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Notas introdutórias 

O presente plano de ação para o desenvolvimento digital da escola (PADDE) foi concebido tendo em 

conta o projeto educativo da escola, o plano anual de atividades e pressupõe uma estreita ligação e 

articulação com o plano anual de formação e consequentemente com o centro de formação que integra o 

agrupamento. 

O PADDE, sendo um documento que espelha um conjunto de ações estratégicas para o 

desenvolvimento digital do agrupamento e desta forma pretende impulsionar a utilização do digital na 

aprendizagem dos alunos, carece de um trabalho regular de acompanhamento e monitorização a realizar 

pela equipa de desenvolvimento digital. Desse trabalho surgirão necessariamente ajustes nas medidas agora 

propostas e ações a implementar, constituindo-se por isso o PADDE num documento aberto e dinâmico que 

se deve ir ajustando ao caminho que a Escola vai percorrendo, sem deixar ninguém para trás. 

Todas as necessárias alterações serão sujeitas à aprovação do conselho pedagógico, bem como o 

resultado das monitorizações realizadas regularmente. 

  



Agrupamento de Escolas de Castro Marim 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

3 

1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Ângelo Graça Diretor Coordenador do PADDE 

Noélia Pires Subdiretora área pedagógica e organizacional 

Elisabete Teixeira Docente do grupo 550 área pedagógica 

Hélder Silva Docente do grupo 620 área tecnológica 

?   

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 4 

Nº de alunos 670 

Nº de professores 63 

Nº de pessoal não docente 32 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 01/09/2021 a 31/08/2023 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 26/07/2021 

Data de aprovação de alterações em Cons Pedagógico 05/09/2022 

Data de aprovação de alterações em Cons Pedagógico  

Data de aprovação de alterações em Cons Pedagógico  
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1.2. Resultados globais do diagnóstico - SELFIE 

 
 

Período de aplicação 17/05/2021 a 30/05/2021 

 
 

Participação 

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

1º ciclo 5 5 100 6 5 83,3  131 82 62,6 

2º ciclo 2 2 100 9 9 100 67 36 53,7 

3º ciclo 3 2 66,7 22 16 72,7 157 28 17,8 

 

CHECK-IN 

Período de aplicação 8 a 18 janeiro de 2021 e 19 de fevereiro a 1 de março de 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 55 

% 87% 

 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

- Relatório Autoavaliação do agrupamento; 

- Questionários ao pessoal docente e não docente; 

- Análise do relatório SELFIE (Conselho Pedagógico). 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 3,6 3,6 - 

2º ciclo 3,9 3,8 - 

3º ciclo 3,2 3.2 - 

 

 

 

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

Ciclo  Computador em % Internet em % 

1º ciclo 38,04 38,04 

2º ciclo 42,96 42,96 

3º ciclo 41,76 41,76 

 
 

Serviços Digitais 

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de ausências  x 

Contato com Encarregados de Educação x  

 
 

Gestão de sistemas:  

- Plataforma E-360 

- Plataforma INES Gestão Escolar 

- Email institucional 
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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 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,73 4 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,16 3,8 3.36 

Práticas de Avaliação 2,96 3.36 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3,7 3,73 3,9 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 32,7 58,2 9,1 

Ensino e aprendizagem 45,5 43,6 10,9 

Avaliação 47,3 41,8 10,9 

Capacitação dos aprendentes 34,5 36,4 29,1 

Promoção da competência digital dos aprendentes 52,7 38,2 9,1 

 

Comentários e reflexão 

A dimensão com valores médios mais baixos centra-se nas práticas de avaliação, transversalmente a 

dirigentes e professores. Ao nível de competência dos docentes, constata-se que a maioria se encontra nos 

níveis 1 e 2 de proficiência digital. Assim, das competências com percentagens mais baixas, será dada 

prioridade à avaliação, à capacitação dos aprendentes, ao Ensino e aprendizagem bem como aos recursos 

digitais. 

Na dimensão da avaliação, a prioridade será nas práticas de avaliação, na análise dos progressos no ensino 

e na aprendizagem com as tecnologias digitais. 

Na dimensão da capacitação dos aprendentes, a prioridade será focada nas tecnologias digitais para 

permitir que os alunos deem feedback sobre o trabalho de outros. 

Na dimensão do Ensino e aprendizagem, aponta-se para o reforço do desenvolvimento profissional 

contínuo, através de ações de formação, no âmbito do ensino e da aprendizagem, com as tecnologias 

digitais. 

