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Introdução 
 
O Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz, Montalegre tem como propósito prestar à sua comunidade educativa 

um serviço educativo de qualidade, garantindo um ambiente participativo, aberto e integrador.  

 

Atualmente, no contexto da globalização digital e do reconhecimento da competência digital enquanto competência-

chave transversal e essencial, criou a necessidade da escola se reinventar e responder a este desafio, a estas mudanças 

atuais associadas à transição digital.  A construção do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), 

enquanto documento ligado ao programa para a transformação digital, comtempla uma aposta no desenvolvimento 

das competências digitais, procurando integrar o digital no processo de ensino e de aprendizagem e, deste modo, 

contribuir para melhorar as aprendizagens dos nossos alunos. Irá também contribuir para assegurar uma maior 

igualdade e inclusão dos alunos. 

 

A implementação do PADDE permitirá capacitar o nosso agrupamento para o desenvolvimento de estratégias 

inovadoras, melhorando as aprendizagens dos alunos. Permitirá, ainda, promover a melhoria da gestão escolar e 

desenvolver a literacia e competências digitais dos docentes e alunos. 

 

As áreas de intervenção do PADDE incidirão nos diferentes domínios da organização escolar no âmbito das tecnologias 

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

Profissional Contínuo e Liderança.  

 

A construção do PADDE teve por base o processo de diagnose, com a SELFIE e o CHECK-IN, promovido em conjunto 

com o Centro de Formação de Basto e Barroso, assente na lógica de trabalho colaborativo entre as diversas áreas do 

saber, existentes no Agrupamento e na Comunidade Educativa, para a rentabilização e concentração de esforços, 

potenciando a experiência pedagógica digital. Assumimos uma ação estratégica e concertada bem como a congregação 

de recursos e investimentos realizados a nível nacional.  

 

Procuramos implementar no Agrupamento a transformação digital e consequente integração das diversas plataformas 

em uso como o GIAE, CISCO, MICROABREU e as ferramentas do Microsoft 365. Promovemos a aplicação e adaptação 

de ferramentas digitais de Business Intelligence (BI) (Power BI, Power Automate, Planner, Forms, Sway, Power Apps...), 

que potenciem a recolha, organização, análise, partilha e monitorização de informações que ofereçam suporte à 

gestão digital do agrupamento e promovam a comunicação e a cooperação digital. Este documento que aqui se 

apresenta é um documento de trabalho, também ele em processo de revisão. 
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A aplicação do PADDE, no AEBC, direcionado para as áreas de intervenção diagnosticadas, visa disponibilizar, à 

comunidade do agrupamento, um vasto conjunto de atividades e experiências que permitam complementar e facilitar 

a aquisição de competências digitais.  

 

O PADDE será aplicado assumindo um fluxo dinâmico e articulado à realidade do agrupamento assente na Autonomia 

Curricular, Educação para a Cidadania, Educação Inclusiva e transição digital. Pretendemos ajudar os nossos alunos a 

gostarem do conhecimento e a serem críticos do conhecimento, aproveitando o potencial das tecnologias digitais para 

inovar e melhorar a qualidade da educação. 

 

Acreditamos que a criação de ecossistemas de desenvolvimento digital nas escolas e a capacitação dos docentes será 

determinante no alicerçar da integração transversal das tecnologias de informação e comunicação. Esta integração irá 

potenciar os processos de inovação através do digital, nas escolas e adequá-las aos contextos e desafios atuais da 

nossa sociedade. 

 

Queremos fazer parte desta mudança por considerarmos que o desenvolvimento da competência digital é transversal 

à aquisição de todas as outras competências-chave. É essencial para a inclusão, para a participação cívica-ativa 

consciente na sociedade e para o crescimento competitivo, inteligente e sustentável da sociedade atual. 

 

É importante adaptar os sistemas de educação e formação à era digital e assim contribuir para assegurar que todos os 

nossos alunos possuam as competências digitais de que necessitam para viver, trabalhar, aprender e prosperar no 

século XXI. 
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1.1. Dados da Escola 
 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
Graça Alves Martins Diretora Supervisão  

Isabel Maria Seara de Barros 
Coordenadora de 
departamento curricular 

Recolha de dados e construção 

dos documentos  

Paulo César Pires de 
Magalhães 

Professor coordenador do 
PIICIE 

Recolha de dados, co-construção 

dos documentos e coordenação 

digital 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 5 

Nº de alunos 800 

Nº de professores 100 

Nº de pessoal não docente 97 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 

2021/2022 e 2022/2023  

Com atualização sempre que 
necessário 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 13/10/2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 

 

SELFIE 

Período de aplicação 26 /04/2021 a 4/05/2021 

 

 

CHECK-IN 

Período de aplicação 8 a 18/01/2021 

 
 

 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) tem por base o quadro conceptual dos 

documentos orientadores desenvolvidos pela Comissão Europeia, designadamente o DigCompEdu e o DigCompOrg. 

