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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

1.1. Dados da Escola

Introdução

O Agrupamento de Escolas de Mortágua (AEM) é composto por três estabelecimentos de Ensino: a Escola Básica Dr.
Afonso Abrantes, Mortágua, onde estão a ser ministrados o Ensino Pré-Escolar e o Primeiro Ciclo do Ensino Básico, a Escola
Básica Dr. José Lopes de Oliveira, Mortágua, que acolhe o 2.º Ciclo do Ensino Básico e o 7.º e 8.º anos de escolaridade, e a
Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais, Mortágua, onde decorrem as atividades letivas dos restantes anos de
escolaridade, incluindo os primeiro, segundo e terceiro anos dos Cursos Profissionais.

“Todos e cada um” é a filosofia-base do Projeto Educativo do AEM, a convicção manifestada de que todos são iguais e
todos têm direito ao que de melhor a Escola puder oferecer, seja na formação proporcionada, seja no cumprimento de funções
específicas, implementando uma dinâmica organizativa que não deixa ninguém para trás, que está atenta às necessidades de
cada um e que contribui para o efetivo desenvolvimento integral do indivíduo. (...) Desde há muito que a vida e a dinâmica do
AEM têm, profundamente, vincada esta ideia, que perpassa em todo e qualquer momento, do planeamento à avaliação das
suas práticas, das suas conceções, das suas metodologias: nenhum aluno é deixado para trás, porque cada um conta. Este
espírito tem presidido, ao longo dos anos, a uma busca incessante pelos rumos mais adequados e que se afigurem mais
produtivos e eficazes, para a consecução dos objetivos de todos. E, nessa demanda, têm sido postas ao serviço desta causa as
possibilidades de intervenção, ao alcance de todos os agentes educativos, entrando em linha de conta a sua viabilidade e
validade. É nesta conformidade que se estabelecem parcerias, se mobilizam entidades e instituições, se desenvolvem projetos,
se inova, se vai mais além.” (in Projeto Educativo do AEM)

Por isso, face à mudança considerável da sociedade nos últimos anos, que decorreu, sobretudo, da acelerada evolução
tecnológica e digital e da consequente globalização, caracterizada pela alteração das bases materiais da economia, das relações
de trabalho, das ligações de experiência das pessoas - detentoras de informação e conhecimento -, pelo adensar dos
fenómenos de hibridação cultural e pelos movimentos transnacionais de pessoas sem precedentes, urge desenhar um Plano
de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), de forma a melhor concretizar as prioridades e opções curriculares
estruturantes e operacionalizar as orientações estratégias, consignadas no Projeto Educativo do AEM, bem como a responder
eficazmente às orientações sobre a transição digital, constantes nos referenciais nacionais e europeus, com vista à prestação
de um serviço educativo inclusivo e de qualidade.

Equipa de Transição Digital

Nome Função Área de atuação
Rui  Costa Diretor Direção
Carla Assis Adjunta do Diretor (Grupo 330); Representante do

Agrupamento de Escolas de Mortágua (AEM) na Secção de
Formação e Monitorização (SFM) do Centro de Associação
de Escolas do Planalto Beirão (CFAE-PB)

Adjunta da Direção; Formação de Pessoal
Docente e Não Docente

Artur Rosa Subcoordenador do Grupo 500; Coordenador dos Diretores
de Turma dos Cursos Profissionais; Responsável pela Página
Web/Moodle do Agrupamento

Subcoordenação de docentes;
coordenação de Diretores de Turma;
gestão dos canais digitais do AEM

António Rodrigues Subcoordenador do Grupo 550; Apoio TIC ao AEM Infraestruturas tecnológicas; tecnologias
e recursos digitais

Rui Ferreira Adjunto do Diretor (Grupo 110) Adjunto da Direção; representação do 1.º
Ciclo na Equipa de Desenvolvimento
Digital (EDD)

Lisete Pais Coordenadora do Departamento de Línguas (Grupo 220) Coordenação de docentes; representação
do 2.º Ciclo na EDD

Jorge Lourenço Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e
Humanas (Grupo 420)

Coordenação de docentes; representação
do 3.º Ciclo na EDD; projetos ERASMUS+

José Carlos Ladeira Docente do Grupo 500 Representante do Ensino Secundário
regular e profissional na EDD
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Informação Geral da Escola

Nº de estabelecimentos escolares 3

Nº de alunos 889

Nº de professores 102

Nº de pessoal não docente 69

Escola TEIP Não

Período de vigência do PADDE de setembro de 2021 até agosto de 2023

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 09  / 02 /  2022
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1.2 Resultados globais do diagnóstico

SELFIE

Período de aplicação 20/04 a 10/05/2021

Participação

Nível de ensino
Dirigentes Professores Alunos

Convidados Participação % Convidados Participaçã
o

% Convidados Participação %

1.º ciclo 11 11 100 20 18 90 99 41 41
2.º ciclo 11 11 100 17 14 82 116 126 109
3.º ciclo +
Secundário regular +
Secundário
profissional

11 11 100 51 49 96 366 351 96

CHECK-IN

Período de aplicação 08 a 18 de janeiro de 2021

Participação

Nº de respondentes Percentagem
94 99%

Outros Referenciais para Reflexão

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, de 26 de
julho, afirmou-se como uma matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória,
designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação interna e externa do ensino e da
aprendizagem. Tal referencial destaca a intensidade do ritmo de desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico,
que confronta o cidadão, diariamente, com um crescimento exponencial de informação a uma escala global, e as questões
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relacionadas com identidade e segurança, sustentabilidade, interculturalidade, inovação e criatividade, que têm marcado a
centralidade de muitos debates. O mesmo documento orientador realça, entre outros princípios igualmente fundamentais, a
“Inclusão”, a “Adaptabilidade e ousadia” e a “Sustentabilidade” e refere o recurso a ambientes e ferramentas digitais para
desenvolver as áreas de competências definidas.

Com a publicação dos Decretos-Lei n.º 54 e n.º 55, de 6 de julho de 2018, procura-se garantir que o PASEO seja atingido
por todos os alunos, ainda que através de percursos diferenciados, os quais permitem a cada um progredir no currículo com
vista ao seu sucesso educativo, preparando-os para os desafios da globalização e do desenvolvimento tecnológico em
aceleração, que se traduzem em empregos ainda não criados, tecnologias ainda não inventadas e na resolução de problemas
que ainda se desconhecem.

No âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, de 21 de abril de 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º
30/2020), que prevê o desenvolvimento de um programa para a transformação digital das escolas, preconiza-se “a integração
transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares dos ensinos básico e secundário, visando a melhoria contínua da
qualidade das aprendizagens e a inovação e desenvolvimento do sistema educativo, dotando as crianças e jovens das
competências digitais necessárias à sua plena realização pessoal e profissional, bem como a igualdade de oportunidades no
acesso a equipamentos e recursos educativos digitais de qualidade e o investimento nas competências digitais dos docentes e
formadores no contexto das modalidades formativas do Sistema Nacional de Qualificações.” Ambicionando a convergência com
a Europa no domínio digital, o mesmo normativo aponta para a necessidade de alinhamento das prioridades digitais nacionais
com as políticas, quadros regulamentares e fontes de financiamento da União Europeia, por forma a maximizar o impacto dos
resultados.

Neste contexto, sublinhe-se a importância da adoção, por parte da Comissão Europeia, do Plano de Ação para a
Educação Digital 2021-2027, com um conjunto de iniciativas para uma educação digital de qualidade, inclusiva e acessível em
toda a Europa, promovendo uma abordagem estratégica e de mais longo prazo para a educação e formação digitais, através do
estabelecimento de duas prioridades: promover o desenvolvimento de um ecossistema de educação digital altamente eficaz;
reforçar as competências digitais na perspetiva da transformação digital. Trata-se de um apelo à ação no sentido de uma
cooperação reforçada a nível europeu entre os Estados-Membros, bem como com e entre os atores relevantes, para que os
sistemas educativos e formativos estejam verdadeiramente preparados para a era digital e, simultaneamente, contribuam para
a consecução dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e para alcançar a neutralidade climática até 2050.

