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Introdução 
 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) foi aprovado 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, e prevê um investimento 

no desenvolvimento das competências digitais (CD) dos docentes e dos formadores. 

O PADDE tem por base os documentos orientadores DigCompEdu e DigCompOrg 

desenvolvidos pela Comissão Europeia e as áreas de intervenção 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. 

Para concretizar este plano, tornou-se primordial avaliar onde estamos e para onde queremos 

ir. A análise cuidada, partindo dos resultados obtidos nos diagnósticos (Check-in e Selfie) e da 

história digital do Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto, permitiu, assim, refletir sobre 

a utilização do digital em contexto educativo e delinear opções, estratégias e ações/atividades para 

ajudar a percorrer o caminho da transição digital. Importa, ainda, salientar a importância da reflexão 

e envolvimento dos diversos Departamentos/Estruturas na discussão dos resultados dos 

diagnósticos e na procura de ações que permitam a transição digital no Agrupamento de Escolas 

de São Martinho do Porto. 

O PADDE é um documento estratégico que reúne diversas informações tais como os meios 

tecnológicos existentes e o grau de competências digitais da comunidade educativa, identificando 

um conjunto de objetivos e atividades/ações estratégicas nas áreas/dimensões definidas como 

prioritárias, durante o seu período de vigência. 

O PADDE constituirá, lado a lado com o Projeto Educativo, Plano de Recuperação das 

Aprendizagens 21|23 Escola+, Plano Anual de Atividades e com o Plano de Formação do 

Agrupamento um documento estruturante no Agrupamento. 
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I. Caracterização da instituição 

 

1. Dados da Escola 

 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Andrea Isabel Pereira César Osório 
Coordenadora dos Cursos 

Profissionais 
Informática 

Luís Filipe Oliveira da Silva Subdiretor  Gestão Escolar 

Paula Maria Ramos Almeida Coordenadora de Departamento 
Coordenação 

Pedagógica 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 6 

Nº de alunos 839 

Nº de Docentes 96 

Nº de Pessoal não Docente 51 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 2021-2023 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 22/12/2021 
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2. Resultados globais do diagnóstico 

 
SELFIE 

Período de aplicação 12 a 30 de abril de 2021 

 

Participação  

Nível de 
ensino 

Dirigentes Docentes Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º Ciclo 6 6 100 9 9 100 71 73 103 

2º Ciclo 5 5 100 17 16 94 143 132 92 

3º Ciclo 4 4 100 20 18 90 240 208 87 

Secundário 
geral 

5 4 80 9 10 111 109 96 88 

Secundário 
profissional 

1 1 100 7 8 114 38 36 95 

 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação Janeiro de 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 91 

% 94,8 

 

Outros referenciais para reflexão 

Contributos dos diversos Departamentos e da Equipa da Biblioteca Escolar; Avaliação do Plano 

Anual de Atividades/Intermédia do Projeto Educativo. 
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Reflexão 

Da análise efetuada ao check-in, resultam como áreas em que o Agrupamento deve investir mais: 

1. Ensino e Aprendizagem; 

2. Avaliação. 

 

Neste sentido, são propostas as seguintes atividades: 

1. Ensino e Aprendizagem 

 Planificação e implementação de dispositivos e recursos digitais no processo de ensino; 

 Uso de tecnologias e serviços digitais para melhorar a interação com os aprendentes; 

 Utilização, por parte dos alunos, de tecnologias digitais no desenvolvimento de tarefas 

colaborativas; 

 Uso de tecnologias digitais para apoiar a aprendizagem autorregulada dos alunos. 

 

2. Avaliação 

 Uso de tecnologias digitais para a avaliação formativa e sumativa, melhorando a 

diversidade e adequação dos formatos e abordagens de avaliação; 

 Produção, seleção, análise crítica e interpretação das evidências digitais sobre a atividade, 

desempenho e progresso do discente; 

 Uso de tecnologias digitais para fornecer feedback oportuno, de qualidade e direcionado 

aos alunos. 

 

Comparação dos resultados 

No geral, os resultados do Agrupamento, por área, tanto estão acima como abaixo nos diversos 

níveis. Em todas as áreas, verifica-se que os docentes se integram entre os níveis de proficiência 

A2 e B2. 

Destacam-se pela negativa, as áreas de “Ensino e Aprendizagem” e “Avaliação”, nas quais uma 

elevada percentagem de docentes se encontra no nível 1. Em sentido contrário, nas áreas 

“Envolvimento Profissional” e “Capacitação dos Aprendentes”, a maioria dos docentes situam-se 

nos níveis 2 e 3. 
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3. A História Digital da Escola 

 

3.1. Dimensão Organizacional 

 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3,2 3,0 --- 

Colaboração e trabalho em rede 3,2 2,9 3,6 

Desenvolvimento profissional contínuo 4,1 3,4 --- 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 31 55 8 

 
 

ANÁLISE SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Dinamização de ações internas, na área 

das novas tecnologias. 

 Ausência de explicitação da estratégia 

digital do Agrupamento no PEA; 

 Insuficiente trabalho cooperativo no 

desenvolvimento/exploração de 

ferramentas/recursos educativos digitais; 

 Pouco tempo para explorar as tecnologias 

digitais por forma a melhorar a prática 

pedagógica; 

 Pouco conhecimento sobre regras dos 

direitos de autor (copyright) e 

licenciamento.  

 

 



  

 
Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 
 

PADDE 2021/2023  Página 6 

Aspetos facilitadores (oportunidades) Aspetos constrangedores (ameaças) 

 Hábitos e prática de monitorização e 

autoavaliação;  

 Existência nos horários dos docentes de 

tempos dedicados à articulação em 

Departamento/Grupo e em Conselho de 

Turma; 

 Contributos de cada 

Departamento/Estruturas para o 

diagnóstico e elaboração do PADDE; 

 Participação em programas e projetos 

nacionais; 

 O número de ações de formação gratuitas 

e realizadas na escola-sede, facultadas 

pelo CFAECAN; 

 A articulação com o CFAECAN tendo em 

vista a acreditação de várias ações 

organizadas pelo Agrupamento. 