 

O DigComp tornou-se numa ferramenta amplamente aceite para a avaliação e certificação da Competência Digital. 

O Quadro Europeu de Competência Digital para Cidadãos (DigComp) especifica essas competências. 

 

Trabalho recente sobre o reforço da capacitação para a transformação digital da educação e da aprendizagem, e 

para a mudança de requisitos relativos às competências, focou-se no desenvolvimento dos Quadros de Competência 

Digital para Cidadãos (DigComp), para Organizações Educativas (DigCompOrg) 

 

Deste modo, as áreas de intervenção do PADDE incidirão nos diferentes domínios da organização escolar no âmbito 

das tecnologias digitais: Envolvimento Profissional, Ensino e Aprendizagem, Avaliação das Aprendizagens, 

Desenvolvimento profissional. 

  

Participação 

Nível de ensino 
Dirigentes Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 2 3 150 5 4 80 48 48 100 

2º ciclo 5 5 100 8 7 88 94 90 96 

3º ciclo 5 5 100 27 19 70 192 184 96 

Secundário geral 5 5 100 17 17 100 123 116 94 

Secundário 
profissional 

2 2 100 10 9 90 50 31 62 

«outro»          

Participação  

Nº de respondentes 98 

% 98% 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
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1.3. A História Digital da Escola: Dimensão Tecnológica (diagnóstico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

Aproveitando as vantagens que as novas tecnologias trazem ao quotidiano da comunidade educativa bem como a 

funcionalidade que as mesmas proporcionam à gestão diária da Escola, está implementado o uso do serviço de 

Gestão Integrada para Administração Escolar (GIAE) e da Plataforma de Trabalho Colaborativo Microsoft 365 para 

todos os elementos da comunidade escolar.  

 

As escolas Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz e Básica e Secundária do Baixo Barroso estão munidas do GIAE, que 

opera numa boa parte dos serviços oferecidos pelo estabelecimento de ensino. Este serviço funciona através de um 

cartão de proximidade com um chip RFID (radio frequency identification – identificação por radiofrequência) que 

permite ao utente da comunidade escolar o acesso a vários módulos, nomeadamente: Portaria, Bar/Bufete, 

Papelaria, Reprografia e Refeitório. A utilização do cartão visa: o controlo de acessos ou registo nos terminais; o 

pagamento e acesso aos serviços da escola; o controlo interno de consumos, incluindo bar, bufete, papelaria e 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo 3.9 3.7 4.2 

2º ciclo 3.7 4.2 4.0 

3º ciclo 3.7 3.5 3.4 

Secundário geral 3.5 3.6 3.3 
Secundário profissional 3.6 3.8 3.3 

«outro»    

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

Em % Computador Internet 
1º ciclo  100 100 

2º ciclo 95,7 98,9 

3º ciclo 94,8 100 

Secundário geral 97,6 100 

Secundário profissional 88% 92 

«outro»   

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de ausências x  

Contacto com Encarregados de Educação x  

Outros (indicar):  
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reprografia; a venda de refeições e controlo de acesso ao refeitório; a consulta de informação nos quiosques das 

escolas; o acesso ao Portal GIAE Online em HYPERLINK "https://giaeuz.pt onde classificações, faltas, mensagens, 

extrato de movimentos, saldos, aquisição de senhas de refeição; o controlo de assiduidade e o registo eletrónico das 

atividades desenvolvidas durante a atividade letiva. 

 

A utilização da Plataforma de Trabalho Colaborativo Microsoft 365 do Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz, 

tem por objetivos: oficializar toda a comunicação institucional através do Microsoft 365; facilitar / agilizar as 

comunicações e a interação entre a comunidade escolar, usando as várias aplicações disponibilizadas pela 

plataforma (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Forms, OneNote, OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, Stream...); 

promover o Trabalho colaborativo e a articulação entre as várias instâncias do Agrupamento; partilhar recursos, 

atividades, trabalhos, tarefas e práticas entre os vários agentes do processo ensino/aprendizagem; proporcionar 

uma plataforma de apoio ao ensino à distância. 