Na dimensão dos recursos digitais, a prioridade será de operacionalizar as práticas educativas recorrendo 

às ferramentas digitais. 
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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 3,1 3,5 ----- 

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

Desenvolvimento profissional contínuo 3,4 3,5 ----- 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 21,8% 69,1% 9,1% 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

- CONTAB - Contabilidade SNC-AP  - J.P.M. & Abreu; 

- CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado - J.P.M. & Abreu; 

- GPV - Gestão de Pessoal e Vencimentos - J.P.M. & Abreu; 

- OFICIAR - Gestão de Expediente - J.P.M. & Abreu; 

- SASE - Gestão de Serviços de Ação Social Escolar - J.P.M. & Abreu; 

- SINAGET - Registo e Validação de turmas; 

- Vortal - Plataforma de compras Públicas; 

- eSPap -Portal de compras ao abrigo do acordo quadro. 

- GIAE - Sistema de cartões eletrónicos 

 

Comentários e reflexão  

O agrupamento apresenta resultados satisfatórios nas três dimensões, sendo que a mais baixa é a 

colaboração e trabalho em rede, transversalmente a dirigentes e professores. 

Assim, será uma área de intervenção prioritária a definição de uma estratégia digital, no sentido de 

envolver ativamente os professores no desenvolvimento da mesma, proporcionando espaços para 

experimentar novas formas de colaboração e trabalho em rede. 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão 

● Preparação do agrupamento para enfrentar os desafios e mudanças inerentes a uma transição 

digital global, garantindo uma maior igualdade, equidade e inclusão dos alunos; 

● Transformação digital do agrupamento, em linha com as orientações europeias, com o desafio de 

inovar e melhorar a qualidade da educação; 

● Capacitação digital como um pilar da organização educativa, assente no desenvolvimento e reforço 

de competências digitais; 

● Intervenção sistémica no sentido de assegurar uma articulação consistente entre o digital e todo o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

Objetivos gerais 

● Investir nos processos de inovação através do digital, adequando-os aos contextos e desafios da 

sociedade atual; 

● Integrar transversalmente as tecnologias de informação e comunicação nas práticas profissionais e 

pedagógicas; 

● Desenvolver novas formas de aprender e de ensinar que explorem as tecnologias digitais, para 

obter melhores resultados de aprendizagem; 

● Explorar recursos sobre a literacia digital, que contribuam para a promoção da confiança e do 

reforço da utilização da Internet; 

● Reforçar as medidas de cibersegurança, implementando medidas na utilização dos equipamentos; 

● Sensibilizar e promover competências de cidadania digital na comunidade educativa. 

● Reforçar as medidas de proteção de dados. 

 

Parceiros 

GNR - Guarda Nacional Republicana  

CFAE - Centro de Formação Levante Algarvio  

Biblioteca Escolar - Rede de Bibliotecas Escolares 

Câmara Municipal de Castro Marim 

Associação Odiana 

CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro Marim 
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Objetivos 

Dimensão Objetivo Métrica 

 
 
 
 
Organizacional 
 
 
 

 

● Proporcionar formação na área do digital. 

75% dos docentes fazem pelo 

menos uma formação na área 

da transição digital. 

● Criar espaço online ou em rede onde os docentes 

possam partilhar e consultar recursos educativos. 

75% dos docentes partilham um 

recurso por período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagógica 
 
 
 

● Desenvolver ferramentas para análise dos progressos 

na aprendizagem dos alunos utilizando tecnologias 

digitais. 

 

20% das aprendizagens são 

registadas  trimestralmente. 

● Uso de ferramentas para análise dos progressos na 

aprendizagem utilizando tecnologias digitais. 

75% dos docentes do 

utilizam mensalmente uma 

plataforma digital para analisar 

o progresso dos alunos. 

● Recorrer a ferramentas digitais para apoiar as práticas 

educativas. 

75% dos docentes utilizam pelo 

menos, uma vez por mês, uma 

ferramenta digital. 

● Utilizar  as tecnologias digitais para permitir que os 

alunos deem feedback sobre o trabalho de outros 

alunos. 

75% dos docentes publicam um 

trabalho dos alunos por 

período.(1º ciclo - ClassDojo; 2º 

e 3 Ciclo - ClassRoom - na 

Disciplina). 

 
 
 
 

Tecnológica e 
digital 

 

● Gerir a atribuição de computadores a todos os 

docentes e alunos. 