Paralelamente a todas as orientações nacionais e europeias, que têm assumido a transformação digital como um
elemento vital à sociedade atual e aos desafios futuros, a crise provocada pela Covid-19 veio obrigar a repensar a forma como a
educação e a formação são instituídas e disponibilizadas, aumentou a necessidade de se reforçar as competências e aptidões
digitais nos sistemas educativos e formativos, para combater a literacia digital e potenciar os bons conhecimentos e a
compreensão das tecnologias com utilização intensiva de dados, como a inteligência artificial.

É, pois, neste contexto, e especialmente desde 2017, que o Agrupamento de Escolas de Mortágua tem vindo a
reconfigurar as suas práticas, nomeadamente com a utilização, progressivamente mais sistemática, de ambientes e ferramentas
digitais e o estímulo contínuo ao desenvolvimento de competências digitais de docentes, para responder à diversidade das
necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos e às exigências destes tempos de imprevisibilidade e de
rápidas mudanças. Esta consciência de que a tecnologia digital, quando utilizada de forma eficiente, equitativa e eficaz pelos
docentes, pode contribuir significativamente para uma educação e formação inclusivas e de elevada qualidade para todos, a
perceção de que a crise da Covid-19 acelerou a mudança e proporcionou uma oportunidade de aprendizagem, bem como a
publicação da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital (Lei n.º 27/2021, de 17 de maio), permitem legitimar o
reforço no investimento do desenvolvimento digital do Agrupamento a curto prazo.

Por isso, a observação e acompanhamento das práticas implementadas, a monitorização da operacionalização do Plano
de Ensino à Distância (E@D) do Agrupamento, concretamente no que se reporta à recolha de informação sobre recursos
tecnológicos e competências digitais dos discentes e sobre procedimentos metodológicos e pedagógicos dos docentes, assim
como os resultados obtidos nas ferramentas de diagnóstico “Check-in” e “SELFIE”, por referência ao quadro conceptual dos
documentos orientadores desenvolvidos pela Comissão Europeia, designadamente o “Quadro Europeu de Competência Digital
para Educadores – DigCompEdu” e o Quadro Europeu para Organizações Educativas Digitalmente Competentes –
DigCompOrg”, possibilitaram diagnosticar as necessidades do Agrupamento nas dimensões organizacional, pedagógica e
tecnológica. De realçar, ainda, a importância da reflexão e envolvimento da comunidade educativa na discussão dos resultados
dos diagnósticos e na apresentação de propostas de melhoria com vista à transição digital no AEM.
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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 3.3 3.3 4.1
2º ciclo 3.3 3.2 3.1
3º ciclo + Secundário regular +
Secundário profissional

3.3 3.0 3.3

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

Em % Computador Internet
1º ciclo 90% 93%
2º ciclo 91% 93%
3º ciclo + Secundário regular + Secundário
profissional

95% 97%

Serviços Digitais

Página Web do Agrupamento

www.aemrt.pt

- comunicação externa com a comunidade

- gerida internamente pelo agrupamento

Página do Facebook do Agrupamento

https://www.facebook.com/aemortagua

- comunicação externa com a comunidade

- gerida internamente pelo agrupamento

Google Workspace for Education

● GMAIL

- email de comunicação do Agrupamento - bidirecional

- emails institucionais para pessoal docente e não docente

- emails específicos (Serviços de Administração Escolar; Bibliotecas
Escolares; Coordenação de Projetos de Desenvolvimento Educativo;
Secretariado de exames; Equipa de Avaliação Interna; Projeto MAIA; Plano
de Ação de Desenvolvimento Digital; Concursos;...)

● DRIVE

- arquivo e partilha de documentos diversos
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● Outras GOOGLE APPS

- utilização de todas as aplicações disponibilizadas pela Google, com
especial destaque para o GMeet, GDocs, GSheets, GSlides, GForms e
GClassroom

Google Classroom

- plataforma colaborativa de aprendizagem (LMS) formalmente adotada
pelo Agrupamento a partir do  ano letivo 2020/2021

Plataforma Moodle através da página web

- disponibilização de disciplinas à comunidade escolar para trabalho com os
alunos e comunicação com o exterior, desde a criação da página Web do
Agrupamento e até ao ano letivo 2020/2021 (apesar de o serviço ainda
estar ativo, passou a privilegiar-se a plataforma Google Classroom, para o
trabalho pedagógico com os alunos)

Email institucional

- comunicação com a tutela

+

ALUNOS GIAE v5.0.45.15

- aplicação para a gestão de Alunos: criação e parametrização de cursos;
assistente de matrículas; fórmulas para alertas de faltas e cálculo de
avaliações; relatórios configuráveis com aplicação de filtros

- plataforma Online, via Intranet ou Internet destinada aos docentes, onde
é registada e disponibilizada informação em tempo real (proposta de
níveis/classificações; controlo de faltas dos alunos;...)

SASE - Serviço de Ação Social Escolar

- GIAE-Gestão integrada de Administração escolar

- Multiusos

ASTUTO - programa de gestão escolar

- serviço de gestão do Cartão Escolar de toda a comunidade escolar

- serviço online reservado (acesso mediante autenticação), a partir da
página Web do Agrupamento, para consulta de acessos (entrada e saída),
consumos (refeitório/bufete/papelaria/ reprografia), marcação de refeições
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GPV

- Gestão de Pessoal e Vencimentos

SNC-AP

- programa de contabilidade

CIBE

- programa de inventariação

OFICIAR

- programa de gestão de expediente

DCS Horários

- utilização do programa para a elaboração de horários dos docentes e das
turmas, desde 2013/2014

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão

Os serviços digitais elencados no quadro anterior, concretamente os que se reportam ao trabalho específico
desenvolvido pelos Serviços de Administração Escolar (SAE), foram os primeiros a ser implementados no AEM. Gradualmente,
dando resposta à orientação estratégica consignada no Projeto Educativo e às necessidades emergentes que se foram
verificando, procurou-se implementar outros sistemas de comunicação interna e externa, com os diferentes atores da
comunidade educativa e com entidades diversas. Neste processo de crescimento digital, salienta-se a criação da página web do
AEM em 2006 e a disponibilização de uma plataforma Moodle. Em 2013, a página web foi atualizada, passando a integrar uma
nova plataforma Moodle, e foi criada uma página pública do Facebook. A utilização de endereços de correio eletrónico
institucional para pessoal docente e não docente e outros emails específicos teve início, também, a partir de 2013, bem como
o uso das ferramentas disponibilizadas pelo Google Workspace for Education. Apesar de alguns docentes e assistentes técnicos
terem realizado formação no âmbito da plataforma E360, em 2018-2019, como estava já em uso no AEM o programa ALUNOS,
por assistentes técnicos e diretores de turma, no contexto dos constrangimentos inesperados trazidos pela pandemia por
COVID-19, em 2019-2020, deu-se continuidade à sua utilização, rentabilizando as suas potencialidades, nomeadamente com o
registo, efetuado por cada docente, de propostas de níveis e classificações a validar nas reuniões de avaliação.
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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 3.5 3.8 -----
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.3 3.3
Práticas de Avaliação 3.0 2.8 -----
Competências Digitais dos Alunos 3.5 3.1

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3

Recursos digitais 63.8% 34.0% 2.1%

Ensino e aprendizagem 64.9% 33.0% 2.1%

Avaliação 62.8% 35.1% 2.1%

Capacitação dos aprendentes 42.6% 46.8% 10.6%

Promoção da competência digital dos aprendentes 55.3% 42.6% 2.1%

Comentários e reflexão

Do ponto de vista pedagógico, o desenvolvimento de competências digitais, quer de alunos, quer de docentes, tem sido uma
preocupação contínua do AEM, nas últimas décadas. A título de exemplo, salientam-se, apenas, algumas evidências desse
percurso: a participação no Programa Sócrates (União Europeia) com uma escola da Républica da Irlanda, em 2004/2005, no
contexto do qual foram produzidos vários produtos multimédia; a implementação do Plano Tecnológico da Educação (PTE),
dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 18 de Setembro e ao Despacho n.º 143/2008, de
3 de Janeiro de 2008; a participação nos Desafios SeguraNet, a partir de 2009/2010; o desenvolvimento de projetos com os
alunos, no âmbito do “Empreendedorismo”, com a utilização de variadas ferramentas digitais (desde 2012/2013); o estímulo
à utilização pedagógica da conta de correio institucional dos docentes, como forma de colaboração entre professores e para
comunicação com os discentes (a partir de 2013); a frequência de formação contínua de professores em diversas áreas ligadas
ao digital, nomeadamente sobre Quadros Interativos Multimédia (2009/2010), Excel (2013-2014) e Google Apps (2015-2016),
entre outras; a criação de uma Biblioteca Digital de acesso público (2019-2020); a implementação de um Ambiente Inovador
de Aprendizagem (desde 2019-2020), no contexto do Plano de Ação Estratégica (PAE).