 

Assim, a todos os Docentes, Alunos (Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básicos e Ensino Secundário) e Técnicos 

dos Serviços Administrativos é atribuída uma conta institucional para aceder aos serviços da Plataforma Microsoft 

365. Todas as contas estão registadas no domínio “aebentodacruz.pt”. A conta Institucional é pessoal e inclui a suite 

de aplicações do Office da Microsoft (Word, Excel, PowerPoint...) em versão Web, bem como, Microsoft Teams (para 

videoconferências, reuniões, aulas à distância, tarefas), Forms, OneNote, OneDrive, SharePoint, Sway, Stream. A 

conta institucional do Microsoft 365 é para uso exclusivo de comunicações e gestão de informação de natureza 

escolar e institucional do agrupamento. 
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Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

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

Infraestruturas e equipamentos 3.7 3.8 3,8 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 41,8 50 8,2 

 
 

Diagnóstico experiencial  ambiente Tecnológico e digital (diagnóstico) PADDE (EDD) 

Pontos fortes   Fragilidades  

 
- Dispositivos digitais para o ensino. 

- Acesso à internet. 

- Apoio técnico. 

 

 

- Dispositivos digitais para a aprendizagem. 

- Espaço físico. 

- Proteção de dados. 

 

Dificultadores expetáveis (ameaças) Potencialidades resolutivas (oportunidades) 

 
- Apoio técnico resultado da utilização massiva 

dos computadores. 
- Limitação no acesso à internet quando todos os 

intervenientes estiverem ligados. 
- Limitação do uso do digital 

 

 
- Melhoramento da rede de internet. 

- Implementação de uma equipa técnica para a 

resolução de problemas técnicos. 

- Capacitação digital dos intervenientes. 

 
 

 
 

Conclusões decorrentes da triangulação das informações diagnósticas  
Priorização das necessidades a melhorar/incrementar pelo digital na dimensão TECNOLÓGICA E DIGITAL  

 
1- Incrementar assistência técnica/digital dos equipamentos. 
2- Melhorar o acesso à internet. 
3- Adaptar os espaços físicos para o uso do digital. 
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica (triangulação da informação)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagnóstico experiencial do ambiente Pedagógico para a de consecução do PADDE  (EDD) 

Pontos fortes Fragilidades 

 

- Utilização de recursos educativos online por 

parte dos docentes. 

 

 
- Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula/ ensino 

aprendizagem. 
- Práticas de avaliação. 
- Promoção da competência digital dos 

aprendentes. 
 

Dificultadores expetáveis (ameaças) Potencialidades resolutivas (oportunidades) 
 

- Dimensão tecnológica muito dependente do 
ME e parcerias. 

- Mobilidade docente. 

 
- Consolidação da prática do trabalho 

colaborativo ao nível das estruturas 
intermédias. 

-  Partilha de experiências/ conhecimento entre 
pares. 

 

 
Conclusões decorrentes da triangulação das informações diagnósticas  

Priorização das necessidades a melhorar /incrementar pelo digital na dimensão PEDAGÓGICA  

1- Introduzir dinâmicas de interação que completem e enriqueçam a componente pedagógica expositiva. 

2- Potenciar acessibilidade comum da competência digital dos alunos nos dispositivos móveis. 

3- Apoiar os alunos nas dificuldades digitais no estudo ou trabalho/resolução de problemas. 

4- Criar ambientes personalizados de avaliação para as aprendizagens. 

5- Introduzir as crianças na comunicação digital e os alunos do 4.º ano ao uso didático das plataformas. 

6- Criar oportunidades de aprendizagem autónoma e autorregulada que permitam aos alunos explorar as suas 

inteligências múltiplas na aquisição do conhecimento específico através dos recursos digitais. 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 
Pedagogia: Apoio e Recursos 3.7 4.1 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 2.9 3.4 3.3 

Práticas de Avaliação 2.8 3.3 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3.0 3.4 3.8 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 41.9 50.0 8.1 
Ensino e aprendizagem 54.1 37.8 8.1 

Avaliação 44.9 51.0 4.1 

Capacitação dos aprendentes    34.6 53.0 12.3 
Promoção da competência digital dos 
aprendentes   

53.1 41.8 5.1 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Liderança/Organizacional (triangulação de 
informação) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Diagnóstico experiencial do ambiente Liderança/Organizacional PADDE  (EDD) 

Pontos fortes   Fragilidades  

 
- Envolvimento profissional. 
- Participação em ações de DPC. 

