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1. INTRODUÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas de Frazão (AEF), Paços de Ferreira pretende prestar à sua comunidade um 

serviço público de educação com qualidade, preparando os seus alunos para os desafios de uma sociedade 

em constante mutação. Pretendemos formar alunos portadores de pensamento e espírito crítico, livres e 

autónomos, com consciência de si próprios e do mundo que os rodeia. Alunos capazes de pensar, de agir, de 

refletir, de desenvolver trabalho colaborativo. Queremos contribuir para a formação de cidadãos que 

valorizem as Artes, as Humanidades e as Ciências e Tecnologias e reconheçam a sua importância para a 

dimensão social, cultural, económica e ambiental de Portugal e do mundo. Que respeitem a diferença e a 

diversidade cultural, que sejam solidários e prezem a dignidade humana. 

O mundo atual coloca desafios novos à educação. O conhecimento científico e tecnológico desenvolve-

se a um ritmo de tal forma intenso que somos confrontados diariamente com um crescimento exponencial 

de informação a uma escala global. A instituição educadora deve preparar os alunos para os desafios de um 

mundo altamente conectado e cada vez mais tecnológico. As questões relacionadas com identidade e 

segurança, sustentabilidade, interculturalidade, inovação e criatividade estão no cerne do debate atual. 

No nosso Agrupamento pretendemos desenvolver uma cultura de Escola assente em valores que 

constituem os alicerces das sociedades do século XXI. Enquanto espaço de formação e educação, temos como 

orientação o aprofundamento e transmissão de valores ligados a uma ética humanista fundada no respeito 

pela dignidade e inviolabilidade da pessoa e consignados superiormente pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. Seguindo esta linha de pensamento, buscamos o desenvolvimento gradual de 

competências humanas e cívicas: respeito, tolerância, coragem, compromisso, transparência, pluralismo, 

liberdade, compromisso coletivo e concertação social, alargando o conceito de cidadania e da compreensão 

dos novos direitos e responsabilidades num mundo global, respeitando a diferença e a inclusão de todos. 

Partilhamos, pois, da filosofia presente no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, que se afirma 

como o documento de referência para a organização de todo o sistema educativo, contribuindo para a 

convergência e a articulação das decisões inerentes às várias dimensões do desenvolvimento curricular. 

O concelho de Paços de Ferreira localiza-se na parte norte da zona central do distrito do Porto, 

pertencendo à sub-região do Tâmega. Segundo informação constante no Projeto Educativo Municipal de 

2018, de 2001 a 2011 a taxa de analfabetismo passou de 6,3% para 3,8%, inferior à média nacional (5,2%), e 

os níveis mais elevados de escolarização (ensino secundário, médio e superior) da população residente 

passaram de 9,1% para 16,5%. 
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O Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de Ferreira foi criado em 2002 e integra quatro 

estabelecimentos de educação e ensino das freguesias de Paços de Ferreira, Frazão/Arreigada e Seroa: três 

escolas básicas, com 1.º CEB e Educação Pré-escolar, e uma escola-sede, com 2.º e 3.º CEB. 

 

Freguesia Estabelecimento 

Frazão/Arreigada (Frazão) Escola Básica de Frazão 

Frazão/Arreigada (Frazão) Escola Básica n.º1 de Frazão 

Paços de Ferreira (Modelos) / Frazão/Arreigada (Arreigada) Escola Básica de Arreigada 

Seroa Escola Básica de Seroa 

 

Todas as escolas estão equipadas com sala de informática, laboratório de aprendizagem, painéis 

interativos (10 na escola sede e 5 em cada uma das restantes) e todas as salas têm um computador e um 

projetor. 

De forma a preparar os alunos para os desafios do seculo XXI, as escolas preparam a sua transição 

digital, através da conceção e implementação do Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas 

(PADDE). O PADDE está inserido no Plano de Ação para a Educação Digital (2021-2027), que define a visão da 

Comissão Europeia para uma educação digital de elevada qualidade, inclusiva e acessível na Europa. 

O PADDE tem por base o quadro conceptual dos documentos orientadores desenvolvidos pela 

Comissão Europeia, designadamente o DigCompEdu e o DigCompOrg. Assim, as áreas de intervenção do 

PADDE incidem nos diferentes domínios da organização escolar no âmbito das tecnologias digitais: 

Envolvimento Profissional, Ensino e Aprendizagem, Avaliação das Aprendizagens, Desenvolvimento 

Profissional Contínuo e Liderança. 