 Resistência de alguns docentes ao trabalho 

colaborativo; 

 Falta de tempo para explorar as tecnologias 

digitais; 

 Fraco envolvimento e participação dos 

Stakeholders externos nas decisões da 

escola; 

 Elevada carga administrativa (burocrática) 

sobre os docentes. 

 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Docente  

Nos últimos três anos, verificou-se um aumento na taxa de participação dos docentes em Oficinas 

e Ações de formação, Webinares e Ações de Formação de Curta Duração, acreditadas e não 

acreditadas, no âmbito do digital.  

Alunos 

Os alunos, contactam com o digital desde o 1º ano de escolaridade, desenvolvendo atividades 

transdisciplinares e participando em projetos nacionais com recurso às tecnologias. A Biblioteca 

Escolar desenvolve ações de capacitação para a Literacia Digital. 

Pessoal não Docente 

Ao longo dos anos, foram organizadas sessões de capacitação digital na ótica do utilizador: 

processador de texto - “MS Word” e folhas de cálculo - “MS Excel”). Maioritariamente, o Pessoal 

não Docente já utiliza o “e-mail” institucional. 
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Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Nos últimos anos, o Agrupamento tem privilegiado o “e-mail” como canal preferencial de 

comunicação com os Encarregados de Educação, sendo que estes, no geral, aderem a esta 

solicitação. O grau de adesão é inversamente proporcional à idade dos Encarregados de 

Educação.  

Durante o confinamento, e como forma de melhorar a capacitação digital dos Encarregados de 

Educação dos alunos com menor autonomia (1º Ciclo), o Agrupamento disponibilizou sessões 

formativas para os mesmos, que incidiram na criação/utilização do “e-mail”, da “Drive” e do “Padlet”. 

A sua adesão ficou acima dos 80%. 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

Ao nível dos serviços, são utilizadas plataformas digitais, tais como: 

 GPV: gestão de vencimentos; 

 SNC-AP: contabilidade; 

 OFICIAR: gestão de correspondência; 

 SASE: gestão de ação social escolar; 

 Revvase: gestão da ação social escolar; 

 Alunos: gestão de alunos; 

 Multiusos: gestão de horários docentes, refeitório, papelaria, reprografia e bufete; 

 F2C: faturação, emissão de recibos; 

 Portaria: gestão de entradas e saídas da escola; 

 GIAE “online”: sumários, avaliações, gestão de permutas e substituições; 

 DCS Horários: horários de docentes e de turmas; 

 Sighre: contratação de Pessoal Docente e Pessoal não Docente; 

 Vortal biz: gestão de contratação de bens e serviços; 

 SIGO: oferta formativa (turmas); 

 Portal 2020: candidaturas a fundos europeus para desenvolvimento de ações formativas 

(cursos profissionais); 

 Sinaget: autorização de abertura de turmas; 

 GesEdu: gestão de manuais escolares e gestão de orçamento; 

 Portal das Matrículas: gestão de matrículas e transferências; 

 Ebanking: pagamento de bens e serviços; 



  

 
Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 
 

PADDE 2021/2023  Página 8 

Sistemas de informação à gestão 

 Info Escolas: estatística da educação; 

 MISI: gestão de informação de alunos (Ministério da Educação e Ciência); 

 ENES, ENEB e PAEB: programas de gestão de alunos para avaliação externa; 

 Plataformas JNE: pedidos especiais para a avaliação externa dos discentes; 

 Biblio.net: tratamento técnico do fundo documental das Bibliotecas Escolares de âmbito 

Concelhio; 

 E72: esclarecimento de dúvidas no apoio à gestão. 

A satisfação com os serviços é realizada através de questionários “online” pelos alunos, 

Encarregados de Educação, Pessoal Docente e Pessoal não Docente. 

 
 

Comentários e reflexão 

As plataformas e serviços digitais existentes no Agrupamento são suficientes para o seu 

funcionamento, contribuindo para a eficiência dos diversos serviços prestados.  

Contudo, ressalva-se que a grande panóplia de plataformas usadas no Agrupamento, 

especialmente as geridas pela tutela, nem sempre cruzam dados, pelo que se tem de repetir a 

informação em diversas plataformas. 
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3.2. Dimensão Pedagógica 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 4,1 4,0 3,9 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,1 3,5 3,6 

Práticas de Avaliação 3,0 3,4 3,2 

Competências Digitais dos Alunos 3,6 3,6 3,9 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 36 48 10 

Ensino e aprendizagem 47 39 8 

Avaliação 45 41 8 

Capacitação dos aprendentes 35 49 10 

Promoção da competência digital dos aprendentes 42 50 2 

 

ANÁLISE SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Participação dos alunos em projetos 

nacionais; 

 Participação dos alunos em projetos 

transdisciplinares. 

 Baixa criatividade dos alunos; 

 Dificuldades sentidas pelos docentes na 

utilização de recursos digitais no 

processo avaliativo; 

 Insuficiente reconhecimento da 

propriedade intelectual por parte dos 

alunos; 

 Ausência de critérios uniformes para a 

criação e a utilização de recursos digitais; 

 Repositório digital desatualizado; 
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ANÁLISE SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Reduzido número de alunos que trazem 

os próprios equipamentos para as aulas. 

Aspetos facilitadores (oportunidades) Aspetos constrangedores (ameaças) 

 Existência nos horários dos docentes de 

tempos dedicados à articulação em 

Departamento/grupo e em Conselho de 

Turma; 

 Disponibilidade da biblioteca para a 

formação dos alunos no âmbito da 

Literacia Digital; 

 Distribuição de Equipamento no âmbito do 

Programa Escola Digital. 