 

 

- Tempo para explorar o ensino digital. 

- Colaboração e trabalho em rede. 
- Desenvolvimento profissional. 

 

Dificultadores expetáveis (ameaças) Potencialidades resolutivas (oportunidades) 

 
- Definição de uma estratégia digital de 

comunicação. 
- Mobilidade docente. 

 

 
- Potenciar o uso das ferramentas digitais na 

operacionalização das práticas do agrupamento. 
- Promover uma lógica comunicação digital 

assente em aplicações BI (Business Intelligence). 
 

 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação  

Não existe informação sobre esse tópico. Posteriormente será feito o diagnóstico. 

Pessoal não docente  

Não existe informação sobre esse tópico. Posteriormente será feito o diagnóstico. 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

As plataformas digitais que usamos no Agrupamento incluem o Software GIAE - Gestão Integrada de Administração 

Escolar – da Microabreu, com software de gestão de alunos e professores e assistentes, quer ao nível pedagógico 

quer administrativo, software de gestão de cartões, portarias, bufete e reprografia. Este tem os programas de gestão 

nos Serviços (Alunos, Multiusos, Portaria, POS, Quiosque…) e o Portal Giae Online através do qual Alunos, 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3.1 3.4 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3.1 3.2 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 33.7 61.2 5.1 
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Professores e Encarregados de Educação podem fazer a ligação ao Agrupamento a partir da internet e acompanhar 

o seu percurso pedagógico e administrativo. 

 

Da JPM & Abreu temos o GPV para gestão de pessoal e vencimentos e SNC-AP para gestão Financeira; 

Microsoft 365 com todo o ecossistema de aplicações integradas da Microsoft incluindo a LMS (Learning 

Management System) Microsoft Teams. Permite-nos ter contas de email individuais para todos os utilizadores do 

Agrupamento com 1Terabyte de armazenamento, e as ferramentas de produtividade da Microsoft. Possibilita e 

potencia o trabalho colaborativo a comunicação dentro da comunidade educativa e a inovação ao nível do uso e 

integração de diferentes ferramentas educativas. Foi crucial durante o período de ensino à distância!  

 

Dentro da escola temos uma rede de servidores atualizados, já com mais de 50% de virtualização com a versão livre 

do VMware. Uma rede VoIP que liga as várias escolas do agrupamento e a autarquia. 

 

Como estações de trabalho mantemos ainda as máquinas do programa PTE, que temos gradualmente atualizado e 

mantido funcionais através do upgrade para discos SSD e software atualizado. 

 
 

Conclusões decorrentes da triangulação das informações diagnósticas  

Priorização das necessidades a melhorar/incrementar pelo digital na dimensão da LIDERANÇA /ORGANIZACIONAL   

 

1- Melhorar a utilização e a rentabilização das potencialidades da plataforma de interação pedagógica e de 

supervisão no agrupamento. 

2- Formação específica na construção de recursos didáticos / pedagógicos. 

3- Necessidade de melhor articulação/divulgação de informação de gestão pedagógica em todas as unidades 

orgânicas potenciando a informação digital. 

4- Insuficiente cultura pedagógica de trabalho em projeto interdisciplinar. 

4- Indagar em que estado está a capacitação digital do pessoal não docente. 

5- Indagar em que estado está a capacitação digital dos encarregados de Educação. 
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2.1. Visão e Planeamento Estratégico do PADDE 
 

Visão  

O nosso agrupamento de escolas assume a ambição de ser uma instituição pública de referência, no contexto local e regional pelo sucesso académico/profissional 

e cívico dos alunos.  

É nosso propósito garantir que os nossos alunos sejam capazes de mobilizar competências digitais e participar numa sociedade digital de forma criativa, crítica e 

produtiva. 

 

D
im

en
sã

o
 

Priorização de 
Necessidades 

Obj. Estratégicos Obj. Operacionais Ações 
Destinatários/ 
beneficiários 

Horizonte 
temporal 

Parceiros 
Resultados 
esperados 

Te
cn

o
ló

gi
ca

 N1 -  
Incrementar 
assistência 
técnica/digital 
dos 
equipamentos. 