O PADDE reflete a estratégia definida para a Transição Digital e condensa a visão do Governo neste 

domínio. O Governo criou um novo enquadramento institucional nacional em matéria de transformação 

digital, quer ao nível das empresas, quer ao nível da Administração Pública, quer dos cidadãos em geral, 

consubstanciado no novo Plano de Ação para a Transição Digital, com o propósito de acelerar Portugal, sem 

deixar ninguém para trás, e projetar o País no mundo. Este Plano assume--se como um instrumento de 

desenvolvimento do país em torno de 3 pilares - pessoas, empresas e Estado – organizam-se 57 medidas, das 

quais 12 são consideradas “iniciativas emblemáticas”. O Programa de Digitalização para as escolas constitui 

a primeira dessas 12 medidas de prioridade máxima. 

De salientar que a capacitação dos docentes e de outros profissionais de educação terá um papel 

determinante no alicerçar da integração transversal das tecnologias de informação e comunicação. Com esta 

integração pretende-se potenciar os processos de inovação através do digital, nas escolas e adequá-las aos 

contextos e desafios atuais da nossa sociedade. Nesse sentido, serão definidas metas e planeadas ações para 

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
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concretizar o Plano, bem como mecanismos de monitorização que possam aferir o progresso e verificar os 

resultados, como fatores fundamentais para o sucesso da Escola. 

Este plano de ação tem como base os resultados dos diagnósticos efetuados através das ferramentas 

Selfie e Check-in e dos referenciais DigCompEdu e DigCompOrg. 

Pretende-se, com este PADDE, promover uma reflexão e uma utilização crítica do digital em contexto 

educativo, que permite ao AEF fazer o percurso da transição digital de forma sustentável e eficaz.  

 
 
 

1.1. Dados da Escola 

 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função 

Joaquim Barbosa de Magalhães Diretor 

Hélder Fernando Sousa Alves Adjunto 

Rosária de Fátima L. F. Zamith Coordenadora TEIP 

Carlos Alberto Silva Monteiro Docente 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 4 

Nº de alunos 1013 

Nº de professores 122 

Nº de pessoal não docente 48 

Escola TEIP Sim 

 
 

Período de vigência do PADDE Anos letivos 2021/22 e 2022/23 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 20/10/2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 

 

SELFIE 

Período de aplicação 16 a 27 de novembro de 2020 

 
Resultados Globais 

 

Resultados por Dimensões 

Dimensões 

Es
co

la
 

1
.º

 c
ic

lo
 

2
.º

 c
ic

lo
 

3
.º

 c
ic

lo
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s 
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o
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A - Liderança 3,3 3,4 3,2 3,1 3,3 3,2  

B - Colaboração e trabalho em rede 3,3 3,5 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 

C - Infraestruturas e equipamentos 3,4 3,6 3,5 3,4 3,5 3,3 3,8 

D - Desenvolvimento profissional contínuo (DPC) 3,7 3,8 3,5 3,7 3,7 3,6  

E - Pedagogia: Apoios e recursos 4 3,9 3,9 4,2 4 4 4,3 

F - Pedagogia: Aplicação em sala de aula 3,6 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,8 

G - Práticas de avaliação 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,4 3,4 

H - Competências digitais dos alunos 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,4 3,9 
 

Legenda dos quadros:  

 Ponto Forte (PF) ≥ 4 

 Oportunidade de melhoria (OM) ≥3 a ˂4 

 Fragilidade (F) ˂3 

 
 

CHECK-IN 

Período de aplicação Janeiro de 2021 

 

Participação 

Nível de 
ensino 

Dirigentes Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 6 5 83% 34 23 88% 109 93 85% 

2º ciclo 4 4 100% 22 14 84% 191 177 93% 

3º ciclo 5 5 100% 23 18 78% 298 236 79% 

Participação 

Nº de respondentes 91 

% 75% 



 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

7 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

O AEF utilizou os resultados do relatório de monitorização do ensino a distância e as ferramentas 

Selfie e Check-in para realizar uma autoavaliação da utilização das tecnologias no ensino e na 

aprendizagem e as competências dos docentes ao nível digital. 

A SELFIE é uma ferramenta online da Comissão Europeia de autoavaliação da utilização das 

tecnologias no ensino e na aprendizagem e pretende ajudar as escolas a avaliar e melhorar as formas como 

utilizam a tecnologia no âmbito do ensino e da aprendizagem. 

Check-in é uma Ferramenta de Autoavaliação das Competências Digitais dos Docentes utilizada pelo 

nosso Agrupamento. Esta ferramenta permite ao professor, após responder um questionário exaustivo, 

identificar qual é o nível de competência nas seis áreas do quadro DigCompEdu e, a partir do nível, são 

apresentadas sugestões de melhoria. 

O Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores - DigCompEdu é um documento 

destinado a docentes da Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário, Ensino Superior e Educação de 

Adultos, incluindo formação geral e profissional, educação especial e contextos de aprendizagem não 

formal. Este documento apresenta 22 competências, organizadas em 6 áreas, e um modelo de progressão 

para ajudar os docentes a avaliarem e desenvolverem a sua competência digital. Este referencial pretende, 

ainda, ajudar os estados membros na promoção das competências digitais dos seus cidadãos e impulsionar 

a inovação na educação. 

