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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
Fernando Trindade Coordenador Coordenação/Supervisão/ Capacitação 

Rute Folhas Coordenadora Adjunta Coordenação/ Supervisão/ Capacitação 

Adelaide Mota Coordenadora Adjunta Coordenação/ Supervisão/ Capacitação 

Lúcia Ferreira Sub Coordenadora  Coordenação/ Supervisão/ Capacitação 

Pedro Semedo  Apoio/Capacitação 

Judite Lucas  Apoio/Capacitação 

Amélia Santos  Apoio/Capacitação 

Rui Ferreira  Apoio/Capacitação 

Sónia Valente  Apoio/Capacitação 

 

 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 15 

Nº de alunos 1892 

Nº de professores 226 

Nº de pessoal não docente 90 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 2021/2023 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico novembro 2021 

 

1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 4 de maio a 23 de maio de 
2021 

 

Participação  

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

1º ciclo 8 8 100 53 21 39,6 150 147 99 

2º ciclo 5 5 100 31 26 83,9 300 260 86,7 

3º ciclo 12 11 91,7 73 45 61,6 500 472 94,4 

Secundário geral 7 7 100 33 21 63,6 220 197 89,6 

Secundário 
profissional 

         

«outro» (pré-
escolar) 

3 3 100 14 5 35,7 -- -- -- 
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CHECK-IN 

Período de aplicação 8 de janeiro a 1 de março de 
2021 

 

Participação  

Nº de respondentes 180 

% 87,4 
 

Outros Referenciais para Reflexão 

Plano Organizacional E@D do AEM. 

Projeto Educativo do Agrupamento 

Relatório do Plano Anual de Atividades 

 

1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo 3,0 2,8 2,9 

2º ciclo 3,2 2,9 3,4 

3º ciclo 3,2 3,1 3 

Secundário geral 3,4 3,2 3,1 

Secundário profissional    

«outro» 3,1 3,2 -- 

 
 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa  [Dados da Escola] 
Em % Computador Outros dispositivos Internet 

1º ciclo 94,2 45,5 100 

2º ciclo 76,3 31 100 

3º ciclo 75,5 18,6 100 

Secundário geral 66,2 24,1 100 

Secundário profissional - - - 

«outro» 70,9 34,1 100 

 
 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de assiduidade x  

Comunicação com os Encarregados de Educação x  

Outros (indicar):  compras e pagamentos (papelaria/reprografia, refeições/bar, passe escolar, secretaria), cartão de 
identificação (registo de presença, marcações, pagamentos), cadastro e inventário, ASE, ofícios, vencimentos, 
informação aos pais e alunos (consulta de sumários, assiduidade, pontualidade, falta de material, momentos formais 
de avaliação, relação de docentes do aluno, etc.). 
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Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

Gestão de pessoal — plataforma digital; 1.ª implementação, 1994, com evolução muito acentuada, desde então; 
modelo atual em ambiente web com acesso ubíquo. 

Gestão de alunos — plataforma digital. 

Contabilidade — plataforma digital. 

Inventário. 

Os sistemas funcionam com administradores, operadores e utilizadores com perfis predefinidos e diferentes níveis de 
permissões de acesso e introdução e/ou modificação de dados (assistentes técnicos, professores, encarregados de 
educação e alunos). 

O sistema conta, na administração, com a colaboração de um engenheiro informático externo. 

O parque informático do agrupamento está maioritariamente obsoleto e verificam-se problemas no acesso à Internet. 