Em janeiro de 2021, procedeu-se à motivação do corpo docente para a utilização da ferramenta de autoavaliação das suas
competências digitais - Check-In -, criada no âmbito do quadro europeu DigCompEdu, tendo-se verificado uma adesão quase
total à iniciativa (99%). As respostas dos docentes do AEM permitiram obter as conclusões infra.

● Principais conclusões do CHECK-IN (por domínio)
Recursos Digitais
A maioria dos docentes do AEM encontra-se no nível 1 de proficiência (A1 e A2).
Mais de 2/3 dos docentes do AEM encontram-se nos níveis A2 e B1.
Verifica-se uma diferença significativa relativamente aos resultados nacionais.
Globalmente, os dados do AEM são inferiores aos do CFAE-PB.
Ensino e Aprendizagem
A maioria dos docentes do AEM encontra-se no nível 1 de proficiência (A1 e A2).
Cerca de 2/3 dos docentes do AEM encontram-se nos níveis A1 e A2.
Verifica-se uma diferença pouco significativa relativamente aos resultados nacionais.
Globalmente, os dados do AEM são semelhantes aos do CFAE-PB.
Avaliação
A maioria dos docentes do AEM encontra-se no nível 1 de proficiência (A1 e A2).
Cerca de 3/4 dos docentes do AE encontram-se nos níveis A2 e B1 de proficiência.
Verifica-se uma diferença pouco significativa relativamente aos resultados nacionais.
Globalmente, os dados do AEM são ligeiramente superiores aos do CFAE-PB.

8



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

Capacitação dos Aprendentes
A maioria dos docentes do AEM encontra-se nos níveis A2 e B1 de proficiência.
Globalmente, verifica-se uma diferença pouco significativa relativamente aos resultados nacionais.
Globalmente, os dados do AEM são ligeiramente superiores aos dados do CFAE-PB.
Promoção da Competência Digital dos Aprendentes
A maioria dos docentes do AEM encontra-se nos níveis A2 e B1.
Verifica-se que os resultados do AEM seguem a tendência dos resultados nacionais.

Os resultados dos dados do AEM são ligeiramente superiores aos do CFAE-PB.

No período compreendido entre 20 de abril e dez de maio de 2021, procedeu-se à recolha das opiniões dos dirigentes

escolares, professores e alunos do AEM, através do instrumento de autorreflexão e autoconhecimento - SELFIE
“Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies”. Esta ferramenta, da
iniciativa da Comissão Europeia, contou com a participação voluntária de um número muito expressivo de elementos da
comunidade escolar (cf. 1.2) e permitiu obter relatórios interativos, com base nos quais foi possível obter as conclusões
apresentadas de seguida.

● Principais conclusões da SELFIE (por domínio)
E: Pedagogia: apoios e recursos  (3,6)
Os professores dos 1.º e 2.º CEB consideram que é necessário:
- utilizar mais ambientes de aprendizagem virtuais com os alunos.
F: Pedagogia: aplicação em sala de aula (3,2)
Os alunos do 1.º CEB consideram que é necessário:
- os professores darem diferentes atividades para os alunos fazerem, utilizando tecnologias que se adequem às suas
necessidades;
- utilizar mais as tecnologias para os trabalhos de grupo;
Os professores do 2.º CEB consideram que é necessário:
- utilizar mais as tecnologias digitais para fomentar a criatividade dos alunos;
- envolver mais os alunos na utilização das tecnologias digitais em projetos transdisciplinares;
Os professores dos 1.º e 2.º CEB consideram que é necessário:
- utilizar mais as tecnologias digitais para facilitar a colaboração entre os alunos.
G: Práticas de avaliação (2,8)
Os professores dos 1.º e 2.º CEB consideram que é necessário:
- utilizar mais as tecnologias digitais para avaliar as aptidões dos alunos;
- utilizar mais as tecnologias digitais para dar feedback em tempo útil aos alunos;
Os professores dos 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- utilizar mais as tecnologias digitais para permitir que os alunos reflitam sobre a sua própria aprendizagem;
- utilizar mais as tecnologias digitais para permitir que os alunos dêem feedback sobre o trabalho de outros alunos;
Os professores dos 2.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- os dirigentes escolares apoiarem mais na utilização de tecnologias digitais para a avaliação;
Os professores do 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- permitir mais que os alunos utilizem as tecnologias digitais para documentar a sua aprendizagem;
Os professores do 2.º CEB consideram que é necessário:
- valorizar mais as aptidões digitais que os alunos desenvolveram fora da escola;
Os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- utilizar mais as tecnologias digitais para permitir que os alunos dêem feedback sobre o trabalho de outros alunos;
- valorizar mais as aptidões digitais que os alunos desenvolveram fora da escola.
H: Competências digitais dos alunos (3,3)
Os professores do 1.º CEB consideram que é necessário:
- que os alunos aprendem a criar conteúdos digitais;
Os professores dos 2.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que:
- na nossa escola, os alunos não aprendem codificação ou programação;
Os alunos dos 2.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que:
- na escola não aprendem codificação ou programação;
Os professores do Ensino Sec. consideram que é necessário:
- os alunos aprenderem a resolver problemas técnicos quando utilizam as tecnologias digitais.
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Atendendo aos resultados obtidos em ambas as ferramentas de autoavaliação e aos desafios tecnológicos que caracterizam a
sociedade atual, e que continuarão, previsivelmente, a marcar o quotidiano no futuro, a transformação digital do serviço
educativo prestado no AEM deverá ser reforçada. Será importante que o corpo docente invista na sua aprendizagem
profissional numa perspetiva de constante atualização, apropriando-se do digital, percebendo o seu potencial para
transformar práticas pedagógicas, nomeadamente ao nível das práticas avaliativas numa lógica de apoio ao progresso
individual do processo formativo do aluno, implementando situações de ensino e aprendizagem com recurso ao digital e
partilhando as boas práticas com os seus pares, não em contextos de ensino presencial, mas também de ensino híbrido e,
pontualmente, na circunstância de Ensino à Distância (E@D). A execução das ações do PADDE, que se reportam à dimensão
pedagógica, revestem-se, por isso, de especial importância.

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 2.9 2.9 -----
Colaboração e trabalho em rede 3.0 2.9
Desenvolvimento profissional contínuo 3.6 3.3 -----

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3

Envolvimento profissional 58.5% 40.4% 1.1%

Competências Digitais Comunidade Educativa

Encarregados de Educação

Apesar de não ter sido possível recolher, através de inquérito, os dados sobre as competências digitais dos Encarregados de
Educação, considera-se, pelo testemunho sobretudo dos Diretores de Turma, que os Encarregados de Educação apresentam,
na generalidade, um nível suficiente de literacia digital, justificado pela baixa escolaridade que possuem. A grande maioria tem
uma conta de correio eletrónico e usa-a para, pontualmente, comunicar com os Diretores de Turma. Estima-se que um
número reduzido de pais e encarregados de educação apresente competências para apoiar os seus educandos no uso do
digital, concretamente na realização de trabalhos escolares com diversas ferramentas, na utilização da plataforma colaborativa
de aprendizagem em uso no AEM (Google Classroom) e em áreas de segurança e cidadania digital.