O DigComp e o DigCompOrg são quadros de referência que pretendem criar consenso e fornecer 

uma linguagem comum sobre o que são cidadãos e organizações digitalmente competentes nos dias de 

hoje. Os objetivos principais de ambos os quadros são complementares: i) autoavaliação do nível de 

competência digital (docentes, estudantes, organizações); ii) identificação de áreas a melhorar e iii) 

orientação e avaliação de processos/percursos educativos e formativos. 

O DigCompOrg é um quadro de referência sobre o que são organizações digitalmente competentes 

nos dias de hoje. 

Compreende sete áreas comuns a todos os setores da educação i) Práticas de liderança e de 

governação; ii) Práticas de ensino e de aprendizagem; iii) Desenvolvimento profissional; iv) Práticas de 

avaliação; v) Currículos e conteúdo; vi) Colaboração e Networking; vii) Infraestrutura. 

É uma ferramenta que permite orientar sobre o progresso, integração e implementação de 

tecnologias digitais, planear estratégias e simplificar a transparência e comparação de iniciativas ao nível 

europeu. 

  

http://area.dge.mec.pt/download/DigCompEdu_2018.pdf
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 

 

 
 

Resultados por Domínio 

 C: Infraestruturas e equipamentos 

D
ir
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s 
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C1 Infraestruturas 3,9 3,5  

C2 Dispositivos digitais para o ensino 3,6 3,5  

C3 Acesso à Internet 3,4 3,4 3,6 

C5 Apoio técnico 3,2 3,3 4,1 

C7 Proteção de dados 3,3 3,5  

C8 Dispositivos digitais para a aprendizagem 3,8 3,5 4,2 

C17 Bases de dados de prestadores de formação    

C10 op Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos 3,7 3,7 3,3 

C11 op FRATURA DIGITAL: medidas para identificar os desafios 4,2 3,9  

C12 op FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios 3,5 3,5  

C13 op Trazer o próprio dispositivo 3,0 2,2 2,9 

C14 op Espaços físicos 3,2 3,1  

C15 op Tecnologias de apoio 3,2 3,1  

C16 op Bibliotecas/repositórios online 3,2 2,9 3,8 

 
 

 
 
 
 

Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 3,5 3,2 4,1 

2º ciclo 3,6 3,3 4,1 

3º ciclo 3,4 3,4 3,5 

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

Em % Computador Internet 

1º ciclo 65,8% 98% 

2º ciclo 64,4% 97,9% 

3º ciclo 81,6% 100% 
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Gestão de sistemas: 

O AEF tem utilizado a Plataforma GIAE destinada aos utentes do sistema, nomeadamente alunos, 

pessoal docente, pessoal não docente. É permitido também o acesso aos pais e/ou encarregados de 

educação. 

O Agrupamento também possui um servidor de dado interno organizado por áreas: direção, 

pessoal docente e serviços administrativos.  

 
  

Serviços Digitais 

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contacto com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar):  
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 

 

 
 

Resultados por Domínio 

 E: Pedagogia - apoios e recursos 

D
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E1 Recursos educativos online 4,5 4,4  

E2 Criação de recursos digitais 4,1 3,8  

E3 Utilização de ambientes de aprendizagem virtuais 3,4 3,6 4,3 

E4 Comunicação com a comunidade escolar 4,4 4,0  

E5 op Recursos educativos abertos 3,8 4,1  

 
 

 F: Pedagogia - aplicação em sala de aula 

D
ir
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s 
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A
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F1 Adaptação às necessidades dos alunos 3,7 3,6 4,1 

F3 Promoção da criatividade 3,1 3,6 3,7 

F4 Envolvimento dos alunos 3,6 3,6 3,6 

F5 Colaboração entre os alunos 3,2 3,2 3,9 

F6 Projetos transdisciplinares 3,4 3,2 3,6 

F8 op Orientação profissional       

 
 
 
 
 
 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 4 4  

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,4 3,5 3,8 

Práticas de Avaliação 3,2 3,4  

Competências Digitais dos Alunos 3,6 3,4 3,9 
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 G: Práticas de avaliação 

D
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G1 Avaliação de aptidões 3,4 3,7   

G3 Feedback em tempo útil 3,2 3,5 3,6 

G5 Autorreflexão sobre a aprendizagem 3,1 3,3 3,4 

G7 Feedback aos outros alunos 2,8 2,8 3,2 

G8 op Avaliação digital 3,7 3,6   

G9 op Documentação da aprendizagem 3,2 3,3 3,6 

G10 op Utilização de dados para melhorar a aprendizagem 3,2 3,4   

G11 op Valorização das aptidões desenvolvidas fora da escola 3,0 3,5 3,4 

 
 