75% dos professores e alunos 

terem um computador portátil 

● Assegurar a existência de uma infraestrutura 

adequada, fiável e segura. 

75% dos professores e alunos 

terem acesso a conectividade. 

● Incentivar o uso do computador na sala de aula. 75% dos alunos usam o 

computador na sala de aula 

uma vez por período. 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 

 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

 

 

Organizacional 

 

 

● Sensibilizar para a participação nas 

ações de formação disponíveis no 

âmbito do digital; 

 

● Proporcionar formação na área do 

digital; 

Professores 

Centro de Formação do Levante 

Algarvio 

 

A definir pelo CFAE 

 

● Disponibilizar e divulgar espaço 

para partilha de recursos 

educativos. 

● Criar espaço online / rede onde os 

docentes possam partilhar e consultar 

recursos educativos. 

 

Professores/Educadores 

 

Ano letivo 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica 

 

● Criar uma ferramenta para registo 

dos conteúdos/áreas de 

desenvolvimento; 

● Desenvolver ferramentas para análise 

dos progressos na aprendizagem dos 

seus alunos utilizando tecnologias 

digitais. 

Professores 1º Ciclo e Pré-Escolar Ano letivo 2021/2022 

Professores 2º Ciclo Ano letivo 2022/2023 

Professores 3º Ciclo Ano letivo 2023/2024 

● Proporcionar formação para o uso 

de uma ferramenta online que 

permita registar o progresso das 

aprendizagens (Ex: Google Forms, 

Kahoot, Plickers); 

● Usar ferramentas para análise dos 

progressos na aprendizagem utilizando 

tecnologias digitais; 

Professores 1º Ciclo e Pré-Escolar Ano letivo 2021/2022 

Professores 2º Ciclo Ano letivo 2022/2023 

Professores 3º Ciclo Ano letivo 2023/2024 



Agrupamento de Escolas de Castro Marim 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

11 

● Operacionalizar as práticas 

educativas recorrendo às 

ferramentas digitais 

disponibilizadas. 

● Recorrer a ferramentas digitais para 

apoiar as práticas educativas. 

Professores 1º Ciclo e Pré-Escolar Ano letivo 2021/2022 

Professores 2º Ciclo Ano letivo 2022/2023 

Professores 3º Ciclo Ano letivo 2023/2024 

 ● Apresentar trabalhos produzidos 

pelos alunos através de 

ferramentas digitais. 

 

● Diversificar as formas de avaliação  

 

Professores e alunos  

 

Ano letivo 2021/2022 

 

 

Tecnológica e 

Digital: 

Infraestruturas 

e equipamentos 

 

 

● Elaborar candidatura ao Selo de 

Segurança Digital; 

● Promover e certificar práticas e políticas 

de segurança digital; 

Diretor 

Equipa de Transição Digital 

 

Ano letivo 2022/2023 

● Gerir a atribuição de computadores 

a todos os docentes e alunos; 

● Proporcionar a todos os alunos e 

professores um equipamento portátil; 

 

Serviços administrativos 

 

Ano letivo 2021/2022 

● Assegurar a existência de uma 

infraestrutura adequada, fiável e 

segura; 

● Garantir que no 1º ciclo existe uma 

infraestrutura adequada, fiável e 

segura; 

Equipa de Transição Digital 

Câmara Municipal de Castro 

Marim 

 

Ano letivo 2022/2023 

● Informar sobre o uso correto dos 

equipamentos. 

● Garantir que os computadores cedidos 

são utilizados corretamente por 

professores e alunos. 

 

Equipa de Transição Digital 

 

Ciclo 2021/2024 

 

Comentário  
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O Agrupamento pretende concretizar este planeamento com pequenos passos, com ações exequíveis, que possam agregar todos os intervenientes e que todos 

possam, de uma forma geral, contribuir para a concretização deste mesmo plano. Somos conscientes que o conjunto de ações apresentadas é reduzido, fáceis 

de concretizar e mensurar e permite uma autoavaliação coerente. Pretendemos envolver a comunidade escolar para que com o seu contributo melhorar a 

literacia digital do nosso agrupamento.  A apresentação do PADDE será realizada durante o mês de setembro. As atividades serão implementadas ao longo do 

ciclo 2021/2024 conforme calendarização supramencionada. 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

O plano de comunicação visa garantir que a comunidade educativa possa conhecer o PADDE e colaborar 

na sua implementação, contribuindo para uma escola mais digital potenciando processos regulares de 

inovação digital adequados à realidade de todo o Agrupamento, em linha com o projeto educativo. 