 
 

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 3,9 3,95 ----- 

Pedagogia: Aplicação em 
Sala de Aula 

3,1 3,4 3,25 

Práticas de Avaliação 3,2 3,3 ----- 

Competências Digitais dos 
Alunos 

3,2 3,3 3,7 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 38,9 57,2 3,9 

Ensino e aprendizagem 43,3 50,6 6,1 

Avaliação 43,3 48,9 7,8 

Capacitação dos aprendentes 29,4 58,3 12,2 

Promoção da competência digital dos aprendentes 45 50,6 4,4 

 

Comentários e reflexão 

Importa enfatizar que alguma falta de equipamento na Escola tem vindo a ser compensada pelo uso de equipamentos 
pessoais (professores e alunos) no processo de ensino-aprendizagem. Dos resultados obtidos, sem prejuízo de abranger 
outras áreas, a equipa considera que o plano deve priorizar ações de natureza estruturante relativas a infraestruturas, à 
criação de condições para os docentes explorarem e aplicar o digital, formação de docentes e apoio a alunos e docentes. 

 

O número de professores com nível de proficiência I e II indicia necessidade de adquirir, desenvolver e aprofundar 
competências 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 3,0 3,0 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3,1 3,0 3,5 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,4 3,2 ----- 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 31,7 61,7 6,7 

 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Informação a recolher durante primeira fase da implementação do PADDE e como medida de intervenção em formação 
específica. 

Não obstante, existe perceção forte de haver encarregados de educação com competências digitais altamente especializadas 
e outros encarregados de educação que não sabem usar o computador. 

 

Pessoal não docente 

Informação a recolher durante primeira fase da implementação do PADDE e como medida de intervenção em formação 
específica. 

Não obstante, existe perceção forte de coexistir pessoal não docente que não sabe usar sequer correio eletrónico com pessoal 
não docente com competências digitais desenvolvidas. 

 

 

 

 

Comentários e reflexão 

Está implementada no Agrupamento uma organização estruturalmente digital. Contudo, verifica-se que a largura de banda é 
insuficiente, limitando a operacionalidade dos sistemas.  

Acresce a necessidade de se aprofundar o nível de proficiência digital da comunidade escolar. 

 

 
 
 

Sistemas de informação à gestão 

Gestão de alunos em plataforma WAN e ambiente Web. 

Gestão de pessoal em plataforma WAN, com intranet. 

Contabilidade em plataforma WAN, com intranet. 

Inventário em plataforma WAN, com intranet. 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

Uma Escola com processos desmaterializados e mais ubíquos, equilibrando o presencial e o E@D. 

Melhorar a competência digital da comunidade escolar. 

Desenvolver a literacia digital da comunidade escolar. 

Fomentar o uso responsável e seguro da internet. 

Promover a qualidade do processo de ensino-aprendizagem por recurso às TIC. 

 

 

Parceiros 

Câmara Municipal da Mealhada. 

CFIAP. 

CRTIC – Alice Gouveia. 

CRIE (APCC). 

Escola Segura. 

 

Pretendidas (a acordar, ainda): 

— UAveiro/CCTIC; 

— UCoimbra / Softciências. 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Destinatários Cronograma  

 
 
 
Tecnológica e 
digital 
 
 
 

TD1) Publicação de Boletim Eletrónico que integre, 
entre outras, dicas sobre o uso das TIC. 
 
 
TD2) Criação de uma rede de tutores (professores, 

alunos e outros), em regime de voluntariado, que 

partilhem práticas e saberes digitais. 

 
 
TD3) Pedido ao ME o reforço da banda de rede de 
internet. 
 
TD4) Implementar Plano de Segurança, Cidadania e 

Etiqueta Digital do Agrupamento (PSCEDAEM). 

 

Promover a literacia digital. 

 
 
 
Promover a partilha e a autoformação digital.  

Aumentar a proficiência digital dos membros da 
comunidade escolar. 
 
 
Alargar a banda de rede de internet 
 
 
Salvaguardar a segurança digital de dados e pessoas no 
Agrupamento. 
Consciencializar para os riscos na internet. 

Fomentar o respeito pela propriedade intelectual. 

 

Comunidade escolar. 
 
 
 
Fase 1: professores e alunos. 
Fase 2: professores, alunos, 
assistentes e pais e 
encarregados de educação. 
 
Escolas do Agrupamento. 
 
 
Comunidade escolar. 