 Equipamentos do Programa Escola 

Digital sem MS Office. 

 

Comentários e reflexão 

Cruzando os dados obtidos na aplicação do “Check-in” e do “Selfie”, identifica-se uma correlação 

entre ambos, permitindo concluir que as áreas mais deficitárias no Agrupamento são a “Avaliação” 

e o "Ensino e Aprendizagem”. 
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3.3. Dimensão Tecnológica e Digital  

 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Docentes Alunos 

1º Ciclo 2,4 2,7 --- 

2º Ciclo 4,0 3,1 4,0 

3º Ciclo 3,7 3,4 3,4 

Secundário geral 3,4 3,6 3,0 

Secundário profissional (*) 3,4 3,7 

 
 (*) – amostra não significativa do ponto de vista estatístico 
 

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

Em % Computador Internet 

1º ciclo 70% 96,4% 

2º ciclo 79,6% 98,6% 

3º ciclo 86,6% 100% 

Secundário geral 92,8% 99,1% 

Secundário profissional 93,2% 97,7% 

 
Nota: Dos alunos que possuem computador, 33% no 1º Ciclo; 38,9% no 2º Ciclo; 31,9% no 3º Ciclo; 19,4% 

no Secundário geral e 43,9% no Secundário profissional, foram atribuídos através do Programa Escola Digital. 
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ANÁLISE SWOT 

Pontos fortes Pontos Fracos 

 Existência de infraestruturas de rede, na 

escola sede. 

 Debilidade de infraestruturas digitais que 

permitam o apoio ao processo 

ensino/aprendizagem com recurso às 

tecnologias digitais, na maioria das 

escolas do 1º ciclo; 

 Inexistência de dispositivos digitais 

suficientes para utilizar no processo 

ensino/aprendizagem; 

 Equipamentos tecnológicos e softwares 

obsoletos; 

 Baixa velocidade e abrangência da 

internet no espaço escolar 

 Inexistência, nas escolas, de tecnologias 

de apoio específicas para alunos da 

educação especial; 

 Défice de apoio técnico nas escolas do 1º 

ciclo. 

Aspetos facilitadores (oportunidades) Aspetos constrangedores (ameaças) 

 Participação na candidatura a 

concursos/programas que permitem a 

aquisição de equipamentos digitais 

(PADDE Invest); 

 Candidatura a programas da rede de 

Biblioteca Escolar para a aquisição de 

equipamento e/ou software; 

 Utilização do GSuite for Education. 

 Gestão centralizada do sinal de internet 

(Ministério da Educação), o que 

inviabiliza a resolução do problema de 

velocidade por parte do Agrupamento. 
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Serviços Digitais 

 Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

 

Gestão de sistemas 

Nas últimas duas décadas, o Agrupamento contratualizou diversos programas de gestão de stocks, 

portaria, papelaria/reprografia, refeitório, gestão de alunos, gestão de horários, gestão de 

correspondência e gestão de vencimentos. Em 2019, a implementação do GIAE online (sumários 

eletrónicos, faltas, avaliações e outros recursos, tanto pedagógicos como organizacionais) veio 

permitir que alunos, Encarregados de Educação, Pessoal Docente e Pessoal não Docente, 

tivessem acesso a diversas funções. Assim os Encarregados de Educação passaram a ter acesso, 

em tempo real, a controlo de entradas/saídas, refeições, faltas, ementas, avaliações, entre outras.  

O Agrupamento possui uma página com domínio próprio (aesmporto.pt), na qual são divulgados 

documentos orientadores, serviços, notícias e informações, e está presente nas redes sociais.   

O Agrupamento está integrado no Catálogo Bibliográfico Concelhio Digital. 

O Agrupamento utiliza o GSuite for Education que possui um conjunto de ferramentas e serviços 

gratuitos da Google, permitindo a gestão do “e-mail” institucional (Gmail), partilha de pastas e 

documentos com vários utilizadores (Drive), entre outros.  
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II. Plano de Ação 

 

1.  Objetivos do PADDE 

Visão e objetivos gerais 

No Projeto Educativo do Agrupamento consta a seguinte Visão: “Um Agrupamento de Escolas em 

que a comunidade vivencie um sentimento de pertença e que seja reconhecido pela prestação de 

uma educação de qualidade, inclusiva e holística capaz de contribuir para a formação de cidadãos 

críticos, empreendedores, promotores do humanismo, da liberdade e de um mundo sustentável.” 

Neste sentido, o PADDE poderá contribuir para a capacitação da comunidade educativa e para a 

modernização de recursos digitais que potenciem a Visão do Agrupamento. 

Além disso, no mesmo Projeto, lê-se como Missão “Pugnar por um Agrupamento que promova, por 

um lado, a aquisição de conhecimentos e competências e, por outro, a construção de cidadanias 

ativas, operacionalizando estratégias e dinâmicas que efetivem o sucesso educativo e contribuam 

para a formação integral dos alunos/formandos e para a edificação de uma sociedade mais justa e 

mais democrática.” Também para a prossecução da Missão do Agrupamento o PADDE terá um 

papel relevante. 

Deste modo, chega-se aos objetivos referidos no PEA, a saber: 

 Promover a formação contínua do Pessoal Docente e não Docente; 

 Desenvolver políticas de gestão estratégica conducentes à autoavaliação e melhoria do 

desempenho e à melhoria das condições físicas e materiais do agrupamento. 

