comentários e reflexão 

Ao longo dos anos o Agrupamento tem apostado na implementação gradual de uma estratégia digital, 

nas áreas da gestão, comunicação e prática pedagógica, verificando-se: 

 

Pontos Fracos:  

- Apoio técnico na manutenção de equipamentos 

- Espaços físicos 

- Bibliotecas e repositórios 

- Velocidade de rede internet 

 

Pontos Fortes:  

- Existência de acesso à rede internet em toda a escola, a todos elementos da comunidade escolar 

- Apoio aos alunos na ultrapassagem dos desafios tecnológicos 

 

Ameaças: 

- Equipamentos obsoletos e financiamento dependente de entidades externas 

 

Oportunidades: 

- Distribuição de Kit tecnológico aos alunos e professores do QA 

- Municipalização das infraestruturas que pode facilitar a acesso a outras fontes de financiamento.  
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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 

1ºCEB    

Pedagogia: Apoio e Recursos 3.8 3.8 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.3 2.9 3.4 

Práticas de Avaliação 3.2 2.8 ---- 

Competências Digitais dos Alunos 3 3.2 3.9 

2º Ciclo/3º Ciclo/Secundário geral    

Pedagogia: Apoio e Recursos 3.6 4 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.2 3.5 3.4 

Práticas de Avaliação 3 3.2 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3.3 3.1 3.3 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 37 52 11 

Ensino e aprendizagem 41 50 9 

Avaliação 41 48 11 

Capacitação dos aprendentes 28 52 20 

Promoção da competência digital dos 
aprendentes 

54 41 4 
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Comentários e reflexão 

Aquando da realização do check-in, janeiro de 2021, um número considerável de professores enquadrou-
se no nível 1 e no nível 2 (+/- 40 %), sendo residual os que se situaram no nível 3, na generalidade das 
competências. Verificámos uma subida da confiança no uso das tecnologias, nas respostas da SELFIE 
(junho de 2021), devido em nosso entender, ao incremento e diversificação do uso dessas tecnologias 
no Ensino a Distância, realizado durante o confinamento do 2º período e no 3º período do ano letivo 
transato. 

Da análise destacamos: 

 

Pontos Fracos:  

- Dificuldades na criação de recursos digitais por docentes e alunos 
- Dificuldades dos alunos na resolução de problemas técnicos 

- Utilização com pouca frequência de ambientes de aprendizagens Virtuais, nomeadamente pelos 
docentes do 1º CEB 

- Pouca implementação de projetos transdisciplinares 

- Pouca promoção da autorreflexão sobre a aprendizagem 

- Disponibilidade de documentação sobre a aprendizagem 

- Controlo da qualidade das informações 

 

Pontos Fortes:  

- Adaptação de estratégias às necessidades dos alunos 

- Utilização pelos docentes de recursos educativos online 
- Comunicação com a comunidade escolar 
- Avaliação e valorização das aptidões adquiridas fora da escola 

- Adoção de comportamentos seguros e responsáveis por parte dos alunos, em contexto E@D 

 

Ameaças: 

- Corpo docente envelhecido 

- Falta tempo dos docentes para criar materiais digitais 

 

Oportunidades: 

- Relevância que docentes atribuem à formação na área das novas tecnologias 

- Formação na área da capacitação digital 

- Experiência e hábitos adquiridos pelos docentes no uso das novas tecnologias no Ensino a Distância 

- Disponibilidade de acesso gratuito à Escola Virtual, e utilização da plataforma Teams por docentes e 
discentes 

 

Dada esta realidade consideramos fulcral a realização de formação na área de criação e aplicação de 
recursos digitais na sala de aula e na elaboração de instrumentos digitais de avaliação, que pode ser 
realizada de diversas maneiras: ações promovidas pelo CFAE, ações promovidas pela escola, trabalho 
colaborativo interpares e autoformação através de pesquisas individuais.   
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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 

1ºCEB    

Liderança 3 2.8 --- 

Colaboração e trabalho em rede 3 2.9 3.2 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.1 3 -- 

2º Ciclo/3º Ciclo/Secundário geral    

Liderança 3 2.8 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3 2.9 3.2 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.1 3 ----- 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 39 54 7 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Consideramos heterogéneo o nível de competências digitais dos encarregados de educação, havendo 

por um lado pais que se sentem bastante à vontade quer na comunicação com a escola, quer no apoio 

aos seus educandos, por outro lado encontramos um número significativo de encarregados de 

educação que demonstram baixas competências na utilização das tecnologias digitais. 