A partir da 3ª 
semana de 
novembro 2021 
 
2021/2022 
2022/2023 
 
 
 
Dependente do MEC 
 
 
Fase 1: conceção — 
até dez 2021. 
Fase 2:  
Consulta pública — 
janeiro a fevereiro 
de 2022. 
Fase 3: divulgação e 
implementação —  
março de 2022. 

 
 
 
Pedagógica 
 
 
 

 
P1) Integração na prática letiva de ferramentas 
digitais que potenciem o trabalho colaborativo e 
metodologias ativas como: 

⎯ Gamificação; 

⎯ Participação em projetos etwinning 

⎯ Padlet, blogs, fóruns, wikis, podcasts, webinares, 
… 

⎯ Portfólios digitais;... 

 
Implementar novos métodos de ensino e aprendizagem. 
 
Tornar os alunos co-construtores da sua aprendizagem. 
 
Personalizar e diversificar o processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Tornar o uso das TIC numa prática regular e generalizada. 

 
 
 
Professores e alunos. 
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P2) Criação de banco(s) de recursos digitais que 
integrem, entre outros, alguns construídos ou 
adaptados, em função das necessidades dos alunos. 
 
P3) Apresentação, pelos alunos, de trabalhos e 

tarefas em formato digital nas diversas disciplinas 

com recurso a software livre. 

 

P4) Criação de materiais didáticos digitais para o 
desenvolvimento do processo de ensino- 
aprendizagem. 
 
P5) Implementação de ferramentas digitais para 

promover diferentes tipos de avaliação: formativa, 

sumativa, autoavaliação, heteroavaliação (avaliação 

por pares) possibilitando, nomeadamente, o 

feedback imediato a ação educativa: 

- Rubricas; 
- Formulários; 
- Questionários; 
-  ... 

 
Promover a produção de conteúdos digitais pelos alunos. 
 
 
 
 
Promover o uso de software/recursos educativo aberto 
(REA) 
 
 
 
 
 
Melhorar as práticas avaliativas, reforçando a 
autoavaliação, a avaliação entre pares, a avaliação 
formativa. 

 
Professores e alunos. 
 
 
 
Alunos. 
 
 
 
 
 
Professores. 
 
 
 
 
 
Professores. 

 
 
Ao longo do ano 
letivo 2021/2022 

 
 
 
Organizacional 
 
 
 

O1) Criação de estrutura organizacional PADDE. 
 
O2) Realização/divulgação/organização de: 

— cursos/oficinas de formação em metodologias 
digitais; 
— ações de curta duração; 
— webinares, MOOC’s, etc.; 
— workshops, palestras, etc.; 
— momentos de partilha de conhecimentos e 
experiências no âmbito do digital (alunos, 
professores, assistentes, pais e encarregados de 
educação). 
 

Coordenar e implementar o PADDE, providenciar apoio 
técnico e assegurar a comunicação. 
 
Promover o desenvolvimento profissional dos docentes. 
 
Melhorar a qualidade do processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Capacitar a comunidade escolar para uso do digital. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Professores, alunos, 
assistentes, pais e 
encarregados de educação. 
 
 
 
 

Julho/agosto 2021 
 
 
A partir de outubro 
de 2021 
 
 
 
 
 
 
A partir de 
novembro de 2021 
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O3) Implementação de programas de mentoria 
digital (professor/professor e aluno/aluno) 
 
O4) Desenvolvimento, junto dos alunos, de ações 

educativas visando: 

a. segurança, riscos do uso imprudente de 
tecnologias digitais e regras de com- 
portamento responsável em ambientes 
online.  

b. o uso equilibrado e saudável do digital, 
consciencializado para a suas as suas 
implicações na saúde 

c. propriedade intelectual e direitos autorais, 
uso adequado e citação de fontes de 
informação usadas. 

 

Capacitar professores e alunos para o uso do digital. 
 
 
 
 
 
Promover a cidadania digital, nomeadamente netiqueta. 
 
 
 
 
 
Respeitar a propriedade intelectual e os direitos autorais. 
 