A estes juntam-se ainda os objetivos a seguir elencados: 

 Melhorar processos organizativos, pedagógicos e tecnológicos com recurso a ferramentas 

e a ambientes digitais que promovam a qualidade do processo educativo; 

 Envolver os docentes em comunidades de prática, suportadas em trabalho colaborativo e 

interdisciplinar, estimulando a reflexão, a partilha e a utilização crítica do digital em contexto 

educativo; 

 Capacitar os Docentes na área do digital; 

 Contribuir para a criação de uma política documental a nível de Agrupamento que oriente a 

criação e utilização de conteúdos digitais, definindo critérios de qualidade, a forma de 

disponibilizar esses recursos e garantindo a acessibilidade (BE); 

 Respeitar as normas relativas à propriedade intelectual e aos direitos de autor, informando 

e formando para o seu cumprimento (BE). 
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Parceiros 

 Direção Geral de Educação 

 Câmara Municipal de Alcobaça 

 Junta de Freguesia de Alfeizerão 

 Junta de Freguesia da Cela 

 Junta de Freguesia de São Martinho do Porto 

 Rede de Bibliotecas Escolares 

 Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça 

 CFAE Concelhos Alcobaça e Nazaré 

 Universidade de Coimbra 

 

Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

Organizacional 
Direção Geral de 
Educação 

Contribuir para aumentar 
as competências digitais 
dos pais/Encarregados de 
Educação. 

% de 
Encarregados de 

Educação que 
frequentam 
formação de 
capacitação 

digital.  

1 

Pedagógica 

CFAE Concelhos 
Alcobaça e Nazaré 

Envolver os docentes na 
prática frequente de 
avaliação com recurso ao 
digital. 

% de docentes 
que frequentam 

ações de 
formação sobre a 

utilização do 
digital na 
avaliação. 

1 

Universidade de 
Coimbra / Rede de 
Bibliotecas do 
Concelho de Alcobaça 

Sensibilizar os alunos 
para a importância da 
Ciência e Tecnologia na 
interpretação do Mundo 
que os rodeia. 

% de alunos que 
participam nas 

ações de 
sensibilização 
desenvolvidas. 

2 

Tecnológica e 
digital 

Câmara Municipal de 
Alcobaça 
 
Junta de Freguesia de 
Alfeizerão 
 
Junta de Freguesia da 
Cela 
 
Junta de Freguesia de 
São Martinho do Porto 

Dotar as escolas do 1º 
ciclo e a escola sede de 
laboratórios digitais com 
equipamento tecnológico 
que facilitem o 
desenvolvimento de 
atividades pedagógicas; 
 
Proporcionar experiências 
digitais com recurso a 
ferramentas variadas;  

% de alunos do 
1.º ciclo que 

utilizam o 
laboratório 

digital. 

1 

% de alunos da 
escola-sede que 

utilizam o 

1 
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Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

 
Promover práticas de 
inclusão nos vários 
domínios da 
aprendizagem. 

laboratório 
digital. 

Bibliotecas Escolares 

Uniformizar critérios para 
a criação e utilização de 
recursos digitais. 

Cumprimento do 
prazo. 

1 

Nota: 1 – Prioridade máxima; 2 – Prioridade normal; 3 – Não prioritário 
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2. Planeamento de atividades e monitorização 

2.1. Dimensão Organizacional 

 

Problema(s)  Ausência de explicitação da estratégia digital do Agrupamento no PEA 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Atualização do PEA. DO-1 
Incluir no PEA a estratégia 
digital do Agrupamento.  

Equipa 
designada para 
o efeito. 

Até fevereiro de 
2022 

Diretora 
Documento 
atualizado 

Cumprimento do 
prazo. 

Atualizar o PEA até ao 
final de fevereiro de 
2022 

 

Problema(s) 
 Insuficiente trabalho cooperativo no desenvolvimento/exploração de ferramentas/recursos educativos digitais; 

 Pouco tempo para explorar as tecnologias digitais por forma a melhorar a prática pedagógica;  

 Pouco conhecimento sobre regras dos direitos de autor (copyright) e licenciamento. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Criação, divulgação e 

operacionalização de 

uma Biblioteca de 

Recursos Digitais. 

DO-2 Criar uma Biblioteca de 
Recursos Digitais. 

Equipa 
designada para 
o efeito. 

Até janeiro de 
2022 

Equipa PADDE 
Existência da 
Biblioteca de 
Recursos Digitais. 

Cumprimento do 
prazo. 

Criar a Biblioteca de 
Recursos Digitais até 
ao final de janeiro de 
2022. 

DO-3 
Divulgar em Departamento 
a Biblioteca de Recursos 
Digitais. 

Até fevereiro de 
2022 

Coordenador de 
Departamento 

N.º de docentes que 
participam na 
reunião de 
divulgação. 

% de docentes que 
participam na 
reunião de 
divulgação. 

Assegurar que 95% 
dos docentes 
participaram na 
reunião de 
divulgação. 
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Problema(s) 
 Insuficiente trabalho cooperativo no desenvolvimento/exploração de ferramentas/recursos educativos digitais; 

 Pouco tempo para explorar as tecnologias digitais por forma a melhorar a prática pedagógica;  

 Pouco conhecimento sobre regras dos direitos de autor (copyright) e licenciamento. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

DO-4 

Partilhar 
ferramentas/recursos 
educativos digitais 
utilizados na prática 
pedagógica. 

Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Coordenador de 
Departamento 

N.º de docentes que 
partilham 
ferramentas/ 
recursos educativos 
digitais. 

% de docentes que 
partilham 
ferramentas/ 
recursos educativos 
digitais. 

Assegurar que 50% 
dos docentes 
partilham  
ferramentas/ recursos 
educativos digitais. 

Realização de 

Jornadas 

Pedagógicas para 

partilha de 

experiências/ 

Recursos digitais. 

DO-5 

Fomentar a partilha de 
saberes entre docentes, 
decorrentes de webinares, 
ações/oficinas de formação 
frequentadas. 