Pessoal não docente 

Consideramos bastante heterogéneo o nível de competências digitais do pessoal não docente. 

 

 
  

Sistemas de informação à gestão 

A Implementação do Email institucional e da plataforma Teams permite uma via centralizada para a 

circulação e disseminação de informação na escola. 
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Comentários e reflexão 

A escola tem implementado um reforço da estratégia digital, através da utilização de tecnologias que 

facilitam a comunicação entre as diferentes estruturas e comunidade educativa, bem como incentivado 

o uso de novos métodos de ensino. Tem-se promovido o debate sobre os benefícios e “perigos” das 

novas tecnologias, tendo os professores procurado participar em formação nestas áreas. 

 

Pontos Fracos:  

- Falta de tempo para os docentes explorarem as novas tecnologias 

- Deficiente análise dos progressos 

- Baixo nível de estabelecimento de parcerias 

- Fraca partilha de experiências na área das tecnologias digitais  

 

Pontos Fortes:  

- Relevância dada pelas lideranças à implementação de uma estratégia digital e à utilização das 

novas tecnologias no ensino 

- Promoção de debate sobre uso das tecnologias digitais 

- Relevância dada ao desenvolvimento profissional contínuo 

 

Ameaças: 

- Pouca disponibilidade de crédito horário para a escola promover a exploração das tecnologias 

digitais    

 

Oportunidades: 

-  Predisposição da comunidade educativa para o uso generalizados das novas tecnologias  
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 2.1. Objetivos do PADDE 
 
 

Visão e objetivos gerais 

O Agrupamento de Escolas de Mêda, enquanto instituição do ensino público, tem como missão a promoção e o desenvolvimento de um serviço educativo 

de qualidade, que prepare os alunos para os desafios do futuro, o que envolve o desenvolvimento de múltiplas competências ligadas, por um lado, ao 

conhecimento científico e, por outro lado, à formação integral do indivíduo, que capacite os alunos para o exercício de uma cidadania ativa. 

  

A escola, como promotora de igualdade de oportunidades e impulsionadora do respeito pela diversidade e heterogeneidade cultural, deve criar respostas 

para todos os alunos, com especial atenção para aqueles que, pela sua singularidade, são suscetíveis de forma mais direta, de insucesso e abandono escolar. 

Pretende-se proporcionar aos alunos experiências educativas, através das práticas letivas inovadoras, baseadas na modernização tecnológica, capacitando 

os alunos para um modelo de aprendizagem ao longo da vida.  Experiências estas, baseadas no princípio da educação inclusiva e na interculturalidade e 

promotoras da autonomia, do pensamento crítico, da responsabilidade e do respeito pelos outros.  

 

Com a implementação do PADDE, pretende-se reforçar, a integração do digital nas diversas dimensões e nas práticas da organização educativa, no sentido 

de adequá-las aos desafios da sociedade atual. A integração do digital no processo de mudança das práticas educativas, como fator importante para 

melhorar a qualidade do ensino/ aprendizagem.       

 
 

Parceiros 

Município de Meda, CFAE-Guarda 1, Ministério da Educação, Associação de Pais, Juntas de Freguesia, Escola Segura (GNR) 

 
  



                                            

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola                                                       
 

 

 Ano letivo 2020/2021 
 

11 

Objetivos 

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

Tecnológica e 

digital 

CMM e 

ME 

- Melhorar velocidade rede de internet 

 

- Reforçar a manutenção e a renovação de rede e 

equipamentos tecnológicos da sala aula 

- Incremento +50% velocidade 

 

- Renovação 20% ao ano 

3 

 

2 

Pedagógica 

 

 - Incrementar o uso ferramentas digitais, na sala de aula 

 

- Incrementar o uso de ferramentas digitais no processo 

de avaliação 

 