Oe1 -   
Rentabilizar o 
conhecimento de 
arquitetura digital de 
professores e 
alunos. 

Oo1 –100% dos 
professores e 
alunos, até 12/2022, 
sejam autónomos na 
resolução de 
problemas técnicos 
de baixa dificuldade. 
 

Ação TD-A  
“SOS Dig” 

Alunos e 
professores 

De 1/11/2021 

a 12/2022 
Docentes 
capacitados 

75% dos 
Professores e 
alunos 
consultam os 
tutoriais de 
apoio técnicos 
para a 
resolução de 
problemas. 

P
ed

ag
ó

gi
ca

 

N1 -  
Introduzir 
dinâmicas de 
interação que 
completem e 
enriqueçam a 
componente 
pedagógica 
expositiva. 

Oe1 –  
Utilização de 
plataformas de 
gestão de 
aprendizagem como 
extensão da sala de 
aula. 

Oo1 – 100% dos 
docentes, até 
05/2023, sejam 
capazes de usar 
plataformas digitais 
colaborativas. 

Ação P-A -  
”Aula em 
construção” 

Alunos 
De 1/11/2021 

a 05/2023 

Docentes 
capacitados 
Centro de 
formação 
Google, 
Microsoft, 

75%% dos 
docentes 
usam 
plataformas 
de gestão de 
aprendizagens 
na sala de 
aula. 
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N2-  
Potenciar 
acessibilidade 
comum da 
competência 
digital dos 
alunos nos 
dispositivos 
móveis. 
 
 

Oe1-  
Investir no 
dinamismo 
interativo da sala de 
aula, alternando 
períodos expositivos 
com 
debates/questões de 
aula apoiados com 
pesquisa 
exploratória 
individual. 

Oo1-  
100% dos docentes, 
até 12/2022, 
proporcionem a 
utilização de 
dispositivos móveis 
em sala de aula. 
 

Ação P-B   
“Conetar” 

Alunos 
De 1/11/2021 

a 12/2022 

Docentes 
capacitados 
Google, 
Microsoft. 
 

100% dos 
docentes e 
alunos usam 
tecnologias na 
sala de aula 
para apoio ao 
ensino/aprend
izagem. 
 

Li
d

er
an

ça
/O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

N1 -  
Melhorar a 
utilização e a 
rentabilização 
das 
potencialidades 
da plataforma 
de interação 
pedagógica e de 
supervisão no 
agrupamento. 

Oe1 –  
Criar sinergias de 
comunicação e 
envolvimento que 
digitalmente 
aproximem e 
agilizem o trabalho 
de grupos 
específicos. 

Oo1- 
100% dos docentes, 
até 12/2022, sejam 
capazes de usar 
ferramentas do 
Microsoft 365. 

Ação LO-A  
Transformar a 
plataforma usada 
no agrupamento 
numa ferramenta 
de disseminação de 
empoderamento de 
competências 
digitais e uma 
forma de integração 
institucional 

Lideranças / 
todos os 
professores 

De 1/11/2021 

a 12/2022 

 
 

Docentes 
capacitados 
Microsoft 

 
100% dos 
docentes  
usam a 
plataforma em 
uso no 
agrupamento 
como forma 
de 
colaboração e 
trabalho em 
rede. 

N2- Formação 
específica na 
construção de 
recursos 
didáticos / 
pedagógicos. 

Oe1-  
Potenciar a 
entreajuda dos 
professores. 

Oo1- 100% dos 
docentes, até 12 de 
2022, sejam capazes 
de construir recursos 
didáticos utilizando 
ferramenta digitais 
diversas. 
 

Ação LO-B 
“Construção digital” 

Professores 

De 1/11/2021 

a 12/2022 

 

Docentes 

capacitados 

Centro de 

formação 

Google 

Microsoft 
 

Construção de 
recursos 
didáticos 
/pedagógicos. 
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2.2.  Implementação e follow-up 
 

 
Enquadram. 
Estratégico 

Ações Objetivo da ação Atividades de concretização da ação 
Indicadores 

de realização 
Indicadores 
de resultado 

Indicadores 
de impacto 

Te
cn

o
ló

gi
ca

 

Oe1 Oo1 
Ação TD-A   
“ SOS Dig” 

Pretende-se que 
100% dos 
professores e alunos, 
até 12/2022, sejam 
autónomos na 
resolução de 
problemas técnicos 
de baixa dificuldade. 