Docentes 
Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Equipa PADDE 
 
Docentes 
dinamizadores 

N.º de docentes que 
participam nas 
Jornadas 
Pedagógicas 

% de participantes 
nas Jornadas 
Pedagógicas 

Realizar anualmente 
Jornadas 
Pedagógicas no 
Agrupamento com a 
participação de 70% 
de docentes 

Ação formativa sobre 
a importância do 
cumprimento das 
regras dos direitos de 
autor (copyright) e 
licenciamento. 

DO-6 

Ampliar o conhecimento 
sobre regras dos direitos de 
autor (copyright) e 
licenciamento. 

Docentes 
Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Professora 
Bibliotecária 

N.º docentes que 
frequentam a ação. 

% de docentes que 
frequentam a ação. 

Assegurar que pelo 
menos 80% dos 
docentes frequentam 
a ação. 
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Problema(s) 
 Pouco domínio de competências digitais por parte dos pais/Encarregados de Educação que permitam o acompanhamento escolar dos 

seus educandos 

 Pouco domínio de competências digitais por parte do Pessoal Não Docente 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Ação formativa para 
capacitação digital 
dos 
pais/Encarregados de 
Educação. 

DO-7 

Contribuir para aumentar as 
competências digitais dos 
pais/Encarregados de 
Educação  

Pais/ EE 
Ano Letivo 
2021/2022 

Equipa 
designada para 
o efeito. 

N.º de EE que 
frequentam a 
formação 

% de EE que 
frequentam a 
formação 

Assegurar que pelo 
menos 10% dos EE 
frequentam a formação 

Ação formativa para 
capacitação digital do 
Pessoal não Docente. 

DO-8 
Contribuir para aumentar as 
competências digitais do 
Pessoal não Docente 

Pessoal Não 
Docente 

Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Equipa 
designada para 
o efeito. 

N.º de funcionários 
que frequentam a 
formação 

% de funcionários 
que frequentam a 
formação 

Assegurar que pelo 
menos 75% do Pessoal 
não Docente frequenta 
a formação 

 

2.2. Dimensão Pedagógica 

 

Problema(s)  Baixa criatividade dos alunos. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Planeamento e 
desenvolvimento de 
atividades que 
promovam a 
criatividade dos 
alunos. 

DP-1 
Desenvolver a criatividade 
dos alunos utilizando 
recursos digitais 

Conselho de 
Turma 
 
Alunos 

Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Diretor de 
Turma 
 
Docentes do 
Conselho de 
Turma que 

N.º de atividades 
desenvolvidas por 
turma. 

N.º de atividades 
desenvolvidas por 
conselho de 
turma/ano. 

Desenvolver 2 
atividades 
anualmente, por 
Conselho de Turma, 
em que uma delas 
seja transdisciplinar. 
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Problema(s)  Baixa criatividade dos alunos. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

desenvolvem as 
atividades 

Criação e divulgação 
de um concurso de 
criatividade. 

DP-2 
Alunos de todos 
os níveis de 
ensino 

maio a junho/2022 
 

maio a junho/2023 

Equipa 
multidisciplinar 
(1 elemento de 
cada 
Departamento) 

N.º de alunos que 
apresentam projetos 
a concurso. 

% de alunos 
participantes. 

Promover a 
participação de 10% 
dos alunos. 

 

Problema(s)  Dificuldades sentidas pelos docentes na utilização de recursos digitais no processo avaliativo. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Capacitação de 
docentes para a 
utilização de RED nas 
práticas de avaliação 
(formativa e sumativa). 

DP-3 
Capacitar os docentes para 
a utilização eficaz dos RED 
nas práticas de avaliação.  

Docentes 
Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

CFAECAN/ 
AESMPORTO 

N.º de docentes que 
frequentam ações 
de formação 
relacionadas com a 
utilização de RED 
nas práticas de 
avaliação  

% de docentes que 
frequentam ações 
de formação 
relacionadas com a 
utilização de RED 
nas práticas de 
avaliação 

Assegurar que 75% 
de docentes que 
frequentem ações de 
formação 
relacionadas com a 
utilização de RED nas 
práticas de avaliação 

Promover a utilização 
de RED nas práticas de 
avaliação (formativa e 
sumativa). 

DP-4 
Utilizar RED nas práticas de 
avaliação (formativa e 
sumativa) 

Docentes 
Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Conselho 
Pedagógico 
 
Coordenadores 
de 
Departamento 

N.º de docentes que 
utilizam RED nas 
práticas de 
avaliação (formativa 
e sumativa) 

% de docentes que 
utilizam RED nas 
práticas de 
avaliação (formativa 
e sumativa) 

Assegurar que 60% 
de docentes que 
utilizam RED nas 
práticas de avaliação 
(formativa e sumativa) 
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Problema(s)  Insuficiente reconhecimento da propriedade intelectual por parte dos alunos. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Ação formativa sobre a 
importância do 
cumprimento das 

regras dos direitos 
de autor (copyright) e 
licenciamento. 

DP-5 

Capacitar os alunos para a 

aplicação das regras dos 
direitos de autor 
(copyright) e 
licenciamento. 

Todas as turmas 
Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Professora 
bibliotecária 
 
Docentes de 
Informática 

N.º de alunos que 
apresentam 
trabalhos em 
conformidade com 
as regras 

% de alunos que 
apresenta trabalhos 
de acordo com as 
regras 

Assegurar que 50% 
dos alunos de cada 
turma apresenta 
trabalhos em 
conformidade com as 
regras 

 

Problema(s) 
 Ausência de critérios uniformes para a criação e a utilização de recursos digitais; 
 Repositório digital desatualizado. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Implementação de uma 
política documental a 
nível de Agrupamento 
que oriente a criação e 
a utilização de recursos 
digitais. 