Pessoal não docente

Todos os Assistentes Técnicos e os Assistentes Operacionais têm conta de email institucional. Contudo, verifica-se que a
maioria dos Assistentes Operacionais, apesar de consultar o seu e-mail com alguma regularidade e aceder a algumas redes
sociais, no seu smartphone, tem um baixo nível de competências digitais, não utilizando habitualmente o computador.
Relativamente aos Assistentes Técnicos, constata-se a utilização frequente da sua conta de correio eletrónico institucional,
apresentando um nível médio de competências digitais, que é visível nas tarefas desempenhadas diariamente no âmbito das
suas funções.
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Sistemas de informação à gestão

O procedimento de comunicação, entre a Direção e o Pessoal Docente e Não Docente, bem como entre Docentes e Alunos,
assenta na utilização do correio eletrónico como meio privilegiado para transmitir as informações oficiais, quer em processos
educativos, quer em processos administrativos. A divulgação de atividades e de informações relevantes à comunidade
educativa é feita não só através de correio eletrónico, mas também através da página Web e da página pública do Facebook
do Agrupamento. Nos Serviços de Administração Escolar, as plataformas de gestão de dados revelam-se de particular
importância.

Todos os serviços digitais em uso no AEM, até ao ano letivo 2020-2021, encontram-se referidos na seção 1.3.

Comentários e reflexão

Em janeiro de 2021, no contexto da utilização da ferramenta de autoavaliação das competências digitais - Check-In -, por
parte da generalidade dos docentes do AEM, obtiveram-se as seguintes conclusões, ao nível do Envolvimento Profissional:

- a maioria dos docentes do AEM encontra-se no nível 1 de proficiência (A1 e A2);
- mais de 2/3 dos docentes do AEM encontram-se nos níveis A2 e B1;
- verifica-se uma diferença significativa relativamente aos resultados nacionais;
- os dados do AEM seguem a tendência do Centro de Formação de Associação de Escolas do Planalto Beirão (CFAE-PB).

No período compreendido entre 20 de abril e dez de maio de 2021, no âmbito da participação dos dirigentes escolares,
professores e alunos do AEM na iniciativa da Comissão Europeia, de utilização da ferramenta SELFIE “Self-reflection on
Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies”, foi possível obter as conclusões, ao nível da
dimensão organizacional, que se resumem de seguida.

A: LIDERANÇA (2,9)
Tanto os dirigentes como os professores  dos 1.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- definir melhor uma estratégia digital;
- promover novas formas de ensino.
Tanto os dirigentes como os professores de todos os níveis de ensino consideram que é necessário:
- mais tempo para explorar o ensino digital.
B: Colaboração e trabalho em rede (2,9)
Tanto os dirigentes como os professores  dos 2.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- analisar de forma sistemática os progressos.
Tanto os dirigentes como os professores de todos os níveis de ensino consideram que é necessário:
- criar sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância.
C: Infraestruturas e equipamentos (<3,3)
Os professores dos 2.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- melhorar as infraestruturas.
Os professores do 3.º CEB e do Ensino Sec. consideram que é necessário:
- aumentar o número de dispositivos digitais para a aprendizagem.
Os alunos dos 2.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- melhorar o acesso à Internet.
Os professores do 2.º CEB consideram que é necessário:
- que os alunos tragam os seus próprios dispositivos;
- melhorar os espaços físicos.
Os professores dos 1.º e 3.º CEB e Ensino Sec. consideram que é necessário:
- melhorar os repositórios online.
D: Desenvolvimento profissional contínuo  (3,5)
Os professores do 1.º CEB consideram que é necessário:
- que os nossos dirigentes escolares debatam com os docentes as suas necessidades de DPC para ensinar com as tecnologias
digitais.

Em conclusão, a existência do PADDE, ao nível organizacional, é imprescindível, como instrumento de estratégia para a
integração do digital nos diferentes processos do AEM e reforço do trabalho colaborativo, conducentes à melhoria da
qualidade da educação na escola.
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2.1. Objetivos do PADDE

Visão e objetivos gerais

A transição digital da sociedade e, consequentemente, da economia é um processo imparável que está a impactar todos os

aspetos das nossas vidas, tanto na vertente pessoal, como na vertente profissional. Conscientes que a crise pandémica

acelerou o processo de transição digital e alterou a perceção da comunidade educativa quanto ao sentido de urgência e à

importância estratégica do digital, o AEM definiu a construção de uma nova cultura digital como uma prioridade da prestação

do seu serviço educativo, perfeitamente enquadrada no espírito do Projeto Educativo - “nenhum aluno é deixado para trás,

porque cada um conta”.

A constante preocupação com o efetivo desenvolvimento integral de todos e de cada um dos alunos merece, pois, uma

atenção especial no contexto atual de integração na transição digital, pelo que o PADDE deverá ser assumido como um

documento estratégico de relevo nas práticas tecnológicas e digitais, organizacionais e pedagógicas do AEM.

Acresce, ainda, o facto de o PADDE dar resposta aos normativos publicados e aos documentos orientadores produzidos, quer

a nível europeu, quer nacional, como os Decretos-Lei n.º 54 e n.º 55, de 6 de julho de 2018, o PASEO, o DigCompOrg e o

DigCompEdu, entre outros, que apontam para a promoção da literacia digital, em contextos de aprendizagem inovadores,

transversais e inclusivos, perspectivando-se, paralelamente, um inevitável e desejável contributo para a Transição Climática.

Assim, a dinâmica que se pretende implementar com o PADDE, e que se iniciou de forma participada e inclusiva com a

comunidade educativa do AEM, deverá ser assumida como um compromisso de todos para atingir os seguintes objetivos

gerais:

- reforçar a integração do digital nos vários níveis de atuação do AEM;

- melhorar a infraestrutura, equipamentos e acesso à Internet;

- intensificar a utilização de plataformas digitais de gestão de processos e de gestão de ensino e aprendizagem;

- motivar para a transição digital;

- promover competências sociais, académicas e profissionais de qualidade;

- garantir práticas pedagógicas e recursos educativos digitais (RED) de qualidade que acompanhem a mudança de

paradigma educacional e apoiem o processo formativo dos alunos;

- potenciar os processos de inovação pedagógica através do digital, adequando-os ao contexto local e aos desafios

atuais da sociedade;

- difundir a partilha de boas práticas;

- incitar à reflexão regular, individual e em grupo, sobre práticas implementadas;

- reforçar o trabalho colaborativo e em rede;

- fomentar a articulação com outros projetos em curso (ex. Projeto MAIA; Programa Eco-Escolas; Plano de

Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário; Plano Escola + 21/23;...);

- responder a situações relacionadas com o ensino híbrido e com necessidades pontuais de implementação do Ensino

à Distância (E@D);

- capacitar diversos atores da comunidade educativa na utilização das tecnologias digitais.

Acredita-se que o cumprimento destes objetivos dependerá de um compromisso coletivo para um percurso que se pretende

constante e sustentado, refletindo uma efetiva vontade de gerar mudança no AEM, com vista à prestação de um serviço

educativo inclusivo, inovador, de qualidade e, naturalmente, de referência.
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Parceiros

O Projeto Educativo do AEM prevê o estabelecimento de parcerias e a mobilização de entidades e instituições para o
desenvolvimento de projetos, para inovar e para apoiar a sua eficácia.

Neste âmbito, existem parcerias estabelecidas com entidades/instituições, nomeadamente:

- Município de Mortágua;

- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos de Mortágua (APEEAM);

- Centro de Formação de Associação de Escolas do Planalto Beirão (CFAE-PB);

- Biblioteca Municipal de Mortágua (Rede Interconcelhia de Bibliotecas);

- Rede Nacional de Bibliotecas Escolares (RBE);

- GNR - Escola Segura;

- Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, através do Departamento de Ciências da Terra;

- Universidade de Aveiro, através da Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro;

- MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (Universidade de Coimbra);

- Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra;

- Instituto Superior Técnico de Lisboa, através do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos - áreas da
Hidrogeologia.

13



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

2.2. Planeamento de atividades e cronograma

Atividades e cronograma

Dimensão Objetivo Atividades Intervenientes Métrica Data

Tecnológica e
digital

DTD1 - Alargar o espaço de
armazenamento de livros na
Biblioteca Digital.

Alargamento do espaço num servidor para
alojamento de uma maior quantidade de livros
na Biblioteca Digital.

Câmara Municipal
de Mortágua
(CMM)/ Biblioteca
Municipal e Equipa
PADDE

Duplicar o número de
livros digitais alojados
na Biblioteca Digital.

2022/2023

DTD2 - Arquivar digitalmente
todas as fases da Avaliação
Interna do Agrupamento
(AIA).

Criação de Dossiê/Arquivo Digital que
contemple as fases da Avaliação Interna do
Agrupamento.