 H: Competências digitais dos alunos 

D
ir

ig
e

n
te

s 

P
ro

fe
ss

o
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s 

A
lu

n
o

s 

H1 Comportamento seguro 3,7 3,5 3,6 

H3 Comportamento responsável 3,7 3,5 3,6 

H5 Controlo da qualidade das informações 3,3 3,3 3,3 

H7 Dar crédito ao trabalho dos outros 3,3 3,4 3,4 

H9 Criação de conteúdos digitais 3,4 3,2 3,3 

H10 Aprender a comunicar 3,9 3,7 3,8 

H12 op Aptidões digitais em várias disciplinas 3,7 3,3 3,5 

H13 op Aprender codificação ou programação 4,1 3,5 3,8 

H15 op Resolução de problemas técnicos 3,0 2,9 3,0 

H17 op Aptidões relacionadas com as qualificações profissionais       

 
 
 

 
 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 38,5% 54,9% 6,6% 

Ensino e aprendizagem 56,0% 39,6% 4,4% 

Avaliação 42,9% 53,8% 3,3% 

Capacitação dos aprendentes 34,1% 57,1% 8,8% 

Promoção da competência digital dos aprendentes 60,4% 37,4% 2,2% 
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Comentários e reflexão 

De acordo com os resultados do Check-in, o Agrupamento tem uma percentagem bastante 

significativa de docentes ainda no nível 1, ao nível das competências digitais relacionadas com o ensino 

aprendizagem e na promoção da competência digital dos aprendentes. Também nas outras áreas a 

percentagem de docentes no nível 1 ainda é considerável. 

É necessária uma aposta clara na capacitação efetivas dos docentes. Este processo já está em curso.  

Áreas menos positivas – Envolvimento profissional; Ensino aprendizagem; Promoção da 

Competência digital dos aprendentes. 

Os docentes demonstram pouca capacidade para utilizar tecnologias digitais, sobretudo ao nível da 

utilização no processo de ensino aprendizagem, como nas interações/colaboração e partilha de 

conhecimentos com os colegas. 

Notam-se lacunas na utilização das tecnologias na planificação e implementação nas diferentes 

fases do processo de ensino. 

É necessária a utilização mais consistente do digital nos processos centrados no aprendente. 

Os resultados Selfie dizem-nos que, ao nível da dimensão pedagógica, no domínio de apoio e 

recursos, o Agrupamento apresenta vários pontos fortes e dois (E2 e E3) que consideramos que ainda 

podem melhorar. A dimensão pedagogia: aplicação em sala de aula, apesar de apresentar valores acima 

do nível 3, são considerados ainda baixos, sendo uma das dimensões a melhor. Ao nível da prática de 

avaliação, encontramos algumas fragilidades, relativamente ao feedback dado aos alunos, e os restantes 

aspetos também têm de melhorar. Ao nível das competências digitais dos alunos, todos os itens são 

positivos, mas ainda com muito a melhorar. Estes resultados estão de acordo com os resultados do     

Check-in.  
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 

 

 

Resultados por Domínio 

  A: Liderança 

D
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A
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A1 Estratégia digital 3,2 3,2   

A2 Desenvolvimento da estratégia com os professores 3,4 3,4   

A3 Novas formas de ensino 3,4 3,4   

A9 Participação das empresas na estratégia       

A4 op Tempo para explorar o ensino digital 2,7 2,8   

A5 op Regras sobre direitos de autor (copyright) e licenciamento 3,6 3,3   

 

  B: Colaboração e trabalho em rede 

D
ir

ig
en

te
s 
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ro
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ss
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A
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B1 Análise dos progressos 3,5 3,4   

B2 Debate sobre a utilização de tecnologias 3,4 3,4 3,4 

B3 Parcerias 3,3 3,3   

B4 op Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância 3,1 2,9   

 

  D: Desenvolvimento profissional contínuo 

D
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D1 Necessidades de DPC 3,5 3,3   

D2 Participação em ações de DPC 4,1 3,8   

D3 Partilha de experiências 3,5 3,8   

D4 Oportunidades de DPC       

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3,3 3,2  

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

Desenvolvimento profissional contínuo 3,7 3,6  
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Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

De acordo com os relatórios de monitorização do ensino a distância, verificamos que a maioria do 

Encarregados de Educação (EE) apresentam um nível de competências digitais baixo. Apesar de quase 100% 

dos EE ter acesso à Internet, apenas 70% tem computador. O acesso à Internet é, essencialmente, por 

telemóvel. A utilização digital limita-se ao acesso a redes sociais, ao email e à utilização de ferramentas 

básicas de processamento de texto. 

Pessoal não docente 

Atendendo às respostas dos inquéritos efetuados ao pessoal não docente, 93% tem acesso à Internet 

e 66% tem computador.  

