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1.1. Introdução 

 

É indiscutível que a transição digital nas escolas é crucial. Porquê? Porque a construção de uma sociedade digital cria oportunidades de progresso a vários níveis, na medida 
em que poderá ser impulsionadora da inovação e do conhecimento. 

Ora, quando questionados se o futuro da educação está nas novas tecnologias, a resposta já não é assim tão linear. Primeiro, porque não podemos confundir escolas com 
educação, ainda que exista o paralelismo. Depois, temos de perceber, no contexto atual, o que entendemos por educação. Se fizermos uma revisão da literatura, verificamos 
que cada época dá uma definição diferente de educação. Depois, temos de perceber de que forma é que o Desenvolvimento Digital das Escolas se relaciona com a educação. 

Ora, é entendimento deste Agrupamento que o futuro da educação não estará nas novas tecnologias, senão naqueles que, utilizando-as, as põem ao serviço da educação. 

Quem o rebate ou alerta, é a Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, ao definir e esclarecer sobre o Plano de Ação para a Transição Digital alude, explicitamente, 
para “uma forte aposta na capacitação de docentes, formadores do Sistema Nacional de Qualificações e técnicos de tecnologias de informação em cada escola, através de 
um plano de capacitação digital de professores, que garanta a aquisição das competências necessárias ao ensino neste novo contexto digital”. 

Ora, quando um conselho de ministros faz esta afirmação, pode estar a induzir que os professores não estão preparados para ensinar os alunos de uma forma diferente. 

Porém, com a emergência do E@D, os professores mostraram um sentido de abnegação, no sentido positivo do termo, muito grande, ao se adaptarem ao regime não 
presencial, adquirindo competências, que até aqui não tinham, ao mostrar o domínio na utilização de plataformas digitais, que até então não eram utilizadas. Mais ainda, 
constatou-se que os professores procuravam informar-se em relação ao melhor “software” que permitisse conseguir aliar, com a maior proficiência possível, o ensino com as 
aprendizagens dos alunos. 

Nesta medida, é certo que os professores têm a capacidade de desempenhar a sua função com todo o sentido de responsabilidade e a capacitação digital vem dotá-los de 
informação e conteúdos que lhe permitirão adequar as estratégias aos contextos atuais, no que diz respeito à exigência e emergência tecnológica, cada vez mais patente nas 
nossas vidas. 
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Assim surge o Plano de Ação do Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) que pretende ser um instrumento orientador, facilitador da adaptação e implementação das 
tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem. Pretende, ainda, apoiar as escolas na reflexão e definição de estratégias que permitam a exploração do 
potencial do digital, integrando-o de forma holística na organização. 

O desenho de um PADDE concretiza-se com a descrição do conjunto de objetivos e ações a desenvolver, ao longo do período de vigência, nas áreas/dimensões consideradas 
prioritárias. Pretende-se delinear abordagens para colmatar défices, valorizar capacidades ou fortalecer áreas estratégicas. 

 
 

1.2. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
António Luís Rocha Sequeira diretor organizacional 

Marcolina João Espiguinha Guerra professora bibliotecária pedagógica 

Paulo Jorge Castanheira Páscoa Responsável TIC infraestrutural 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 7 

Nº de alunos 1670 

Nº de professores 195 

Nº de pessoal não docente 70 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE outubro 2021 a julho de 2023 
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Data de aprovação em Conselho 
Pedagógico 

6 de outubro de 2021 

 

 
1.3. Resultados globais do diagnóstico 

 
SELFIE 

Período de aplicação abril de 2021 

 
 

Participação  

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

1º ciclo 6 6 100 7 6 85.7 122 104 85.2 

2º ciclo 3 3 100 22 17 77.3 214 214 100 

3º ciclo 6 5 83.3 37 27 73 327 327 100 

Secundário geral 4 3 75 36 32 88.9 411 280 68.1 

Secundário 
profissional 

6 4 66.7 10 10 100 102 55 53.9 

« outro »          
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CHECK-IN 

Período de aplicação Janeiro e fevereiro de 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 174 

% 86 

 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

Na elaboração do PADDE esta equipa realizou um grupo de trabalho constituído por pais/encarregados de educação em 
representação da associação de pais, os coordenadores de departamento curricular e dos cursos profissionais, docentes de 
áreas afetas à informática e alunos em representação da associação de estudantes. 