TD-A1 - Criar um gabinete virtual de 
apoio para problemas digitais. 
 

Criação de 
recursos 

Nº de 
interações  

Professores e 
alunos 
autónomos na 
resolução de 
problemas 
técnicos de 
dificuldade 
baixa. 
 

TD-A2 - Criar um banco de respostas 
a questões mais frequentes. 

Número de 
acessos  

P
ed

ag
ó

gi
ca

 

Oe1 Oo1 
Ação P-A  
”Aula em construção” 
 

Pretende-se que 
100% dos docentes, 
até 05/2023, sejam 
capazes de usar 
plataformas digitais 
colaborativas. 

P-A1 - Capacitação para a utilização 
da(s) plataforma(s) digitais no 
processo de ensino e aprendizagem. 

Lista de 
presenças 

N.º de 
participantes 

Utilização 
pelos 
docentes de 
plataformas 
digitais no 
ensino/apren
dizagem. 
 

P-A2 - Uso de plataformas digitais 
colaborativas (exemplo: Padlet, 
Microsoft Teams) para a realização 
de tarefas na sala de aula. 

Indicação nas 
planificações 

Feedback dos 
professores 
 

Oe1 Oo1 
Ação P-B   
“Conetar” 
 

Pretende-se que 
100% dos docentes, 
até 12/2022, 
proporcionem a 
utilização de 
dispositivos móveis 
em sala de aula. 
 
 
 
 

P-B1 - Usar tecnologias de sala de 
aula para apoiar o ensino através dos 
dispositivos móveis mais usados 
pelos alunos (ex. Telemóveis) 

 
  
Inserir nas 
planificações 
 
  
 
 

Feedback dos 
professores e 
alunos 
 

Utilização 
pelos 
docentes de 
tecnologias na 
sala de aula 
para apoio ao 
ensino/apren
dizagem. 

P-B2 - Estruturar as aulas de modo 
que diferentes atividades digitais 
contribuam para reforçar o objetivo 
de aprendizagem. 
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Li

d
er

an
ça

/O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

Oe1 Oo1 

Ação LO-A   
Transformar a plataforma 
usada no agrupamento 
numa ferramenta de 
disseminação de 
empoderamento de 
competências digitais e 
uma forma de integração 
institucional 

Pretende-se que 
100% dos docentes, 
pais/Encarregados 
de Educação e 
restante 
comunidade 
educativa, até 
12/2022, sejam 
capazes de usar 
ferramentas do 
Microsoft 365. 

LO-A1 - - Criar equipas colaborativas 
para apoiar a utilização das 
plataformas em uso no 
agrupamento. 

Criação de 
equipas 

Número de 
acesso e 
inquérito de 
satisfação 

Utilização 
pelos 
docentes de 
plataformas 
como forma 
de 
colaboração e 
trabalho em 
rede 
 

LO-A2 - Criar equipas para 
dinamização e gestão de 
informações pertinentes aos 
destinatários (CG; CP; A.A do Agrp; 
PADDE; PE; RI; SAAD; PIICIE; PAA; 
Biblioteca...) 

Criação dos 
sítios digitais 
de interação 
 

Número de 
acessos e 
feedback 
sobre a 
iniciativa 

Oe1 Oo1 
Ação LO-B  
“Construção digital” 

Pretende-se que 
100% dos docentes, 
até 12 de 2022, 
sejam capazes de 
construir recursos 
didáticos utilizando 
ferramenta digitais 
diversas. 

LO-B1 - Workshops de construção 
digital. 
 

Listas de 
presenças 
 

Inquérito de 
satisfação 

Banco de 
recursos 
didáticos 
/pedagógicos. 
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2.3. Plano de divulgação/comunicação com a comunidade 
 

Estratégias e mensagem chave  

 

A equipa de transição digital ETD dinamizará estratégias com o objetivo de sensibilizar os destinatários da nossa comunidade educativa para as potencialidades do 

digital no ensino e aprendizagem. Assim, implementará um plano de divulgação, envolvendo a comunidade educativa, promovendo a comunicação presencial e 

digital através do site, das redes sociais, das ferramentas da Microsoft 365 e de outras ferramentas digitais que se considerem. A ETD recolherá e apresentará, para 

direcionamento de ação, o Feedback com a recetividade dos destinatários. 

