
Envolvimento 
Profissional

Avaliar
criticamente e

desenvolver
ativamente a sua prática

pedagógica digital e a
dos outros.

Partilhar e
trocar

conhecimento e
experiência.

Contribuir,
colaborativamente, para
desenvolver e melhorar

as estratégias de
comunicação
institucional.

Competência 
Digital do Docente

Colaboração
profissional

Prática
reflexiva

Comunicação
institucional

DigCompEdu
 

Desenvolvimento 
Profissional Contínuo 

DigitalUtilizar fontes e
recursos digitais de

forma contínua.

Melhoria do ensino e das interações
profissionais.
Desenvolvimento profissional individual.
Inovação contínua.

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .



PASSO 1. SELEÇÃO

RECURSOS 
DIGITAIS

UTILIZAÇÃO DE 

 RECURSOS DIGITAIS

VARIADOS NO ENSINO 

Identificar eficazmente os recursos.

Consciencializar para o uso e gestão de
conteúdo digital de forma responsável.

PASSO 2. CRIAÇÃO E

MODIFICAÇÃO

Criar ou cocriar novos
recursos educativos digitais.

PASSO 3. GESTÃO,

PROTEÇÃO E PARTILHA

Organizar conteúdo digital e
disponibilizá-lo, protegendo-o

eficazmente.

Identificar, avaliar e selecionar
recursos digitais para o ensino

e aprendizagem.

DigCompEdu
 



Passo

4

 Ensino e 
aprendizagem

Experimentar e desenvolver novas
formas e formatos para oferecer

orientação e apoio.

Orientação

Passo

3

Passo

2

Passo

1

Permitir que os alunos planeiem,
monitorizem e reflitam sobre a sua própria

aprendizagem.

Aprendizagem autorregulada

Planificar e implementar dispositivos
e recursos digitais no processo de

ensino.

Ensino

A competência digital específica do docente
reside em preparar efetivamente a utilização de 

tecnologias digitais nas diferentes fases e 
configurações do processo de aprendizagem.

 

Aprendizagem colaborativa
Promover e melhorar a colaboração

do aluno no uso das tecnologias digitais
enquanto parte de tarefas colaborativas.

DigCompEdu
 



Avaliação

Avaliar
criticamente e
desenvolver

ativamente a sua
prática

pedagógica digital e a
dos outros.

Ter consciência das 
evidências digitais da 

atividade, medir o
desempenho e 
progresso dos 
aprendentes.

Usar tecnologias digitais
para a avaliação

formativa e sumativa e  
 adequar as abordagens à

avaliação.

Análise de
evidências

Feedback e
planificação

Estratégias
de avaliação

DigCompEdu
 

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

A avaliação pode ser um
facilitador ou um obstáculo

para a inovação na educação. 



PASSO 1. ACESSIBILIDADE E

INCLUSÃO

CAPACITAÇÃO
DOS

APRENDENTES

PASSO 2. DIFERENCIAÇÃO E

PERSONALIZAÇÃO

Criar ou cocriar novos
recursos educativos digitais.

PASSO 3.

ENVOLVIMENTO ATIVO
Organizar conteúdo digital e
disponibilizá-lo, protegendo-o

eficazmente.

Identificar, avaliar e selecionar
recursos digitais para o ensino

e aprendizagem.

DigCompEdu
 

A capacitação dos aprendentes com competências
para a utilização fundamentada de ferramentas
digitais torna-se imperativa para a criação de

recursos de forma eficaz e segura.



Passo

4

 Promoção da
competência digital
dos aprendentes

Experimentar e desenvolver novas
formas e formatos para oferecer

orientação e apoio.

Comunicação e
colaboração digital

Passo

3

Passo

2

Passo

1

Permitir que os alunos planeiem,
monitorizem e reflitam sobre a sua própria

aprendizagem.

Uso responsável

Planificar e implementar dispositivos e 
recursos digitais no processo de ensino.

Literacia da informação e 
dos média

Criação de conteúdo 
digital

Promover e melhorar a colaboração
do aluno no uso das tecnologias digitais
enquanto parte de tarefas colaborativas.

DigCompEdu
 

Passo

5 Resolução de problemas 
digitais

levar os alunos a identificar e resolver
problemas técnicos ou transferir 

criativamente conhecimento tecnológico 
para novas situações.