DP-6 
Uniformizar critérios para a 
criação e utilização de 
recursos digitais. 

Docentes 
Ano letivo 
2021/2022 

Professora 
bibliotecária 
 
Docentes de 
Informática 

Documento 
produzido 

Cumprimento do 
prazo. 

Implementar a política 
documental até junho 
2022 

Atualização / 
reformulação da 
Biblioteca Escolar 
Digital existente. 

DP-7 
Atualizar/reformular a 
Biblioteca Escolar Digital 
existente. 

Docentes 
Anos Letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Professora 
bibliotecária 

N.º de recursos 
adicionados à 
Biblioteca Escolar 
Digital. 

% de incremento da 
Biblioteca Escolar 
Digital. 

Aumentar em 10% o 
n.º de recursos da 
Biblioteca Escolar 
Digital. 
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Problema(s)  Reduzido número de alunos que trazem os próprios equipamentos para as aulas 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Ação de Sensibilização 
para Encarregados de 
Educação. 

DP-8 

Sensibilizar os 
Encarregados de Educação 
para a importância de os 
alunos trazerem os 
equipamentos pessoais 
para as aulas. 

Encarregados de 
Educação 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

nas reuniões com 
Encarregados de 

Educação 

Diretores de 
Turma 

N.º de Encarregados 
de Educação 
presentes na 
reunião 

% de Encarregados 
de Educação 
presentes na 
reunião 

Assegurar que 70% 
dos Encarregados de 
Educação estão 
presentes na reunião 
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2.3. Dimensão Tecnológica e Digital 

 

Problema(s) 
 Debilidade de infraestruturas digitais que permitam o apoio ao processo ensino/aprendizagem com recurso às tecnologias digitais, na 

maioria das escolas do 1º ciclo; 

 Inexistência, nas escolas, de tecnologias de apoio específicas para alunos da educação especial. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Criação de 
laboratórios digitais. 

DTD-1 

Dotar as escolas do 1º 
ciclo e a escola sede de 
laboratórios digitais com 
equipamento 
tecnológico que facilitem 
o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas; 
 
Proporcionar 
experiências digitais com 
recurso a ferramentas 
variadas;  
 
Promover práticas de 
inclusão nos vários 
domínios da 
aprendizagem. 

Câmara 
Municipal de 
Alcobaça 

 

Junta de 
Freguesia de 
Alfeizerão 

 

Junta de 
Freguesia da 
Cela 

 

Junta de 
Freguesia de 
São Martinho do 
Porto 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Diretora 
 

Câmara 
Municipal de 
Alcobaça 

N.º de alunos que 
utilizam o laboratório 
digital. 

% de alunos que 
frequentam o 
laboratório digital. 

Assegurar que 60% 
dos alunos do 1º ciclo 
utilizem o laboratório 
digital; 
 
Assegurar que 80% 
dos alunos da escola-
sede utilizem o 
laboratório digital. 
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Problema(s) 
 Baixa velocidade e abrangência da internet no espaço escolar;  

 Equipamentos tecnológicos e softwares obsoletos;  

 Inexistência de dispositivos digitais suficientes para utilizar no processo ensino/aprendizagem. 

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Escola tecnológica e 
digitalmente 
equipada. 

DTD-2 
Aumentar a velocidade e 
abrangência da internet. 

Ministério da 
Educação 
 
OESTE CIM  
 
Câmara 
Municipal de 
Alcobaça 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Equipa PADDE 

N.º de utilizadores 
que fazem uso dos 
recursos 
tecnológicos e 
digitais sem quebra 
de ligação e 
velocidade 

% de utilizadores 
que fazem uso dos 
recursos 
tecnológicos e 
digitais sem quebra 
de ligação e 
velocidade 

Assegurar que 100% 
dos utilizadores façam 
uso dos recursos 
tecnológicos e digitais 
sem quebra de ligação 
e velocidade  

DTD-3 

Requalificar e tornar mais 
eficiente o parque 
informático e tecnológico 
(equipamentos e softwares) 
e continuar a entrega do Kit 
digital, afeto ao Projeto 
Escola Digital. 

Ministério da 
Educação 
 
OESTE CIM 
 
Câmara 
Municipal de 
Alcobaça 

Ano letivo 
2021/2022 
2022/2023 

Equipa PADDE 

N.º de utilizadores 
que fazem uso dos 
equipamentos 
informáticos e 
softwares atuais e 
eficientes 

% de utilizadores 
que fazem uso dos 
equipamentos 
informáticos e 
softwares atuais e 
eficientes 

Assegurar que 80% 
dos utilizadores façam 
uso dos 
equipamentos 
informáticos e 
softwares atuais e 
eficientes 

Desenvolvimento de 
atividades que 
promovam a 
utilização dos 
equipamentos 
pessoais dos 
alunos.  

DTD-4 
Promover a utilização dos 
equipamentos pessoais dos 
alunos. 

Ministério da 
Educação 
 
Docentes 
 
Alunos 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Equipa PADDE 
 
Docentes 

N.º de atividades 
que promovam a 
utilização dos 
equipamentos 
pessoais 

N.º de atividades 
desenvolvidas por 
disciplina/conselho 
de turma/ano 

Desenvolver 
anualmente, em cada 
conselho de turma, 
uma média de 2 
atividades por 
disciplina que 
promovam a utilização 
dos equipamentos 
pessoais dos alunos  
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Problema(s)  Défice de apoio técnico nas escolas do 1º ciclo  

Atividade Objetivos Intervenientes Calendarização Responsáveis 
Monitorização 

Indicador Métrica Metas a Alcançar 

Criação de uma 
equipa de apoio 
técnico. 