- Reforçar a capacitação digital dos alunos, aumentando 

o nº hora de TIC no 2º CEB 

- Aumento de 20% de uso de recursos digitais  

 

- Implementação de pelo menos 2 avaliações formativas 

por período em cada disciplina 

 

- Aumento da carga letiva para 1 hora semanal 

1 

 

1 

 

 

1 

Organizacional 

 

CFAE - Realizar formação pelos docentes na área da 

capacitação digital 

 

- Promover a formação interna na utilização de recursos 

digitais 

 

- Reforçar o trabalho colaborativo, para exploração e 

produção de recursos digitais 

- Até 90% dos docentes realizam formação na capitação 

digital 

 

-  Pelo menos 1 sessão por período 

 

-  Atribuição, se possível, de 1 hora no horário dos 

docentes 

1 

 

1 

 

1 
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2.2. Planeamento de Atividades e Cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Tecnológica e 
digital 

- Manutenção e renovação de rede e 
equipamentos tecnológicos  
 
 
- Renovação rede elétrica  

- - Melhorar a qualidade dos equipamentos 
tecnológicos da sala de aula 

- - Aumentar a velocidade de rede, facilitando o 
acesso aos meios digitais 

- - Possibilitar o uso em simultâneo em contexto 
de aula de vários equipamentos informáticos 

-  

Direção da Escola, CMM e 
ME, Equipa PTE 
Direção da Escola, CMM e 
ME, Equipa PTE 
Direção da Escola, CMM e 
ME 

Anos Letivos 
2021/2023 
Anos Letivos 
2021/2023 
Anos Letivos 
2021/2023 

Pedagógica 

- Planificação de uso de recurso 
educativos digitais 
 
 
 
- Realização de instrumentos de avaliação 
com recursos digitais 
 
- Licença Institucional da Escola Virtual 
 
 
- Repositório de materiais pedagógicos 
 
 
- Repositório de materiais pedagógicos 
adaptados a alunos integrados na 
Educação Inclusiva 

- Incrementar o uso das novas tenologias do 
ensino, através da planificação de conteúdos 
curriculares, em departamentos ou de atividades 
transdisciplinares em conselhos de turma 
- Fomentar a construção de instrumentos de 
avaliação digital, facilitando a avaliação 
contínua/formativa e o feedback em tempo real 
- Disponibilizar aos docentes e alunos uma 
ferramenta pedagógica com diversos recursos 
digitais 
- Criar em colaboração com a biblioteca escolar, 
um conjunto de diversos materiais pedagógicos 
e endereços de sites de recursos educativos 
- Criar em colaboração com a biblioteca escolar e 
equipa da educação inclusiva, um conjunto de 
diversos materiais pedagógicos e endereços de 
sites de recursos educativos 

Professores; Departamentos 
Curriculares 
 
 
Professores; Departamentos 
Curriculares 
 
Direção, professores e alunos 
 
Biblioteca escolar, 
departamentos e Equipa PTE 
 
Biblioteca escolar, equipa da 
educação Inclusiva, 
departamentos e Equipa PTE 

Anos Letivos 
2021/2023 
 
 
Anos Letivos 
2021/2023 
 
Set 2021 
 
Ano Letivo 
2021/2022 
 
Ano Letivo 
2021/2022 
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Organizacional 

-Email Institucional 
 
- Plataforma Teams 
 
- GIAE 
 
- Trabalho colaborativo 
 
 Formação de Docentes  

- Centralizar a circulação da informação no 
agrupamento por meios digitais 
- Facilitar a comunicação entre professor/turma, 
e professores das diversas estruturas 
- Centralizar a gestão de processos e facilitar a 
comunicação escola/encarregado de educação 

- Reforçar o trabalho colaborativo, para 
exploração e produção de recursos digitais 
- Reforçar a capacitação digital dos docentes 
 

- Comunidade Educativa 
 
- Professores e alunos 
 
. Comunidade Escolar 
 
- Professores 
 
- CFAE, Professores 

Set 2021 
 
Set 2021 
 
Set 2021 
 
Set 2021 
Anos Letivos 
2021/2023 

 
 