 

A aplicação do PADDE potencia, de forma digital, a recolha, a organização, a análise, a partilha e a monitorização de informações que oferecem suporte à gestão 

digital do agrupamento e promovem a comunicação e a cooperação digital da nossa comunidade educativa. 

 

Como estratégias, apresentamos, a saber: 

- Difundir de forma digital, no site, nas redes sociais, na Microsoft 365 e através de outras ferramentas digitais que se considerem, a 

importância do PADDE e das ações a desenvolver; 

- Divulgar de forma digital, no site, nas redes sociais, na Microsoft 365 e através de outras ferramentas digitais que se considerem, realçando os pontos 

fortes e pontos fracos do PADDE; 

- Proporcionar momentos de reflexão, por destinatários e ciclo, ao nível dos resultados esperados; 

- Recolher e apresentar o Feedback com a recetividade dos destinatários. 
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Plano de divulgação/comunicação do Plano de Ação 

Destinatários Forma de divulgação/promoção Objetivo Dinamizadores 
Indicadores 

de realização 
Feedback 

(AA da equipa) 

Professores 

 
Teams/Sway 

Vídeo publicados no Stream ou Live 

Sensibilizar os docentes 
para as potencialidades 
do digital no ensino e 
aprendizagem  

 
Equipa de transição 
digital 

Realização do evento  

 

Feedback/recetividade 
dos professores 
 

Alunos 

Página on-line do Agrupamento 

Facebook 

Instagram 

Teams/Sway 

Vídeo publicados no Stream ou Live 

Sensibilizar os alunos 
para as potencialidades 
do digital na 
aprendizagem 
 

Equipa de transição 
digital e Dts  

Realização das 
campanhas 

Feedback/recetividade 
dos alunos 
 

Organizacio-
nal 

 

 

Apresentações Sway e Power BI 

Sensibilizar as 
lideranças para as 
potencialidades do 
digital na organização 
do trabalho. 

Equipa de transição 
digital 

 
Evidências de realização 

Feedback/recetividade 
das lideranças 

Encarregados 
de Educação 

Página on-line do Agrupamento 

Facebook 

Instagram 

Teams/Sway 

Vídeo publicados no Stream ou Live 

Sensibilizar os 
encarregados de 
educação para as 
potencialidades do 
digital no ensino e 
aprendizagem 

Equipa de transição 
digital 
 

Realização da iniciativa - 
calendarização 

Feedback/recetividade 
dos Encarregados de 
Educação 
 

Comunidade 
Educativa 

Página on-line do Agrupamento 

Facebook 

Instagram 

Sway 

Sensibilizar a 
comunidade para as 
potencialidades do 
digital no ensino e 
aprendizagem 

Equipa de transição 
digital 
 

Realização da iniciativa - 
calendarização 
 

Feedback/recetividade 
doa comunidade 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para avaliação periódica (ANUAL) - evidências do nível de consecução / cumprimento 

Dimensão/ 
Ações 

Atividades de concretização da ação 

Indicadores de 
realização 

(para monitorizar com 
periodicidade 

trimestral) 

Indicadores de resultados 
(para avaliar) 

Indicadores de impacto 
(último ano) 

TECNOLÓGICA E DIGITAL 

Ação TD-A 
“ SOS Dig” 

 
- Criar um gabinete virtual de apoio para problemas digitais. 
 

 
 
Criação dos recursos 

 
Número de interações 

Professores e alunos 
autónomos na 
resolução de problemas 
técnicos de dificuldade 
baixa. 

- Criar um banco de respostas a questões mais frequentes. 
 

Número de acesso 
 

PEDAGÓGICA 

Ação P-A 
”Aula em 
construção 

- Capacitação para a utilização da(s) plataforma(s) digitais no 
processo de ensino e aprendizagem. 
 

Lista de presenças Nº de participantes Utilização pelos 
docentes de 
plataformas digitais no 
ensino/ aprendizagem. - Uso de plataformas digitais colaborativas (exemplo: Padlet, 

Microsoft Teams) para a realização de tarefas na sala de aula. 
 

Indicação nas 
planificações 

Feedback dos 
professores 

Ação P-B 
“Conetar” 
 

- Usar tecnologias de sala de aula para apoiar o ensino através dos 
dispositivos móveis mais usados pelos alunos (ex. telemóveis). 
 

 
  
Inserir nas planificações 

 
 
Feedback dos 
professores e alunos 
 

Utilização pelos 
docentes de tecnologias 
na sala de aula para 
apoio ao 
ensino/aprendizagem. 
 