Assim, é necessária uma comunicação efetiva e eficaz que permita aumentar o conhecimento, gerir a 

mudança levando os atores educativos a participar na Escola, de forma mais esclarecida. Esta comunicação 

será gerida pelo coordenador de comunicação, com o intuito de informar, capacitar, envolver e 

responsabilizar. 

 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios/Ferramentas Data Responsável 

 

Professores 

 

● Reuniões gerais 

● Reuniões de Conselho 

Pedagógico 

● Reuniões de departamento 

curricular 

● Email institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

setembro 2021 

 

Diretor do Agrupamento 

Embaixadora Digital 

Coordenadores de Departamento 

Coordenador da Comunicação 

 

Alunos 

 

● Sessão de apresentação 

● Reuniões com delegados e 

subdelegados de turma 

 

Diretores de Turma/Titulares de Turma 

Diretor 

 

Encarregados de 

Educação 

● Reuniões de encarregados de 

educação 

● Email 

Diretores de turma/Titulares de Turma 

Coordenador da Comunicação 

 

 

Comunidade 

Educativa 

 

● Reuniões do Conselho Geral 

● Página do Agrupamento 

● Redes sociais 

● Plataformas digitais 

 

Presidente do Conselho Geral 

Coordenador da Equipa de 

Desenvolvimento Digital 

Coordenador da Comunicação 

Diretores de turma/Titulares de Turma 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 

 

 

 

 

Organizacional 

 

✔ Proporcionar 

formação na área 

da transição digital; 

✔ 75% dos docentes 

fazerem pelo menos 

uma formação na 

área da transição 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 75% meta 

alcançada 

>= 60% e <=74% 

meta 

parcialmente 

alcançada 

<=59% meta não 

alcançada 

 

Dados da 

plataforma do 

centro de 

formação do 

CFAE 

 

 

Anual 

✔ Criar espaço online 

ou em rede onde os 

docentes possam 

partilhar e 

consultar recursos 

educativos. 

✔ 75% dos docentes 

partilham um 

recurso por período. 

 

 

 

Dados do espaço 

online 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica 

✔ Desenvolver 

ferramentas para 

análise dos 

progressos no 

ensino utilizando 

tecnologias digitais. 

✔ 20% das 

aprendizagens são 

registadas  

trimestralmente. 

 

Dados da 

ferramenta de 

análise de 

progressos 

 

 

Trimestral 

✔ Uso de ferramentas 

para análise dos 

progressos na 

aprendizagem 

utilizando 

tecnologias digitais. 

✔ 75% dos docentes do 

utilizam 

mensalmente uma 

plataforma digital 

para analisar o 

progresso dos 

alunos.  

 

Questionário 

alunos e 

professores 

 

 

 

Anual 

✔ Recorrer a 

ferramentas 

digitais para apoiar 

as práticas 

educativas. 

✔ 75% dos docentes 

utilizam pelo menos, 

uma vez por mês, 

uma ferramenta 

digital. 

 

Questionário 

alunos e 

professores 

 

 

Anual 

✔ Utilizar as 

tecnologias digitais 

para permitir que 

os alunos deem 

✔ 75% dos docentes 

publicar um 

trabalho dos 

alunos por 

 

Dados da 

plataforma 

 

 

Trimestral 
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feedback sobre o 

trabalho de outros 

alunos. 

período.(1º ciclo - 

ClassDojo; 2º e 3 

Ciclo - ClassRoom - 

na Disciplina). 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológica e 

digital 

✔ Gerir a atribuição 

de computadores a 

todos os docentes 

e alunos. 

✔ 75% dos 

professores e 

alunos terem um 

computador 

portátil. 

 

Registos dos 

serviços 

administrativos 

 

 

Anual 

✔ Assegurar a 

existência de uma 

infraestrutura 

adequada, fiável e 

segura. 

✔ 75% dos 

professores e 

alunos terem 

acesso a 

conectividade. 

 

Registos do 

Gestor de 

Equipamentos 

 

 

 

Anual 

✔ Incentivar o uso do 

computador na 

sala de aula. 

✔ 75% dos alunos 

usam o 

computador na sala 

de aula uma vez por 

período. 

 

Questionário 

alunos e 

professores 

 

 

Anual 

 