Desta reflexão, feita a partir dos dados recolhidos do “check-in” e da “Selfie”, foi feita a partilha do documento que serve de 
Plano, para os próprios proporem ações, medidas e estratégias consideradas convergentes com as conclusões a que 
chegaram. 

No registo das medidas foi tido em atenção o Projeto Educativo do Agrupamento. 
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1.4. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

Infraestruturas e Equipamento  

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo 3 2.8 3.1 

2º ciclo 3.8 2.6 3.5 

3º ciclo 3.5 3.4 3.3 

Secundário geral 3.2 3.4 3 

Secundário profissional 2.9 3.3 3.3 

« outro »    

 
 
 
 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa   

Em % Computador Internet 
1º ciclo 15 10 

2º ciclo 21 10 

3º ciclo 35 20 

Secundário geral 58 30 

Secundário profissional 5 2 

« outro »   

 
 
 



«AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BONFIM » 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

 

Agrupamento de Escolas do Bonfim 7 
 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contacto com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar):  

 
 
 

Gestão de sistemas:  

A gestão do sistema informático é gerido por professores do Agrupamento e por uma empresa, que faz a  manutenção dos 
programas, sobretudo, administrativos. Um docente, com o recurso ao crédito horário, faz a gestão e monitorização dos 
equipamentos informáticos e apoia a implementação e gestão do programa de alunos. 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

Resultados por dimensão  

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 3.7 4 ----- 
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Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.1 3.5 3.5 

Práticas de Avaliação 2.9 3.2 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3.6 3.3 3.5 

 
 
 

Nível de proficiência dos docentes por área (em %)   

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 39.7 53.4 6.9 

Ensino e aprendizagem 49.4 43.7 6.9 

Avaliação 52.9 40.8 6.3 

Capacitação dos aprendentes 34.5 49.4 16.1 

Promoção da competência digital dos aprendentes 50.6 46.6 2.9 

 
 
 

Comentários e reflexão 

1. deficiência na utilização de meios tecnológicos na aplicação de instrumentos de avaliação 
2. Pouca utilização de RED em sala de aula. 
3. Pouca aplicação no ensino e na aprendizagem 
4. Potencialidade na capacitação dos aprendentes 
5. envolvimento profissional 
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1.6. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

Resultados por dimensão 

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

Liderança 2.9 3.1 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3.1 3.1 3.4 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.6 3.4 ----- 

 
 
 

Nível de proficiência dos docentes por área (em %)  

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 36.8 57.5 5.7 

 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Temos a perceção que os pais /ee sobretudo do 1.º ciclo, têm menos competências digitais no apoio aos filhos e utiização de 
tecnologias, do que os dos ciclos consequentes. 

No ensino secundário não foi possível fazer uma análise cuidada, na medida em que os alunos já denotam muita autonomia e 
um conhecimento vasto dos recursos tecnológicos 

 

Pessoal não docente 
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Nota-se que a maioria do pessoal não docente, sobretudo da faixa etária mais avançada, não possui muita competência na 
utilização dos recursos digitais. Percebe-se que a utilização se reduz às redes sociais 

o AEB está a procurar realizar ações de formação para estes funcionários 

 

 

 

 

Sistemas de informação de apoio à gestão 

O Agrupamento utiliza os Programas da JPV no apoio aos serviços administrativos. 

O programa de gestão dos alunos utilizado é o E360. 

 

 

 

Comentários e reflexão 

A área a intervir com maior preponderância será na pedagógica, se bem que ao nível das infraestruturas se esteja a verificar a 
falência dos equipamentos informáticos. 
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2. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

Partindo da visão do Projeto Educativo do AEB  - “Criar Percursos com Futuro”,  o PADDE assume um papel fundamental como instrumento da organização do trabalho contribuindo para 
integrar as tecnologias nas práticas quotidianas e desta forma fazer com que as nossas escolas acompanhem a evolução da sociedade. Assim consideramos como principais objetivos do 
PADDE; 

- Acompanhar os desafios e mudanças inerentes à transição digital, contribuindo para uma maior equidade e inclusão dos alunos;  
- -Inovar e melhorar a qualidade da educação; 
- Promover o trabalho colaborativo; 
- Reforçar as competências digitais da comunidade educativa  

 

Para quê? Necessitamos de promover novas aprendizagens e novas formas de aprender 

 

Como?  Implementar transformações no processo de ensino-aprendizagem, que correspondam às expetativas dos alunos e ao desenvolvimento tecnológico 

 

Com quem?  Envolvimento de toda a comunidade escolar e estabelecimento de parcerias convergentes com o plano 

 

Quando? A iniciar já em 2021 durante pelo menos 2 anos, com tendência a manter, melhorando os aspetos que ao longo da avaliação forem considerados pertinentes. 