- Estruturar as aulas de modo que diferentes atividades digitais 
contribuam para reforçar o objetivo de aprendizagem. 
 

LIDERANÇA/ORGANIZACIONAL 
Ação LO-A 
Transformar 
a plataforma 
usada no 

 
- Criar equipas colaborativas para apoiar a utilização das 
plataformas em uso no agrupamento. 
 

 Criação de equipas Número de acesso e 
inquérito de satisfação 
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agrupament
o numa 
ferramenta 
de 
disseminaçã
o de 
empoderam
ento de 
competência
s digitais e 
uma forma 
de 
integração 
institucional 
 

 
 
- Criar equipas para dinamização e gestão de informações 
pertinentes aos destinatários (CG; CP; A.A do Agrp; PADDE; PE; RI; 
SAAD; PIICIE; PAA...). 
 

 
 
Criação dos sítios 
digitais de interação 

 
Número de acessos e 
feedback sobre a 
iniciativa 

 
Utilização pelos 
docentes de 
plataformas como 
forma de colaboração e 
trabalho em rede. 
 

Ação LO-B 
“Construção 
digital” 
 

 
- Workshops de construção digital. 
 

 
Listas de presenças 

 
Inquérito de satisfação 

 
Banco de recursos 
didáticos/pedagógicos. 

 
  



Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz, Montalegre 
  

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

 21 

 

 

Disparador reflexivo (ANUAL) para a melhoria de consecução no período de execução seguinte 

Fragilidades de consecução Potencialidades a incrementar 

  

Dificultadores encontrados Medidas resolutivas Sugestões de melhoria das medidas 

   

Autoavaliação da equipa de desenvolvimento digital do Agrupamento/ENA 
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ANEXOS 
Ficha de monitorização n.º 1 (ponto da situação a médio prazo, trimestral) 

Plano de acompanhamento e monitorização do PADDE 

Ano letivo: 
 
Nome do Agrupamento: 
 
Interlocutores da equipa do PADDE 

Im
p

le
m

en
ta

çã

o
 

Autoavaliação da equipa do PADDE  
Análise de monitorização  

(embaixadora digital)  

Ponto de 
situação 

Nível de consecução 
Recomendações/sugestões 

1 2 3 4 5 

Ações /atividades planeadas para o  
PADDE 

Iniciadas Preenchimento e análise checklist desenvolvimento PADDE  

Sim Não 

 - Identificar dificultadores  
- Referir aspetos que revelam 
potencialidades a 
incrementar 

Contributo de uma “visão externa” 
contextualizada  

Te
cn

. D
ig

it
al

  

   
A

çã
o

 1
 

 
 

“ SOS Dig” 
  Data:________ 

 
 

 

  

P
ed

ag
ó

gi
co

 

A
çã

o
 

1 

 
”Aula em construção” 

 
  

Data:________ 

  

A
çã

o
1

  
“Conetar” 

 
  

Data:________ 

  

Li
d

er
an

ça
/O

r
g.

 
A

çã
o

 1
 

 Transformar a plataforma usada no 
agrupamento numa ferramenta de 

disseminação de empoderamento de 
competências digitais e uma forma de 

integração institucional 

  

Data:________ 
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A
çã

o
 2

  
 “Construção digital” 

 
  

Data:________ 
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Ficha de monitorização n.º 2 (embaixador para PADDE - gestão interna/CF de Basto) 

Ano                                           
Letivo 2021/22   

Data: A Escola: Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz - Montalegre 

                  Informação de follow-up 

Assuntos tratados 
 na análise do  
desenvolvimento do PADDE 

Interação  

Relato sumário das sistematizações de follow-up com as equipas de 
implementação do PADDE Presencial Distância 

Te
cn

. 
D

ig
it

a
l 

 A
çã

o
 1

 

 

 

“ SOS Dig” 

  

 

P
ed

ag
ó

gi
co

 

A
çã

o
1

 

 
 

“Aula em construção” 

 

  

 

A
çã

o
 2

 

 

“Conetar” 

 

  

Li
d

er
an

ça
/o

rg
. 

A
çã

o
 1

 

Transformar a plataforma usada no 

agrupamento numa ferramenta de 
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Plano de acompanhamento e monitorização do PADDE 

 
 

disseminação de empoderamento de 

competências digitais e uma forma de 

integração institucional. 

A
çã

o
 2

 

 

“Construção digital” 
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