Professores e alunos. 
 
 
 
 
 
Alunos. 
 
 
 
 
 
Comunidade educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
A partir de 
novembro de 2021 
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2.3. Plano de comunicação para a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

Conhecimento — Comunidade — Comunicação 

PADDE — uma oportunidade para uma escola digital. 

As tecnologias digitais estão a provocar uma transformação radical nos modos de produção, na difusão do 

conhecimento, nas relações sociais.  

Neste contexto, urge uma escola inclusiva que proporcione igualdade de oportunidades; uma escola de qualidade 

que prepare os cidadãos de amanhã, que desenvolva competências analíticas e de pensamento crítico, que incentive 

a criatividade e a autonomia dos alunos. 

O nosso PADDE pretende, antes de mais, contribuir para que todos queiram aprender e desenvolvam uma cultura e 

cidadania digitais, que promovam: 

⎯  a igualdade de oportunidades, através da disponibilização, a todos, de conteúdos de qualidade e de 
recursos;  

⎯ a melhoria da eficácia e qualidade da aprendizagem; 

⎯ a diversificação de situações de aprendizagem; 

⎯ condições para a inovação educativa e pedagógica; 

⎯ a comunicação e facilitem o intercâmbio e a cooperação dentro da comunidade educativa; 

⎯ o envolvimento das famílias na educação dos filhos, oferecendo diversas possibilidades de 
acompanhamento da sua vida escolar. 

 
A escola digital é tarefa para agora e para todos. 

 
ESTRATÉGIA 

⎯ O PADDE chegará a todos, de forma reiterada e em momentos diversos, privilegiando-se a via digital. 

⎯ Apresentação de algumas linhas orientadoras do PADDE na Reunião Geral de início de ano letivo e ao 
Conselho Pedagógico em setembro de 2021. 

⎯ Apresentação e aprovação do PADDE pelo Conselho Pedagógico em novembro de 2021. 

⎯ Apresentação do PADDE ao Conselho Geral. 

⎯ Divulgação do PADDE na página do AEM, via Teams/AEMealhada e correio eletrónico institucional. 
 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

⎯ Correio eletrónico 

⎯ Teams AEM 

⎯ Sítio eletrónico do 
Agrupamento 

⎯ Conselhos de docentes 

⎯ Boletim Eletrónico 

A partir de dezembro 2021 *Equipa Desenvolvimento 
Digital da Escola 
 
*Equipa Transição Digital 

 
Alunos 
 

⎯ Correio eletrónico 

⎯ Teams AEM 

⎯ Sítio eletrónico do 
Agrupamento 

⎯ Bibliotecas escolares 

⎯ Diretor de Turma 

⎯ Boletim Eletrónico 

A partir de dezembro 2021 
 

*Equipa Desenvolvimento 
Digital da Escola 
 
*Equipa Transição Digital 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

 
Encarregados de 
Educação 

⎯ Correio eletrónico 

⎯ Teams 

⎯ Sítio eletrónico do 
Agrupamento 

⎯ Boletim Eletrónico 

A partir de dezembro 2021 
 

*Equipa Desenvolvimento 
Digital da Escola 
 
*Equipa Transição Digital 
 

 
Comunidade 
Educativa 
 

⎯ Bibliotecas escolares 

⎯ Sítio eletrónico do 
Agrupamento 

⎯ Boletim Eletrónico 

A partir de dezembro 2021 
 

*Equipa Desenvolvimento 
Digital da Escola 
 
*Equipa Transição Digital 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

Promover a literacia 

digital. 

 

Assegurar pelo menos 
uma publicação 
mensal do Boletim 
Digital.   

Número de Boletins 
enviados. 
 
 

Remessas 
realizadas 
 
 

Verificação 
trimestral 
 
 

Promover a partilha de 

conhecimentos e a 

autoformação digitais. 

 
 

40 % de professores e  
25% dos alunos 
partilha ou realiza 
autoformação no 
digital durante o ano 
2021/22. 