Equipa AIA 100% dos documentos
arquivados
digitalmente.

2021/2022 e 2022/2023

DTD3 - Generalizar a
utilização de Dossiês Digitais
de Departamentos e de
Grupos.

Generalização de Dossiês Digitais de
Departamentos e de Grupos.

Coordenadores de
Departamento
Professores

100% dos
Departamentos e dos
Grupos.

2021/2022

DTD4 - Atualizar os
equipamentos informáticos
das salas de Diretores de
Turma.

Atualização dos equipamentos das salas de
Direção de Turma.

Direção e Equipa
PADDE

2 computadores a
funcionar em pleno em
cada sala de Diretores
de Turma.

2021/2022 e 2022/2023

DTD5 - Aumentar o número
de tomadas ou extensões nas
salas de aula.

Aumento do número de tomadas ou extensões
nas salas de aula, de modo a permitir o
carregamento de vários equipamentos em
simultâneo.

Direção e Equipa
PADDE

20 tomadas em cada
sala.

2022/2023

DTD6 - Criar um documento
digital, a partilhar com os
alunos dos 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário Regular,
para registo de atividades
relativas a cada turma.

Criação de documento em formato digital, a
partilhar com os alunos dos 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário Regular, para registo de
datas importantes relativas às atividades da
turma.

Diretores de turma
Professores

1 documento
partilhado com cada
turma (total: 25
turmas).

2021/2022
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DTD7 - Melhorar a largura de
banda da Internet na Escola
Básica Dr. Afonso Abrantes,
Mortágua.

Melhoria de largura de banda da Internet na
Escola Básica Dr. Afonso Abrantes, Mortágua.

CMM Cobertura wireless em
100% dos espaços.

2021/2022

DTD8 - Substituir
equipamentos informáticos da
Escola Básica Dr. Afonso
Abrantes, Mortágua.

Atualização/substituição dos equipamentos
informáticos da Escola Básica Dr. Afonso
Abrantes, Mortágua.

CMM 90% dos equipamentos. 2021/2022

Dimensão Objetivo Atividades Intervenientes Métrica Data

Pedagógica
DP1 - Utilizar, de forma
generalizada, a plataforma
Google Classroom.

Utilização da plataforma Google Classroom, de
forma generalizada.

Professores, Alunos
e Equipa
PADDE/EDD

90% das turmas no 1.º
Ciclo.
100% das disciplinas
nos 2.º e 3.º Ciclos e do
Ensino Secundário.

100% das turmas do 1.º
Ciclo e das disciplinas
dos 2.º e 3.º Ciclos e do
Ensino Secundário.

2021/2022

2022/2023

DP2 - Criar Portfólios Digitais. Criação de Portfólios Digitais por aluno/ turma. Professores, Alunos
e Equipa
PADDE/EDD

30% de turmas no 2.º
Ciclo.
50% de turmas no 3.º
Ciclo.
80% de turmas no
Ensino Secundário.

2022/2023

DP3 - Utilizar ferramentas
digitais para reforço da
Avaliação Formativa, de modo
a facilitar o feedback em
tempo real.

Utilização de ferramentas digitais para reforço
da Avaliação Formativa, facilitando o feedback
em tempo real.

Professores e
Alunos

20 docentes.

40 docentes.

2021/2022

2022/2023

DP4 - Utilizar ferramentas
digitais na construção das
aprendizagens do aluno.

Utilização de ferramentas digitais na
construção das aprendizagens do aluno, com
envolvimento sistemático e regular em todas
as etapas dos processos a implementar.

Professores e
Alunos

100% das turmas. 2021/2022 e 2022/2023
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DP5 - Utilizar ferramentas
digitais de forma regular para
tratar temas/assuntos de
Caminhos para a Vida Ativa.

Utilização de ferramentas digitais de forma
regular para tratar temas/assuntos de
Caminhos para a Vida Ativa (disciplina de
oferta de escola nos 2.º e 3.º Ciclos) .

Professores e
Alunos

40% das turmas dos 2.º
e 3.º Ciclos.

100% das turmas dos
2.º e 3.º Ciclos.

2021/2022

2022/2023

DP6 - Formar utilizadores da
BE na área digital.

Formação de utilizadores da BE na área digital. Equipa da Biblioteca
Escolar e
Utilizadores da BE

12 sessões.

16 sessões.

2021/2022

2022/2023

DP7 - Criar um banco de
recursos digitais para
divulgação de
ferramentas/aplicações em
diversas áreas (incluindo
práticas de avaliação).

Criação de banco de recursos digitais para
divulgação de ferramentas/aplicações em
diversas áreas (incluindo práticas de avaliação).

Professores, Equipa
PADDE e Técnico de
Informática (Plano
de Desenvolvimento
Pessoal, Social e
Comunitário)

Banco de recursos
digitais.

2021/2022 e 2022/2023

DP8 - Atribuir um professor
coadjuvante a cada turma do
1.º Ciclo, nomeadamente para
desenvolvimento de
atividades no âmbito da
componente digital com os
alunos.

Coadjuvação no 1.º Ciclo, por um colega do
mesmo ciclo de ensino, nomeadamente para
desenvolvimento de atividades no âmbito da
componente digital com os alunos.

Diretor, Professores
e Alunos do 1.º Ciclo

100% das turmas do 1.º
Ciclo.

2021/2022 e 2022/2023

DP9 - Promover a Cidadania
Digital e a Educação para os
Media na comunidade
educativa.

Participação nos Desafios SeguraNet. Equipa PADDE/EDD,
Professores, Alunos
e o Técnico de
Técnico de
Informática (Plano
de Desenvolvimento
Pessoal, Social e
Comunitário)

17 turmas dos 2.º e 3.º
Ciclos.

Totalidade das turmas
do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos.

2021/2022

2022/2023

DP10 - Motivar os alunos para
a divulgação de temáticas que
incentivem a comunidade
educativa a adotar uma
atitude crítica, refletida e
responsável no uso de

Participação na iniciativa “Líderes Digitais”. Equipa PADDE/EDD,
Professor
responsável, Alunos
e o Técnico de
Informática (Plano
de Desenvolvimento

Equipa de Líderes
Digitais.

2021/2022 e 2022/2023
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tecnologias e ambientes
digitais, contribuindo, ainda,
para o desenvolvimento da
Cidadania Digital.

Pessoal, Social e
Comunitário)

DP11 - Sensibilizar para os
comportamentos a ter no
âmbito da cibersegurança.

Participar na comemoração da Semana
Europeia da Segurança Digital.

Equipa PADDE/EDD,
Professores, Alunos
e o Técnico de
Informática (Plano
de Desenvolvimento
Pessoal, Social e
Comunitário)

2 atividades
desenvolvidas com os
alunos e 1 atividade
dirigida à comunidade
educativa.

4 atividades
desenvolvidas com os
alunos e 1 atividade
dirigida à comunidade
educativa.

2021/2022

2022/2023

DP12 - Promover atividades
no âmbito da Cidadania
Digital.

Participar na comemoração do Dia da Internet
Mais Segura.

Equipa PADDE/EDD,
Professores, Alunos
e o Técnico de
Informática (Plano
de Desenvolvimento
Pessoal, Social e
Comunitário)

4 atividades
desenvolvidas com os
alunos e 1 atividade
dirigida à comunidade
educativa.

8 atividades
desenvolvidas com os
alunos e 2 atividades
dirigidas à comunidade
educativa.

2021/2022

2022/2023

DP13 - Promover o
desenvolvimento da
capacidade de resolução de
problemas digitais.

Constituição de uma equipa de Tutores/Líderes
Digitais por turma (a alterar por período), que
terão a função de colaborar com os colegas da
turma.

Equipa PADDE/EDD,
Professores, Alunos
e o Técnico de
Informática (Plano
de Desenvolvimento
Pessoal, Social e
Comunitário)

100% das turmas dos
2.º e 3.º Ciclos e do
Ensino Secundário.

2022/2023
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DP14 - Garantir a
acessibilidade a recursos e
atividades de aprendizagem a
todos os aprendentes.

Organização de atividades mediadas com as
tecnologias digitais, a incluir no PAA (ex. visitas
virtuais, intercâmbios virtuais,etc.)