DTD-5 
Criar uma equipa de apoio 
técnico para as escolas do 
1º ciclo 

Docentes 
Até final janeiro de 

2022 
Diretora Formação da equipa 

Cumprimento do 
prazo 

Criar a equipa até ao 
final janeiro de 2022 

Prestação de 
Assistência Técnica. 

DTD-6 

Prestar assistência técnica 
aos equipamentos do 
parque digital escolar e 
afetos ao Programa Escola 
Digital 

Docentes 
 
Alunos 

Anos letivos 
2021/2022 

Equipa de apoio 
técnico 

N.º de utilizadores 
que recorreram 
assistência técnica 

% de utilizadores 
tenham à sua 
disposição 
assistência técnica 

Assegurar que 100% 
dos utilizadores 
tenham à sua 
disposição assistência 
técnica 
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3. Plano de formação 

Ação Objetivos Público-alvo 
Entidade 

formadora 
Local de 

realização 
Modalidade Período 

Gamificação – criação de 
conteúdo interativo 

 Aprender a usar ferramentas 
adequadas para envolver os alunos 
no processo ensino/aprendizagem 

 Promover a reflexão sobre o uso de 
metodologias ativas; 

 Adequar as ferramentas a utilizar 
face ao público-alvo. 

Docentes 
CFAECAN/ 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

E-learning 
ACD (6h) 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Gamificação – testar e 
avaliar 

Utilização de plataformas 
LMS na prática docente 

 Apresentar e explorar algumas 
Plataformas existentes; 

 Identificar estratégias que potenciem 
a sua utilização pedagógica e 
organizacional. 

Docentes 
CFAECAN/ 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

E-learning 
ACD (6h) 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Edição de vídeo 

 Promover boas práticas na 
planificação e produção de vídeos 
educativos 

 Planificar a produção de 
vídeos educativos 

 Desenvolver competências na área 
de edição do vídeo 

Docentes 
CFAECAN/ 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

E-learning 
ACD (6h) 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Avaliação formativa das 
aprendizagens com 

recurso a ferramentas 
digitais 

 Explorar ferramentas que permitem a 
criação de atividades para a 
avaliação formativa. 

Docentes 
CFAECAN/ 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

E-learning 
ACD (6h) 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Google Apps  Aprender a usar as Apps do Google Docentes 
CFAECAN/ 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

B-learning 
Oficina (25h) 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 
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Ação Objetivos Público-alvo 
Entidade 

formadora 
Local de 

realização 
Modalidade Período 

Excel (Nível1/2) 

 Melhorar as competências digitais na 
construção de 
documentos/materiais, para uma 
melhor prática letiva 

 Capacitar os formandos para utilizar 
o Excel, fazendo recurso dos seus 
comandos e aperfeiçoando as 
técnicas de utilização das várias 
ferramentas. 

Docentes 
CFAECAN/ 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

B-learning 
Oficina (25h) 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Excel (Nível1) 

 Melhorar as competências digitais na 
construção de 
documentos/materiais, para uma 
melhor prática letiva 

 Capacitar os formandos para utilizar 
o Excel, fazendo recurso dos seus 
comandos e aperfeiçoando as 
técnicas de utilização das várias 
ferramentas. 

Pessoal não 
Docente 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

Presencial 
Oficina (12,5h) 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Processamento de texto 

 Dotar o formando de competências 
de processamento de texto; 

 Automatizar tarefas de edição e 
elaboração de documentos; 

 Efetuar impressões em série. 

Pessoal não 
Docente 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

Presencial 
Oficina (12,5h) 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

Formação GIAE 
 Consolidar competências técnicas 

na utilização do GIAE. 
Pessoal não 

Docente 
AESMPORTO 

Escola Sede 
de SM Porto 

Presencial 
ACD (4h) 

Anos letivos 
2021/2022 
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Ação Objetivos Público-alvo 
Entidade 

formadora 
Local de 

realização 
Modalidade Período 

Capacitação para pais 

 Desenvolver atitudes críticas, 
refletidas e responsáveis no uso de 
tecnologias, ambientes e serviços 
digitais, que desenvolvam 
competências de pesquisa e de 
análise de informação disponível na 
Internet; 

 Melhorar as capacidades de 
comunicar de forma adequada, 
aquando da utilização de meios e de 
recursos digitais. 

Pais/ 
Encarregados de 

Educação 

Direção Geral da 
Educação 

 
AESMPORTO 

Escola Sede 
de SM Porto 

Presencial 
Ação (8h) 

Anos letivos 
2021/2022 

 

Assinatura digital  

 Sensibilizar os docentes para a 
utilização da assinatura digital e/ou 
chave móvel na assinatura de 
documentos. 

Docentes AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

E-learning 
ACD (1h) 

Anos letivos 
2021/2022 

 Sensibilizar Pessoal não Docentes 
para a utilização da assinatura digital 
e/ou chave móvel na assinatura de 
documentos. 

Pessoal não 
Docente 

AESMPORTO 
Escola Sede 
de SM Porto 

Presencial 
ACD (2h) 

Anos letivos 
2021/2022 
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4. Plano de comunicação com a comunidade 

 
Estratégia e mensagem chave 

O sucesso na aplicação de um projeto que implique mudança está intimamente ligado à forma 

como os destinatários dele se apropriam. Assim, a forma como o mesmo é apresentado e a clareza 

com que os seus objetivos são transmitidos, constitui-se ponto crítico e justificam a elaboração de 

um Plano de Comunicação bem delineado, em que cada um dos intervenientes conheça 

claramente a sua responsabilidade e o momento em que terá de atuar. 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Operacionalização Data Responsável 