Inscrição em webinares. 
Momentos de partilha 
informais. 
Professores e alunos 
tutores. 

Inquérito 
 
 
 

Verificação 
trimestral 
 
 
 
 

 
Salvaguardar a 
segurança digital de 
dados e pessoas no 
Agrupamento. 
 
 

90% da comunidade 
escolar recebe o 
Plano de Segurança, 
Cidadania e Etiqueta 
Digital do 
Agrupamento. 
 

Número de respostas de 
notificação de email 
recebidos. 

Notificação 
de leitura 
 

Abril 2022 

 
 
 
 
 
Pedagógica 
 

Tornar o uso das TIC 
numa prática regular e 
generalizada. 
 
 
 
 
 

100% dos docentes 
utilizam, pelo menos 
em 1/4 das aulas por 
mês, uma ferramenta 
digital e/ou uma 
plataforma digital 
para fim pedagógico-
didático. 

Registo nos sumários. 
 
 
 
 
 
 
 

Inovar 
Alunos 

Fevereiro e 
julho 
 
 
 
 
 
 

Promover a produção 
de conteúdos digitais 
pelos alunos. 
 
 

Apresentação 
trimestral de, pelo 
menos uma tarefa em 
formato digital, em 
todas as disciplinas. 

Registos dos docentes. 
 
 

Questionário 
(alunos e 
professores) 

Trimestral  

Promover o uso de 
software/recursos 
educativos abertos 
(REA) 

Não aplicável 
 
 

Boletim Digital e 
divulgação/formação 
interna. 

 
 
 

Ao longo do 
ano 
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Aplicação de nova SELFIE, no final do ano letivo de 2021/2022. 

A EDDE/AEMealhada, 

Fernando José Nunes Trindade 

Rute Cármen Reis Lopes Folhas 

Maria Adelaide Henriques da Mota 

Lúcia Maria da Silva Ferreira 

 

 

Apresentado ao Conselho Pedagógico em 17.11.2021. 

O Diretor, 

 

 

(Fernando José Nunes Trindade) 

 

 

Apresentado ao Conselho Geral em 16.12.2021. 

O Diretor, 

 

 

(Fernando José Nunes Trindade) 

 

Melhorar as práticas 
avaliativas, reforçando 
a autoavaliação, a 
avaliação entre pares, 
a avaliação formativa. 
 

50% dos docentes 
utilizam, pelo menos 
duas vezes por 
período letivo, uma 
rúbrica e outra 
ferramenta digital 
para avaliação.  

Uso de rúbricas e outras 
ferramentas digitais para 
avaliação. 

Questionário 
(alunos e 
professores) 
 

Ao longo do 
ano 
 

 
Organizacional 
 

Coordenar e 
implementar o PADDE, 
providenciar apoio 
técnico e assegurar a 
comunicação. 

70% dos inquiridos 
satisfeito ou muito 
satisfeito 
 
 
 

Grau de satisfação 
 

Questionário 
de satisfação 

Julho 
 

Capacitar professores 
e assistentes para o 
uso do digital. 
 
 

Envolver pelo menos 
50% dos professores e 
30% assistentes nas 
ações de DP sobre 
literacia digital. 

Número de professores e 
assistentes a frequentar 
ações de formação no 
âmbito do 
Desenvolvimento Digital 
 

Certificados 
dos 
formandos 
 
 

No final do 
ano letivo 
 
 
 

Consciencializar para 

os riscos na internet 

/uso das tecnologias 

ao nível da segurança 

e da saúde. 

Realizar uma 
campanha de 
sensibilização pelo 
menos uma vez por 
trimestre. 

Aulas/Palestra/Boletim/… 
 
 

Materiais 
produzidos 
 
 

Final de cada 
período 
letivo. 

Fomentar o respeito 

pela propriedade 

intelectual. 

Não aplicável Produzir e divulgar um 
“Manual de Respeito 
pelos Direitos de Autor” 
 

Material 
produzido 
 
 

Até maio 
2022 
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