Professores, Alunos
e Equipa
PADDE/EDD

2 visitas/intercâmbios
virtuais

4 visitas/intercâmbios
virtuais

2021/2022

2022/2023

Dimensão Objetivo Atividades Intervenientes Métrica Data

Organizacional

DO1 - Criar contas de email
institucional para comunicar
com os alunos.

Criação de conta de email institucional para os
alunos.

Direção, Professores
e Alunos

100% dos alunos. 2021/2022 e 2022/2023

DO2 - Utilizar email
institucional para
comunicação com os alunos.

Utilização de email institucional como meio
obrigatório de comunicação com os alunos.

Professores e
Alunos

100% dos alunos. 2021/2022 e 2022/2023

DO3 - Intensificar a utilização
de email para comunicação
com os Encarregados de
Educação (sem prejuízo da
utilização de outras formas de
comunicação).

Reforço da utilização de email para
comunicação com os Encarregados de
Educação (sem prejuízo da utilização de outras
formas de comunicação).

Diretor de Turma,
Serviços de
Administração
Escolar e
Encarregados de
Educação

80% dos encarregados
de educação.

90% dos encarregados
de educação.

2021/2022

2022/2023

DO4 - Rentabilizar as
potencialidades do programa
GIAE para registo de sumários
e faltas por cada docente.

Utilização do Programa GIAE para registo de
sumários e faltas.

Serviços de
Administração
Escolar, Direção e
Professores

100% dos docentes. 2021/2022 e 2022/2023

DO5 - Utilizar um período de
tempo nas reuniões de
Departamento para partilha
de recursos digitais e/ou
experiências de capacitação
digital de docentes e
discentes.

“10’ a Contar” - Espaço de partilha de recursos
digitais e/ou experiências de capacitação
digital de docentes e discentes, a ocorrer nas
reuniões de Departamento.

Coordenadores de
Departamento e
Professores

3 sessões por
Departamento.

6 sessões por
Departamento.

2021/2022

2022/2023

DO6 - Contratar um Técnico
de Informática.

Contratação de um Técnico de Informática a
tempo inteiro para dar resposta ao Plano de
Desenvolvimento Pessoal Social e Comunitário

Direção e Técnico de
Informática

Técnico de Informática. 2021/2022 e 2022/2023

18



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

- Medida “Pontes Digitais” (PNPSE/ Plano
Escola+ 21/23).

DO7 - Criar um email próprio
para os Cursos Profissionais.

Criação de email próprio para os Cursos
Profissionais, para alojamento de Dossiê
Digital na DRIVE, por turma e disciplina, para
arquivo de documentação. Este email pode ser
gerido pelos Diretores de Curso e/ou Diretores
de Turma. Nos atuais dossiês de curso ficariam
apenas os contratos de formação, distribuição
modular, pautas e atas de FCT e de PAP.

Direção, Diretores
de Curso e Diretores
de Turma

1 conta de correio
eletrónico.

2021/2022

DO8 - Rentabilizar os
momentos de trabalho
autónomo previstos na
planificação de TC, para
explorar metodologias ativas
de aprendizagem com a
utilização de recursos digitais,
para Desenvolvimento
Profissional Contínuo e
Colaboração Profissional, na
área das tecnologias digitais.

Rentabilização dos momentos de trabalho
autónomo previstos na planificação de TC para
exploração de metodologias ativas de
aprendizagem com a utilização de recursos
digitais, numa perspetiva de Desenvolvimento
Profissional Contínuo (DPC) e Colaboração
Profissional.

Professores 10 docentes.

30 docentes.

2021/2022

2022/2023

DO9 - Partilhar experiências
inovadoras em sala de aula
com outros colegas.

“Vem cá Ver!” (usufruir da possibilidade de
contactar com metodologias ativas/inovadoras
em aulas de outros colegas).

Equipa PADDE e
Professores

20 docentes. 2022/2023

DO10 - Continuar a promover
e certificar práticas e políticas
de cibersegurança.

Renovação da candidatura ao Selo de
Segurança Digital eSafetyLabel.

Direção e
Professores de
Informática

Selo de Segurança
Digital.

2021/2022 e 2022/2023

DO11 - Organizar workshops
de (auto)formação de Pessoal
Docente (PD).

Organização de workshops de (auto)formação
de Pessoal Docente.

Equipa PADDE /
Professores e
Técnicos
Especializados
(incluindo
Psicólogas) /

4 workshops
(informais/formais).

8 workshops
(informais/formais).

2021/2022

2022/2023
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Convidados
Externos

DO12 - Organizar workshops
de formação digital de Pessoal
Não Docente (PND).

Organização de workshops de formação digital
de Pessoal Não Docente.

Equipa PADDE/
Biblioteca Escolar
(BE) / PND

4 workshops
(informais/formais).

6 workshops
(informais/formais).

2021/2022

2022/2023

DO13 - Realizar as reuniões de
Departamento via Google
Meet.

Realização das reuniões de Departamento via
Google Meet, sempre que possível.

Direção,
Coordenadores de
Departamento e
Professores.

90% das reuniões de
Departamento.

2021/2022 e 2022/2023

DO14 - Permitir a articulação
de procedimentos, o
acompanhamento e a
monitorização do PADDE.

Atribuição de tempo(s), se possível, no horário
dos docentes da Equipa PADDE/EDD, para
implementação e monitorização do PADDE.

Diretor e Equipa
PADDE/EDD.

1 tempo no horário de
cada docente da Equipa
PADDE/EDD.

2022/2023

DO15 - Facilitar a utilização
frequente dos equipamentos
individuais dos alunos,
proporcionando condições de
segurança para a arrumação
dos respetivos kits
tecnológicos (Escola Digital).

Atribuição de sala base a cada turma, de modo
a facilitar a utilização frequente dos
equipamentos individuais dos alunos e a
proporcionar condições de segurança para a
arrumação temporária dos equipamentos dos
alunos.

Diretor, Alunos e
Professores.

100% das turmas. 2021/2022 e 2022/2023

DO16 - Partilhar o relatório
anual de sumários de
disciplina por ano/turma, no
Dossiê Digital de grupo.

Partilha da listagem de sumários anuais da
disciplina, por ano/turma, no Dossiê Digital de
grupo.

Professores 80% de partilhas de
sumários anuais por
ano/turma.

2021/2022 e 2022/2023
(no final de cada ano letivo)

DO17 - Generalizar práticas de
colaboração profissional
(internas e/ou com
educadores de outras
instituições).

Generalização de práticas de colaboração
profissional (internas e/ou com educadores de
outras instituições).

Equipa PADDE/EDD
e professores.

70% dos docentes.

90% dos docentes.

2021/2022

2022/2023
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DO18 - Proporcionar
formação aos pais e
encarregados de educação
sobre Competências Digitais
Básicas, para prestarem um
melhor apoio aos educandos
e comunicarem eficazmente
com a escola.

Programa Academia Digital para Pais – 2.ª
edição (2021-2022)

DGE em parceria
com a EDP REDES,
Alunos (voluntários
formadores),
Professor
Coordenador, Pais e
Encarregados de
Educação, Equipa
PADDE e Técnico de
Informática (Plano
de Desenvolvimento
Pessoal, Social e
Comunitário).

4 sessões. 2021/2022

DO19 - Proporcionar
formação aos pais e
encarregados de educação
sobre Segurança e Cidadania
Digital, para prestarem um
melhor apoio aos educandos.

Participação no programa Academia Digital
para Pais – 3.ª edição (2022-2023) ou
replicação interna, no caso de não haver
continuidade do Programa.

DGE em parceria
com a EDP REDES
(se houver
continuidade do
Programa), Alunos
(voluntários
formadores),
Professor
Coordenador, Pais e
Encarregados de
Educação, Equipa
PADDE e Técnico de
Informática (Plano
de Desenvolvimento
Pessoal, Social e
Comunitário).