Ao nível das competências digitais, a maioria tem conhecimento de utilizador das ferramentas mais 

básicas e sabe aceder e navegar na Internet. Ao nível da utilização de plataformas, e outras ferramentas mais 

complexas, esse valor desce consideravelmente. 

 

Pessoal não docente 

Competências digitais Concordo 
Concordo 

parcialmente 
Discordo 

Sabe usar o email 86,20% 10,30% 3,40% 

Sabe usar o processador de texto (Word ou outro equivalente) 79,30% 3,40% 17,20% 

Sabe usar folha de cálculo (Excel ou outro equivalente) 51,70% 24,10% 24,10% 

Sabe usar aplicações de apresentação (PowerPoint ou equivalente) 37,90% 27,60% 34,50% 

Sabe aceder e navegar na Internet 86,20% 10,30% 3,40% 

Sabe usar a plataforma TEAMS 37,90% 24,10% 37,90% 

 

 

 
  

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 40,7% 53,8% 5,5% 
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Sistemas de informação à gestão 

Ao sistema de gestão cabe abarcar todos os processos de tomada de decisão relativos à organização 

das ações coletivas das pessoas ou dos grupos que integram a organização. 

O AEF tem utilizado a Plataforma GIAE destinada aos utentes do sistema, nomeadamente alunos, 

pessoal docente, pessoal não docente e pais e/ou encarregados de educação.  

O Agrupamento também possui um servidor de dado interno organizado por áreas: direção, pessoal 

docente e serviços administrativos.  

 
 

Comentários e reflexão 

Desde 2019 que trabalhamos com a plataforma Office365.  Apresar dos dois anos de utilização, esta 

plataforma ainda tem muito para ser explorado, com forte potencial de crescimento no desenvolvimento 

digital da organização, nomeadamente ao nível da comunicação, armazenamento e partilha de dados. 

Também tem grande potencial ao nível do trabalho colaborativo entre docentes e entre docentes e 

alunos.  
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2. PADDE 

 

2.1. Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

Os objetivos do PADDE devem ir ao encontro dos objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento 

(PE). Desta forma, o PADDE deve:  

▪ Garantir a inclusão de todos os alunos;  

▪ Diminuir as taxas de prevalência de absentismo e interrupção precoce do percurso 

escolar;  

▪ Melhorar os resultados académicos e sociais dos alunos;  

▪ Diversificar as metodologias de ensino e o desenvolvimento profissional dos docentes;  

▪ Monitorizar e avaliar os processos e os resultados das ações desenvolvidas no âmbito do 

Projeto Educativo;  

▪ Fomentar a participação da comunidade na vida escolar do Agrupamento.  

▪ Melhorar os processos de comunicação internos e conceber uma estratégia de 

comunicação com o exterior.  

Para tal, deverá existir um investimento de forma adequada em conectividade, equipamentos, 

capacidade organizacional e competências, para que todos tenham acesso à educação digital.  

Com o PADDE temos como objetivos garantir um conjunto de competências digitais para inovar a 

educação: 

▪ Usar as tecnologias digitais para interações profissionais com colegas, alunos, EE, para o 

próprio desenvolvimento profissional e para o bem coletivo da instituição; 

▪ Usar as tecnologias para selecionar, criar e partilhar recursos digitais para a 

aprendizagem, de forma efetiva e responsável; 

▪ Aplicar as tecnologias no ensino e aprendizagem; 

▪ Usar estratégias digitais para melhorar a avaliação; 

▪ Usar as tecnologias digitais como estratégia de ensino e aprendizagem centrada no 

aluno; 

▪ Promover as competências digitais dos alunos. 
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Parceiros 

Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

Junta de Freguesia de Frazão/Arreigada 

Junta de Freguesia Seroa 

Junta de Freguesia de Paços de Ferreira (Modelos) 

Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Associação Empresarial de Paços de Ferreira 

CIM – Tâmega e Sousa 

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

Plano Nacional das Artes 

CFAEPPP - Centro de Formação Agrupamentos de Escolas de Penafiel, Paredes e Paços de Ferreira 

DGE  - Direção Geral de Educação 

Universidade Católica – Porto  

Universidade Porto – FPCEUP 

MICROSOFT - Empresa de tecnologia educativa 

BCN – Empresa de tecnologia educativa 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DIGITAL 

 Problema: Não existe uma rede wifi estável e acessível a todos os professores e alunos.  

Objetivo: Proporcionar o acesso equitativo da tecnologia educativa a todos os alunos do Agrupamento. 

Atividade: 
“Wifi everywhere”:  
Cobertura de rede wifi nos 
estabelecimentos do Agrupamento. 

Métrica: 
Rede wifi nos 
estabelecimentos do 
Agrupamento. 

Meta: 
Proporcionar refe wifi estável 
a todos os espaços do 
Agrupamento. 
 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Direção 
Equipa PADDE. 