Conselho 
Pedagógico 

Apresentação e aprovação em reunião Até final de 
2021 

Equipa PADDE 

Conselho Geral 

Apresentação digital divulgada em 

reunião 

Até final 
fevereiro de 

2022 Presidente do 
Conselho Geral 

Aprovação da Adenda ao PEA 
Até final de 
fevereiro de 

2022 

Docentes 

Apresentação digital divulgada em 

reuniões de Departamento/Grupo 

Disciplinar  

Documento disponibilizado na página e 

nas redes sociais do Agrupamento 

Até final 
fevereiro de 

2022 

Coordenadores de 
Departamento  

 
Equipa PADDE 

Alunos 

Apresentação digital divulgada em sala 

de aula 

Atividades de sensibilização em sala de 

aula 

Documento disponibilizado na página e 

nas redes sociais do Agrupamento 

Até final 
fevereiro de 

2022 

Diretores de Turma/  
Professores Titulares 

de Turma  
 

Equipa PADDE  

Pessoal não Docente 

Apresentação digital divulgada em 

reunião  

Documento disponibilizado na página e 

nas redes sociais do Agrupamento 

Até final 
fevereiro de 

2022 

Direção 
 

Equipa PADDE 

Encarregados de 
Educação 

Flyer enviado por meios eletrónicos 

Documento disponibilizado na página e 

nas redes sociais do Agrupamento 

Até final 
fevereiro de 

2022 

Diretores de Turma/  
Professores Titulares 

de Turma  
 

Equipa PADDE 
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Plano de comunicação 

Destinatários Operacionalização Data Responsável 

Comunidade 
Educativa 

Apresentação disponibilizada na página 

e nas redes sociais do Agrupamento 

Até final 
fevereiro de 

2022 

Direção 
 

Equipa PADDE 

 

5. Monitorização e avaliação 

 

A monitorização do Plano Digital da Escola é efetuada semestralmente, com base nos 

indicadores definidos para cada atividade, sendo esta realizada pela equipa de desenvolvimento 

digital da escola (EDDE). Neste processo será reformulado o Plano, de acordo com a análise 

efetuada. 

Os relatórios elaborados serão analisados em Conselho Pedagógico e divulgados a toda a 

comunidade escolar através de publicação na página do Agrupamento. 

A avaliação final do Plano será realizada no final do período de vigência. 
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Anexo 1 
Ficha de monitorização do PADDE 

 

Ano Letivo  Nome do Agrupamento 
 

Interlocutores da Equipa 
PADDE 

Grau de Consecução Nome da Embaixadora Digital 
 

 

Atividades Planeadas no PADDE 
Implementação 

Ponto de 
Situação 

 
Análise da Monitorização 

(embaixadora digital) 
SIM NÃO Data 1 2 3 4 

D
im

e
n

s
ão

 O
rg

an
iz

a
ci

o
n

al
 

DO-1 Atualização do PEA    

    
 

 

DO-2 
Criação de uma Biblioteca de Recursos 
Digitais    

    
 

 

DO-3 
Divulgação em Departamento da 
Biblioteca de Recursos Digitais    

    
 

 

DO-4 
Operacionalização da Biblioteca de 
Recursos Digitais    

    
 

 

DO-5 
Realização de Jornadas Pedagógicas 
para partilha de experiências/Recursos 
digitais 
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Atividades Planeadas no PADDE 
Implementação 

Ponto de 
Situação 

 
Análise da Monitorização 

(embaixadora digital) 
SIM NÃO Data 1 2 3 4 

DO-6 
Ação formativa sobre a importância do 
cumprimento das regras dos direitos de 
autor (copyright) e licenciamento. 

   

    
 

 

DO-7 Ação formativa para capacitação digital 
dos pais/Encarregados de Educação. 

        

   
 

 

DO-8 Ação formativa para capacitação digital 
do Pessoal não Docente. 

        

   
 

 

D
im

e
n

s
ão

 P
ed

a
g

ó
g

ic
a 

DP-1 
Planeamento e desenvolvimento de 
atividades que promovam a criatividade 
dos alunos. 

   

    
 

 

DP-2 
Criação e divulgação de um concurso de 
criatividade.    

    
 

 

DP-3 
Capacitação de docentes para a 
utilização de RED nas práticas de 
avaliação (formativa e sumativa). 

   

    
 

 

DP-4 
Promover a utilização de RED nas 
práticas de avaliação (formativa e 
sumativa). 
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Atividades Planeadas no PADDE 
Implementação 

Ponto de 
Situação 

 
Análise da Monitorização 

(embaixadora digital) 
SIM NÃO Data 1 2 3 4 

DP-5 
Ação formativa sobre a importância do 
cumprimento das regras dos direitos de 
autor (copyright) e licenciamento. 

   

    
 

 

DP-6 

Implementação de uma política 
documental a nível de Agrupamento que 
oriente a criação e a utilização de 
recursos digitais. 

   

    
 

 

DP-7 
Atualização / reformulação do Repositório 
Digital existente.    

    
 

 

DP-8 
Ação de Sensibilização para 
Encarregados de Educação.    

    
 

 

D
im

e
n

s
ão

 T
e

cn
o

ló
g

ic
a 

e
 

D
ig

it
al

 

DTD-1 Criação de laboratórios digitais.    

    
 

 

DTD-2 
Escola tecnológica e digitalmente 
equipada (Aumentar a velocidade e 
abrangência da internet). 

   

    
 

 

DTD-3 
Escola tecnológica e digitalmente 
equipada (Requalificar o parque 
informático e tecnológico) 
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Atividades Planeadas no PADDE 
Implementação 

Ponto de 
Situação 

 
Análise da Monitorização 

(embaixadora digital) 
SIM NÃO Data 1 2 3 4 

DTD-4 
Desenvolvimento de atividades que 
promovam a utilização dos equipamentos 
pessoais dos alunos. 

   

    
 

 

DTD-5 Criação de uma equipa de apoio técnico.    

    
 

 

DTD-6 Prestação de Assistência Técnica.    

    
 

 

 
 