4 sessões. 2022/2023
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade

Estratégia e mensagem chave

“Digitaliz@ndo” é o mote do PADDE do AEM. É preciso não ficar ligado exclusivamente às boas práticas do passado ou
mesmo às práticas de referência do presente. O ritmo acelerado do desenvolvimento tecnológico e as inevitáveis
consequências, que atingem de diversas formas e com diferentes níveis de intensidade a sociedade, devem desafiar todos
e cada um dos docentes do AEM a caminhar sempre, mesmo que a ritmos distintos, mas sem parar, para procurar
acompanhar o novo paradigma de ensino com forte componente digital e antecipar os desafios tecnológicos futuros, de
modo a preparar os discentes com as competências e os conhecimentos de qualidade necessários às exigências que
encontrarão futuramente no mundo profissional. Os docentes serão, pois, por excelência, os agentes de mudança do
AEM.
Relativamente ao Conselho Pedagógico do AEM, procurou-se que acompanhasse as etapas de diagnóstico e recolha de
contributos junto da comunidade educativa, pelo que será fundamental o papel a desempenhar pelas estruturas de
orientação educativa na divulgação, acompanhamento e monitorização das ações, objetivos e metas, de modo a que os
docentes possam integrar na sua prática os pressupostos deste instrumento orientador da vida digital do Agrupamento.
Contudo, para que o serviço educativo prestado pelo AEM apresente qualidade no contexto do digital é desejável que
toda a comunidade educativa se envolva em prol do mesmo objetivo, pelo que a reflexão e apresentação de sugestões de
ações a integrar este PADDE procurou contemplar, desde logo, diversos atores (Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos de Mortágua; Equipa do Projeto MAIA; Equipas das Bibliotecas Escolares; Equipa de Autoavaliação
do AEM; Serviços de Administração escolar; Câmara municipal de Mortágua, entre outros). Será, por isso, importante a
divulgação deste documento estratégico à comunidade educativa, nomeadamente através da página web do AEM, bem
como a sua apropriação porque se acredita que o grau de realização das ações/atividades, o cumprimento das metas e o
impacto na consecução dos objetivos estabelecidos decorrerá do efetivo envolvimento de todos.

Plano de comunicação

Destinatários Meios Data Responsável

Organizacional Contas de correio eletrónico
institucional
Página web do AEM
Redes sociais

2021/2022 e 2022/2023

Diretor/Direção

Diretor/Direção e Equipa PADDE
Diretor/Direção, Equipa PADDE e
Bibliotecas Escolares

Professores Correio eletrónico institucional

Página web do AEM
Redes sociais

GIAE Online

Reuniões Gerais de Professores
Reuniões do Conselho Pedagógico
Reuniões de Departamento Curricular
Reuniões de Grupo Disciplinar

Reuniões de Coordenadores de
Diretores de Turma/Diretores de Turma

Sessões de Trabalho Colaborativo
Reuniões de outras estruturas/projetos

2021/2022 e 2022/2023

Diretor/Direção e Serviços de
Administração Escolar
Diretor/Direção e Equipa PADDE
Diretor/Direção, Equipa PADDE e
Bibliotecas Escolares
Serviços de Administração Escolar,
Diretor/Direção e Equipa PADDE
Diretor
Diretor
Coordenadores de Departamento
Subcoordenadores de Grupo
Disciplinar
Coordenadora de Coordenadores de
Diretores de Turma/Diretores de
Turma
Diretores de Turma
Responsável pela equipa/projeto
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Alunos Correio eletrónico institucional

Página web do AEM
Redes sociais

GIAE Online

Plataforma Google Classroom
Reuniões do Conselho Pedagógico
Reuniões com Delegados e/ou
Subdelegados de Turma

2021/2022 e 2022/2023

Diretor / Direção, Serviços de
Administração Escolar e Diretores de
Turma/Professores
Diretor/Direção e Equipa PADDE
Diretor/Direção, Equipa PADDE e
Bibliotecas Escolares
Professores e Bibliotecas Escolares
Serviços de Administração Escolar,
Diretor/Direção, Equipa PADDE e
Diretores de Turma/Professores
Professores
Diretor
Diretor

Encarregados de
Educação

Correio eletrónico

Página web do AEM
Redes sociais

GIAE Online

Plataforma Google Classroom (através
da inscrição dos educandos nas
respetivas turmas)

Reuniões do Conselho Pedagógico

2021/2022 e 2022/2023

Diretores de Turma e Serviços de
Administração Escolar
Diretor/Direção e Equipa PADDE
Diretor/Direção, Equipa PADDE e
Bibliotecas Escolares
Serviços de Administração Escolar,
Diretor/Direção, Equipa PADDE e
Diretores de Turma/Professores
Professores

Diretor

Comunidade
Educativa

Correio eletrónico

Página web do AEM
Redes sociais

Reuniões do Conselho Geral

2021/2022 e 2022/2023

Diretor/Direção e Serviços de
Administração Escolar
Diretor/Direção e Equipa PADDE
Diretor/Direção, Equipa PADDE e
Bibliotecas Escolares
Diretor

2.4. Monitorização e avaliação

Indicadores para monitorização

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade

Tecnológica e
digital

DTD1 - Alargar o
espaço de
armazenamento de
livros na Biblioteca
Digital.

Duplicar o número
de livros digitais
alojados na
Biblioteca Digital.

Número de livros
alojados na
Biblioteca Digital.

https://biblioteca
digital.aemrt.pt/

Anual

DTD2 - Arquivar
digitalmente todas as
fases da Avaliação
Interna de
Agrupamento.

100% dos
documentos
arquivados
digitalmente.

Número de
documentos
arquivados
digitalmente.

Dossiê digital. Anual
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DTD3 - Generalizar a
utilização de Dossiês
Digitais de
Departamentos e de
Grupos.

100% dos
Departamentos e
dos Grupos.

Número de partilhas
efetuadas com
arquivodigital@aem
rt.pt

Arquivo Digital da
Direção.

Anual

DTD4 - Atualizar os
equipamentos
informáticos das salas
de Diretores de
Turma.

2 computadores a
funcionar em pleno
em cada sala de
Diretores de Turma.

Número de
computadores em
pleno
funcionamento nas
salas de Diretores
de Turma.

Registo de
anomalias do
equipamento
informático.

Anual

DTD5 - Aumentar o
número de tomadas
ou extensões nas salas
de aula.

20 tomadas em cada
sala.

Número de tomadas
por sala de aula.

Registo de
tomadas por sala
de aula.

Anual

DTD6 - Criar um
documento digital, a
partilhar com os
alunos dos 2.º e 3.º
CEB e Ensino
Secundário Regular,
para registo de
atividades relativas a
cada turma.

1 documento
partilhado com cada
turma (total: 25
turmas).

Número de
documentos digitais
partilhados.

Atas de Conselho
de Diretores de
Turma.

Final do 2.º
Período de
2021-2022

e
final do 1.º
Período de
2021-2022

DTD7 - Melhorar a
largura de banda da
Internet na Escola
Básica Dr. Afonso
Abrantes, Mortágua.

Cobertura wireless
em 100% dos
espaços.

Número de espaços
com cobertura
wireless.

Aplicação para o
efeito.

anual

DTD8 - Substituir
equipamentos
informáticos da Escola
Básica Dr. Afonso
Abrantes, Mortágua.

90% dos
computadores

Número de
computadores
substituídos.

Inventário. De 5 em 5
anos

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade

Pedagógica
DP1 - Utilizar, de
forma generalizada, a
plataforma Google
Classroom.

90% das turmas no
1.º Ciclo.
100% das disciplinas
nos 2.º e 3.º Ciclos e
do Ensino
Secundário.

100% das turmas do
1.º Ciclo e das
disciplinas dos 2.º e
3.º Ciclos e do
Ensino Secundário.

Número de
utilizadores
(professores e
alunos).

Atas dos
Departamentos.

Anual

DP2 - Criar Portfólios
Digitais.

30% de turmas no
2.º Ciclo
50% de turmas no
3.º Ciclo
80% de turmas no
Ensino Secundário

Número de turmas
com Portfólios
Digitais.

Atas dos
Conselhos de
Turma de final de
ano letivo.

Anual

DP3 - Utilizar
ferramentas digitais

20 docentes. Número de
docentes que

Atas de
Departamento.

Anual
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para  reforço da
Avaliação Formativa,
de modo a facilitar o
feedback em tempo
real.

40 docentes. utilizam ferramentas
digitais para reforço
da Avaliação
Formativa.

DP4 - Utilizar
ferramentas digitais
na construção das
aprendizagens do
aluno.

100% das turmas. Número de turmas
que utilizam
ferramentas digitais.