Monitorização: 
Inquérito de 
satisfação (anual). 

 

 Problema: Existem salas de aula sem equipamentos interativos.  

Objetivo: Disponibilizar equipamentos interativos em todas as salas de aula. 

Atividade: 
“Hardware na sala de aula”: 
Instalação de equipamentos 
interativos em todas as salas de aula 
do Agrupamento (painéis/quadros 
interativos). 
 

Métrica: 
Nº de salas de aula com 
painéis e/ou quadros 
interativos. 

Meta: 
Todas as salas de aula com 
painéis e/ou quadros 
interativos. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Dirigentes. 

Monitorização: 
Lista de verificação. 

 

 Problema: Não existe uma sala equipada para a criação e partilha de RED e experiências educativas.  

Objetivo: Promover a inovação e partilha de experiências educativas. 

Atividade: 
“Sala Multifunções”: 
Criação de uma sala específica para 
trabalho em RED’s e partilha de 
experiências educativas. 

Métrica: 
Criação de sala específica 
para trabalho em RED. 

Meta: 
1 sala específica. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Dirigentes Equipa 
PADDE. 

Monitorização: 
Criação de sala: 
Sim: Atingida  
Não: Não Atingida. 
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 Problema: Os professores têm dificuldade no acesso a ferramentas digitais variadas.  

Objetivo: Proporcionar experiências digitais com recurso a ferramentas digitais variadas. 

Atividade: 
“Software educativo A”: 
Inquérito aos docentes sobre 
aplicações e software educativo que 
utilizam/gostariam de utilizar. 
 

Métrica: 
Nº de respostas 
/sugestões dos docentes. 

Meta: 
80% de respostas ao inquérito. 

Calendarização: 
Out. a nov./2021. 

Responsáveis:  
Equipa PADDE. 

Monitorização: 
Inquérito. 

Atividade: 
“Software educativo B”: 
Registo institucional e aquisição de 
licenças de aplicações 
digitais/software educativo. 

Métrica: 
Nº de registos 
institucionais / aquisições 
de licenças. 

Meta: 
Registo em 100% das 
aplicações onde houve 
manifestação de interesse; 
Aquisição de 50% das licenças 
das aplicações onde houve um 
interesse por parte dos 
professores igual ou superior a 
50%. 
 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Direção; 
Equipa PADDE. 

Monitorização: 
Lista de verificação. 

 

 Problema: Elevado número de professores no nível de 1, de acordo com dados check-In.  

Objetivo: Desenvolver as competências digitais dos docentes. 

Atividade: 
“Capacitação Digital dos docentes”: 
Ações de formação e disseminação 
na Escola/Agrupamento. 
 

Métrica: 
% de docentes com 
certificação de nível 2 ou 
superior. 

Meta: 
90% dos docentes com 
certificação de nível 2 ou 
superior. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis: 
CFAEPPP; 
Equipa PADDE. 

Monitorização: 
Inquérito (anual). 
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DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 Problema: Na escola não existe uma Biblioteca de Recursos Educativos Digitais  

Objetivo: Produzir materiais/recursos digitais e promover a partilha 

Atividade: 
“Biblioteca de RED”: 
Criação de uma biblioteca de 
recursos educativos digitais por ano 
escolar/disciplina. 
 

Métrica: 
Nº de RED. 

Meta: 
6 recursos educativos digitais 
por ano escolar/ disciplina. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Coordenadores; 
Departamento; 
Representantes 
de Disciplina. 

Monitorização: 
Grelha de registo. 

 

 Problema: Na avaliação dos alunos (por constrangimentos de tempo e formação) não se utilizam ferramentas digitais diversificadas.  

Objetivo: Aumentar a utilização de ferramentas digitais diversificadas na avaliação dos alunos. 

Atividade: 
“Avaliação Digital”:  
Avaliar as aprendizagens dos alunos 
com recurso a diversos 
instrumentos/técnica de recolha, 
utilizando ferramentas digitais 
diversificadas. 
 

Métrica: 
Percentagem de 
professores que utilizam 
ferramentas digitais na 
avaliação dos alunos. 

Meta: 
70% dos professores utilizam 
ferramentas digitais na 
avaliação dos alunos. 

Calendarização: 
2021/2022. 

Responsáveis:  
1 professor por 
grupo disciplinar. 

Monitorização: 
Inquérito a 
professores e 
alunos. 

Atividade: 
(Enfoque na) avaliação formativa: 
Construir rubricas sobre avaliação 
em contexto digital.  
Reuniões de grupo / departamento 
para reflexão e construção de 
rubricas em função das tarefas e das 
ferramentas digitais. 

Métrica: 
Nº de rubricas. 

Meta: 
4 rubricas para 
técnicas/instrumento de 
avaliação no 1.º ano. 
6 rubricas para 
técnicas/instrumento de 
avaliação no 2.º ano. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Coordenadores 

de departamento. 