 

Comentário e reflexão 

Tendo por base os objetivos e metas definidos no Projeto Educativo do Agrupamento e o diagnóstico realizado, estabelecemos um conjunto de atividades, 
de execução viável, com a finalidade de: 

- Promover o sucesso educativo e a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos do Agrupamento;  

- Promover o sucesso escolar através da diversificação da oferta de atividades, com recurso a novas tecnologias; 

- Promover ações que potenciem a inclusão numa lógica de Todos, com Todos e para Todos; 

- Rentabilizar/incrementar as potencialidades dos recursos tecnológicos disponíveis; 

- Melhorar a comunicação com os pais/ encarregados de educação, com recurso às novas tecnologias; 

- Fomentar a cooperação e o trabalho colaborativo e promover o desenvolvimento profissional. 
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2.3. Plano de Comunicação com a Comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

- Informar de forma eficiente sobre o Plano de Ação para Desenvolvimento Digital do Agrupamento; 

- Construir a confiança na comunidade educativa relativamente às alterações e impacto recorrentes da implementação do PADDE; 

- Minimizar a resistência à mudança, reduzindo as incertezas e aumentando a compreensão sobre os imperativos da transição tecnológica. 

 

 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

Professores 

- Reuniões de departamentos curriculares 

- Email Institucional; Página Web do 

agrupamento  

Julho 2021 

Set 2021 

Coordenadores Departamentos 

Direção 

Alunos 
- Divulgação pelo Diretor Turma, Página Web 

do agrupamento 

Set 2021 Diretor Turma / Titular Turma e 

Delegado Turma 

Organizacional - Reuniões das diversas estruturas, Teams  Set 2021 Direção 

Encarregados de 

Educação 

- Reuniões com DT/TT, Página Web do 

agrupamento 

Set 2021 Direção, Diretor Turma / Titular Turma  

Comunidade Educativa - Página Web do agrupamento Set 2021 Direção 
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2.4. Monitorização e Avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Tecnológica e 

digital 

- Melhorar velocidade rede 

- Reforçar manutenção e 

renovação de rede e equipamentos 

tecnológicos sala aula 

- Incremento +50% velocidade 

- Renovação 20% ao ano 

- Velocidade da rede 

- Nº equipamentos 

renovados 

Relatório equipa 

PTE 

Relatório equipa 

PTE 

Final ano letivo 

Pedagógica 

- Incrementar uso ferramentas 

digitais, na sala de aula 

- Incrementar uso de ferramentas 

digitais no processo de avaliação 

 

 

 

 

- Reforçar capacitação digital dos 

alunos, aumentando o nº hora de 

TIC no 2º CEB 

- Aumento de 20% de uso 

recursos digitais  

- Implementação de pelo menos 2 

avaliações formativas por período 

em cada disciplina 

- Contribuir com 2 recursos 

digitais (por disciplina), para o 

repositório pedagógico de cada 

departamento 

- Aumento da carga letiva para 1 

hora semanal 

- Nº atividades 

realizadas 

 

- Nº atividades 

realizadas 

 

 

 

 

- Nº horas atribuídas 

Relatórios de 

departamentos 

Relatórios de 

departamentos 

 

Relatórios de 

departamentos 

 

Plano Curricular 

Agrupamento 

Final ano letivo 

 

Final ano letivo 

 

 

Final ano letivo 

 

 

 

Inicio ano letivo 
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Organizacional 

- Realizar formação pelos docentes 

na área da capacitação digital 

- Promover formação interna na 

utilização de recursos digitais 

- Reforçar o trabalho colaborativo, 

para exploração e produção de 

recursos digitais 

- Até 90% dos docentes realizam 

formação na capacitação digital 

- Pelo menos 1 sessão por 

período 

- Atribuição, se possível, de 1 

hora no horário dos docentes 

- Nº docentes que 

realizam formação 

- Nº sessões 

realizadas 

 

Nº horas atribuídas 

aos docentes 

Relatórios de 

departamentos 

Relatório PAA 

 

 

Horários dos 

docentes 

Final ano letivo 

 

Final ano letivo 

 

 

Inicio ano letivo 
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