Atas de Conselho
de Turma de final
de ano letivo.

Anual

DP5 - Utilizar
ferramentas digitais
de forma regular para
tratar temas/assuntos
de Caminhos para a
Vida Ativa (CVA).

40% das turmas dos
2.º e 3.º Ciclos

100% das turmas
dos 2.º e 3.º Ciclos

Número de turmas
dos 2.º e 3.º Ciclos
que utilizam
ferramentas digitais
em CVA.

Atas de Conselho
de Turma de final
de ano letivo.

Anual

DP6 - Formar
utilizadores da BE na
área digital.

12 sessões.

16 sessões.

Número de sessões
de formação do
utilizador.

Grelha de registo
de evidências -
sessões sobre
literacias da
informação digital

Anual

DP7 - Criar um banco
de recursos digitais
para divulgação de
ferramentas/aplicaçõe
s em diversas áreas
(incluindo práticas de
avaliação).

Banco de recursos
digitais.

Banco de recursos
digitais.

Banco de
recursos digitais.

Anual

DP8 - Atribuir um
professor coadjuvante
a cada turma do 1.º
Ciclo, nomeadamente
para desenvolvimento
de atividades no
âmbito da
componente digital
com os alunos.

100% das turmas do
1.º Ciclo.

Número de turmas
do 1.º Ciclo com
professor
coadjuvante.

Horários dos
professores.

Anual

DP9 - Promover a
Cidadania Digital e a
Educação para os
Media na comunidade
educativa.

17 turmas dos 2.º e
3.º Ciclos.

Totalidade das
turmas do 1.º, 2.º e
3.º Ciclos.

Número de turmas. Plataforma
SeguraNet.

Anual

DP10 - Motivar os
alunos para a
divulgação de
temáticas que
incentivem a
comunidade educativa
a adotar uma atitude
crítica, refletida e
responsável no uso de
tecnologias e
ambientes digitais,
contribuindo, ainda,

Equipa de Líderes
Digitais.

Número de equipas. Inscrição na
Plataforma.

Anual
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para o
desenvolvimento da
Cidadania Digital.
DP11 - Sensibilizar
para os
comportamentos a ter
no âmbito da
cibersegurança.

2 atividades
desenvolvidas com
os alunos e 1
atividade dirigida à
comunidade
educativa.

4 atividades
desenvolvidas com
os alunos e 1
atividade dirigida à
comunidade
educativa.

Número de
atividades.

Atas de
Departamento.

Anual

DP12 - Promover
atividades no âmbito
da Cidadania Digital.

4 atividades
desenvolvidas com
os alunos e 1
atividade dirigida à
comunidade
educativa.

8 atividades
desenvolvidas com
os alunos e 2
atividades dirigidas
à comunidade
educativa.

Número de
atividades.

Atas de
Departamento.

Anual

DP13 - Promover o
desenvolvimento da
capacidade de
resolução de
problemas digitais.

100% das turmas
dos 2.º e 3.º Ciclos e
do Ensino
Secundário.

Número de turmas. Atas de Conselho
de Turma de final
de ano letivo.

Anual

DP14 - Garantir a
acessibilidade a
recursos e atividades
de aprendizagem a
todos os aprendentes.

2
visitas/intercâmbios
virtuais.

4
visitas/intercâmbios
virtuais.

Número de
visitas/intercâmbios.

Atas de Conselho
de Turma de final
de ano letivo.

Anual

Organizacional DO1 - Criar contas de
email institucional
para comunicar com
os alunos.

100% dos alunos. Número de alunos. Consola do
Administrador
(Google).

Anual

DO2 - Utilizar  email
institucional para
comunicação com os
alunos.

100% dos alunos. Número de alunos
que utilizam o email
institucional.

Atas dos
Departamentos.

Anual

DO3 - Intensificar a
utilização de  email
para comunicação
com os Encarregados
de Educação (sem

80% dos
encarregados de
educação.

Número de
encarregados de
educação.

Atas dos
Conselhos de
Turma.
Registos dos SAE.

Anual
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prejuízo da utilização
de outras formas de
comunicação).

90% dos
encarregados de
educação.

DO4 - Rentabilizar as
potencialidades do
programa GIAE para
registo de sumários e
faltas por cada
docente.

100% dos docentes. Número de
docentes.

Plataforma GIAE. Anual

DO5 - Utilizar um
período de tempo nas
reuniões de
Departamento para
partilha de recursos
digitais e/ou
experiências de
capacitação digital de
docentes e discentes.

3 sessões por
Departamento.

6 sessões por
Departamento.

Número de sessões. Atas dos
Departamentos.

Anual

DO6 - Contratar um
Técnico de
Informática.

Técnico de
Informática.

Número de
Técnicos.

Registos relativos
ao concurso.

Anual

DO7 - Criar um email
próprio para os Cursos
Profissionais.

1 conta de correio
eletrónico.

Número de contas
de correio
eletrónico.

Consola do
Administrador
(Google).

Anual

DO8 - Rentabilizar os
momentos de
trabalho autónomo
previstos na
planificação de TC,
para explorar
metodologias ativas
de aprendizagem com
a  utilização de
recursos digitais, para
Desenvolvimento
Profissional Contínuo
e Colaboração
Profissional, na área
das tecnologias
digitais.

10 docentes.

30 docentes.

Número de
docentes que
explora
metodologias ativas
de aprendizagem
com a  utilização de
recursos digitais.

Registo de
sumários do TC
na Drive.

Anual

DO9 - Partilhar
experiências
inovadoras em sala de
aula com outros
colegas.

20 docentes. Número de
docentes que
partilham
experiências em
contexto letivo.

Atas de
Departamento.

Anual

DO10 - Continuar a
promover e certificar
práticas e políticas de
cibersegurança.

Selo de Segurança
Digital.

Selo de Segurança
Digital.

Plataforma
eSafetyLabel.
Página web do
AEM.

Anual

DO11 - Organizar
workshops de
(auto)formação de
Pessoal Docente.

4 workshops
(informais/formais).

8 workshops
(informais/formais).

Número de
workshops
realizados
(informais/formais).

Registo de
sumários do
Trabalho
Colaborativo na
Drive.

Anual
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Registos de
presença.

DO12 - Organizar
workshops de
formação digital de
Pessoal Não Docente
(PND).

4 workshops
(informais/formais).

6 workshops
(informais/formais).

Número de
workshops
realizados
(informais/formais).

Registos de
presença.

Anual

DO13 - Realizar as
reuniões de
Departamento via
Google Meet.

90% das reuniões de
Departamento.

Número de reuniões
de Departamento.

Atas de
Departamento.

Anual

DO14 - Permitir a
articulação de
procedimentos, o
acompanhamento e a
monitorização do
PADDE.

1 tempo no horário
de cada docente da
Equipa PADDE/EDD.

Número de tempos. Horários dos
docentes da
Equipa
PADDE/EDD.

Anual

DO15 - Facilitar a
utilização frequente
dos equipamentos
individuais dos alunos,
proporcionando
condições de
segurança para a
arrumação dos
respetivos kits
tecnológicos (Escola
Digital).

100% das turmas. Número de turmas. Horário das salas/
turmas.

Anual

DO17 - Partilhar o
relatório anual de
sumários de disciplina
por ano/turma, no
Dossiê Digital de
grupo.

80% de partilhas de
sumários anuais por
ano/turma.

Número de
sumários
partilhados no
Dossiê Digital de
grupo.

Arquivo Digital da
Direção.

Anual

DO16 - Generalizar
práticas de
colaboração
profissional (internas
e/ou com educadores
de outras
instituições).

70% dos docentes.

90% dos docentes.

Número de
docentes com
práticas de
colaboração
profissional.

Atas de
Departamento.

Anual

DO18 - Proporcionar
formação aos pais e
encarregados de
educação sobre
Competências Digitais
Básicas, para
prestarem um melhor
apoio aos educandos
e comunicarem
eficazmente com a
escola.

4 sessões. Número de sessões. Lista de
presenças.

Anual

DO19 - Proporcionar
formação aos pais e
encarregados de

4 sessões. Número de sessões. Lista de
presenças.

Anual
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Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola

educação sobre
Segurança e Cidadania
Digital, para
prestarem um melhor
apoio aos educandos.
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