Monitorização: 
Lista de verificação. 
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 Problema: A utilização das tecnologias digitais pelos alunos é reduzida.  

Objetivo: Aumentar a utilização das TD em contexto sala de aula. 

Atividade: 
“Bring your own device”:  
Criação de um dia por período em 
que os alunos de cada ano de 
escolaridade (3º ao 9º ano) trazem 
os seus computadores / 
equipamentos. 
Durante um dia todas as disciplinas 
utilizam apenas recursos digitais nas 
aulas. Preparação em Conselho de 
Turma/Equipa Educativa/Grupo de 
ano. 
 

Métrica: 
Percentagem de alunos 
que aderem com o seu 
equipamento. 

Meta: 
80% dos alunos aderem à 
atividade com o seu próprio 
equipamento. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis: 
Conselho de 
Turma; 
Professores. 

Monitorização: 
Inquérito. 

 

 Problema: Utilização reduzida de recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem.  

Objetivo: Rentabilizar o uso das TIC no processo de ensino-aprendizagem. 

Atividade: 
“Professor Digital”: 
Integração de RED no processo de 
ensino/aprendizagem/ avaliação. 

Métrica: 
% de professores que 
utilizam RED no processo 
de 
ensino/aprendizagem/ 
avaliação. 

Meta: 
80% de professores que 
utilizam RED no processo de 
ensino/aprendizagem/ 
avaliação - 1.º ano 
90% de professores que 
utilizam RED no processo de 
ensino/aprendizagem/ 
avaliação - 2.º ano. 
 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Representante de 
disciplina e 
Coordenador de 
ano. 

Monitorização: 
Inquérito a alunos 
e professores. 
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 Problema: As competências digitais dos alunos carecem de melhoria.  

Objetivo: Desenvolver competências digitais, espírito crítico e autonomia nos alunos. 

Atividade: 
“Aluno Digital”: 
Criação / modificação de conteúdos 
e apresentação de trabalhos 
produzidos pelos alunos através de 
ferramentas digitais. 
 

Métrica: 
Nº de trabalhos dos 
alunos com recurso às 
TIC. 

Meta: 
10 trabalhos com recurso às 
TIC por cada ano letivo. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Professores. 

Monitorização: 
Inquérito aos 
alunos e 
professores. 

 

 Problema: Dificuldade de contacto e partilha entre alunos  

Objetivo: Fomentar a comunicação síncrona e assíncrona entre mentores e mentorandos. 

Atividade: 
“Mentor Digital”: 
Promover mentorias em formato 
digital síncrono e assíncrono entre 
alunos. 
 

Métrica: 
Nº de contactos 
registados online. 

Meta: 
1 contacto semanal entre 
mentores e mentorandos. 

Calendarização: 
2021/2022. 

Responsáveis:  
Diretores de 
turma 

Monitorização: 
Grelha de registo 
de contactos. 
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DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

 Problema: Os documentos orientadores não estão atualizados para a integração das TD.  

Objetivo: Regulamentar o uso de dispositivos digitais em contexto de sala de aula. 

Atividade: 
“Update”: 
Atualizar o Projeto Educativo e 
Regulamento Interno. 
 

Métrica: 
Documentos atualizados. 

Meta: 
Atualizar o Projeto Educativo e 
o Regulamento Interno. 

Calendarização: 
2021/2022. 

Responsáveis:  
Dirigentes  
CP. 

Monitorização: 
Verificação de 
documentos. 

 

 Problema: Os professores têm pouco tempo para explorar formas de melhorar o seu ensino com as tecnologias digitais.  

Objetivo: Partilhar experiências pedagógicas, recursos e metodologias digitais. 

Atividade: 
“Show me you’re digital”: 
Espaço de partilha de experiências 
dos docentes. Reservar momento de 
articulação no horário docente para 
partilha de boas práticas no 
contexto concreto de ensino 
aprendizagem. 
 

Métrica: 
Nº de reuniões de 
articulação para partilha 
de recursos e 
metodologias digitais. 

Meta: 
6 reuniões de Grupo 
Disciplinar/ Equipa 
Educativa/Grupo de ano. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Coordenador de 
ano/equipa 
educativa 
Representante de 
disciplina. 

Monitorização: 
Grelhas de registo. 

 

 Problema: A informação não circula de forma equitativa por toda a comunidade educativa.  

Objetivo: Incentivar a comunicação com toda a comunidade educativa através de diversos recursos digitais. 

Atividade: 
“Comunicação Digital”: 
Newsletter e Jornal CLICK do 
Agrupamento para toda a 
comunidade educativa. 

Métrica: 
Nº de subscritores da 
newsletter do AEFrazão. 

Métrica 
50% de subscritores na 
comunidade educativa. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis: 
Responsável  
PAA 
Ação 
Comunicação. 

Monitorização: 
Lista de verificação. 
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 Problema: Dificuldade em escolher aplicações/plataformas digitais adequadas aos objetivos pedagógicos a desenvolver.   

Objetivo: Melhorar a literacia digital e promover a aprendizagem autónoma.  

Atividade: 
“112 Digital”: 
Equipa de apoio na transição digital. 
Criação de um Fórum para resolução 
de problemas. 

Métrica: 
Qualidade do apoio no 
Fórum;  

classificação 1 a 5 «. 

Meta: 
Avaliação dos utilizadores do 
fórum: 

(classificação de 1 «a 5 

«««««). 
 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Equipa PADDE  

Monitorização: 
Inquéritos. 

Atividade: 
“Frazão 365”: 
Exploração das aplicações do Office 
365: 
 - Capacitação com a Microsoft. 
 

Métrica: 
% de professores que 
frequentam as ações de 
capacitação. 

Meta: 
75% dos professores 
frequentarem pelo menos 1 
ação. 

Calendarização: 
2021/2023. 

Responsáveis:  
Direção 
Equipa PADDE. 

Monitorização: 
Inquérito. 

 
 

Conclusão 

As ações desenhadas para a operacionalização do PADDE tiveram em conta os resultados alcançados através da implementação das ferramentas SELFIE e CHECK-IN. 

Como forma de complemento a estes resultados, utilizamos questionários online aos assistentes operacionais e técnicos que nos permitiram identificar as competências 

digitais destes elementos da comunidade, bem como se os mesmos dispunham de equipamentos tecnológicos (computador) e conetividade. 

Ao longo do período de confinamento realizamos a monitorização do Plano de Ensino não Presencial, em diversos momentos, a alunos, professores e encarregados de 

educação. Este documento foi uma fonte importante de informação, ajudando-nos a enquadrar o contexto digital do Agrupamento. 

Com estas ações pretendemos contribuir para alcançar os objetivos definidos no Plano de transição digital definido pelo Governo de Portugal e pela Comissão Europeia. 

Aquando da elaboração do PADDE, tivemos a preocupação de fazer a articulação com os documentos orientadores do Agrupamento, de modo a que todos eles integrem 

a mesma visão e concorram para os mesmos objetivos. 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 

 

Estratégia e mensagem chave 

A comunicação e articulação com todos os agentes da comunidade educativa, deve ser promovida 
e potenciada.  

1. Equipa Responsável 

              Joaquim Barbosa de Magalhães, Hélder Fernando Sousa Alves, Rosária de Fátima L. F. Zamith e 
Carlos Alberto Silva Monteiro 

2. Fluxos de informação/comunicação 

             2.1. Comunicação interna (Professores; Alunos; técnicos) 

             2.2. Comunicação externa (Pais/Encarregados de Educação; Parceiros; Instituições; Comunidade; 
Media) 

3. Objetivos 

             3.1. divulgar; interagir; promover; formar 

             3.2.  Padronizar a comunicação; melhorar a eficiência e a eficácia; envolver para participar; 
promover a imagem do AEF; agilizar procedimentos) 

4. Circuitos 

             4.1. e-mail institucional; Página Web do Agrupamento; Facebook do Agrupamento; Plataforma 
TEAMS; Jornal Clik.  

“Pequenos Passos… Grande Passo!” 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

Professores 

Correio eletrónico institucional  
Office 365 (Teams) 
Página Web e Facebook do Agrupamento 
Reunião Geral  

2021/2023 Equipa PADDE 

Alunos 

Correio eletrónico institucional  
Office 365 (Teams) 
Página Web e Facebook do Agrupamento 
Reuniões com Diretores de Turma 
(Assembleia de Turma) 

2021/2023 

Diretores de turma/ 
professores titulares 
Coordenadores de 
Diretores de Turma 

Equipa PADDE 

Organizacional 

Correio eletrónico institucional  
Office 365 (Teams) 
Página Web e Facebook do Agrupamento 
Reuniões Assistentes operacionais e técnicos 

2021/2023 Equipa PADDE 

Encarregados de 
Educação 

Correio eletrónico institucional  
Office 365 (Teams) 
Página Web e Facebook do Agrupamento 
Reunião início de ano letivo 

2021/2023 

Docentes 
Diretores de turma/ 
professores titulares 
Coordenadores de 
Diretores de Turma 

Equipa PADDE 

Comunidade 
Educativa 

Correio eletrónico institucional  
Office 365 (Teams) 
Página Web e Facebook do Agrupamento 
Jornal Clik 

2021/2023 Equipa PADDE 
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2.4. Avaliação 

 

Articulada com as ações de monitorização semestral, a avaliação será feita em dois momentos, uma 

no final do primeiro ano e a segunda no final do segundo ano de implementação do PADDE. 

 