 

 

 

Parceiros 

Os parceiros a mobilizar para o alcance das medidas e metas previstas neste Plano será a BECRE, RBE, o CFAE.CEFOPNA, a  

Câmara Municipal,  as juntas de freguesia, o IPP, a PSP,  a Associação de Pais e  Associação de Estudantes 
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Objetivos 

Dimensão Objetivo gerais Parceiros Prioridade 

Tecnológica e digital 
Utilizar ferramentas que apoiem o processo de ensino-
aprendizagem 

DGEEC, Município 3 

Pedagógica 

Desenvolver estratégias de aprendizagem significativas com 
recurso ao RED 

DGE 2 

Alargar o âmbito da avaliação formativa utilizando um repertório 
de práticas mais abrangente. 

DGE 1 

Organizacional 
Apoiar o desenvolvimento e a integração de novas formas de 
aprender e de ensinar, que exploram as tecnologias digitais para 
obter melhores resultados de aprendizagem. 

CEFOPNA 2 

 
 

2.1. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivos Específicos Indicador Intervenientes e recursos Data 

Tecnológica e 
digital 

- Criar conta institucional para alunos - Melhorar equipamento informático Número de contas 
criadas 

Responsável TIC 1.º período  

- Criar acessos diferentes à rede sem fios para 
professores e alunos. 

- Diferenciar acesso à internet sem fios de forma a 
potenciar a largura de banda 

Acesso à rede de 
internet sem fios 

Responsável TIC 1º Período 

- Contratar plataforma digital direcionada à 
educação 

- Uniformizar a utilização de plataformas educativas Contrato do prestador 
do serviço. 
Impacto da utilização 

Direção 
Conselho Administrativo 

Setembro de 
2021 
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Pedagógica 

“Práticas pedagógicas com recurso a RED” 
Com vista a facilitar a adoção/incremento de 
práticas pedagógicas com recurso a RED, estimula-
se a partilha de boas práticas, com recursos a RED, 
no seio dos grupos disciplinares. Pretende-se a 
planificação conjunta, entre pares, de conteúdos, 
recorrendo, de forma sistemática e sempre que 
isso seja uma mais valia, a Recursos Educativos 
Digitais. 

− Incrementar as  práticas pedagógicas com recurso 
a RED 

Número disciplinas/ano 
escolaridade que 
desenvolveram 
planificações contendo 
sugestões de utilização 
de RED 

Docentes do ensino pré-
escolar, do ensino básico e do 
ensino secundário. 

De setembro 
de 2021 a 
Junho de 2023 

“Avaliar a aprendizagem e para a aprendizagem” 
O acesso às evidências de aprendizagem, por parte 
dos alunos, é vital para a transparência e 
consequente apropriação, por parte do mesmo, do 
seu percurso educativo. 
Propõe-se a utilização de uma plataforma que 
permita a criação de portefólios digitais e/ou onde 
o aluno/encarregado de educação possa consultar 
as evidencias de aprendizagem recolhidas. 

− Utilizar os recursos digitais para aumentar a 
diversidade de processos de avaliação formativa, 
permitindo avaliar não apenas aquisição de 
conhecimentos, mas, também, desenvolvimento 
de competências. 

− Incentivar os docentes a explorar o potencial das 
tecnologias digitais para fornecer um feedback 
rico, personalizado e significativo ao aluno, e 
comunicando o progresso ao aluno sobre formas 
novas e mais eficazes (através de portefólios 
digitais, por exemplo) 

Número disciplinas/ano 
escolaridade que 
disponibilizam as 
evidencias de 
aprendizagem 

Encarregados de Educação, 
Alunos e Docentes do ensino 
pré-escolar, do ensino básico e 
do ensino secundário. 

De setembro 
de 2021 a 
Junho de 2023 

Serviço de curadoria digital em articulação com os 
grupos disciplinares com vista à seleção e 
disponibilização de recursos Educativos Digitais e 
recursos educativos abertos que respondam às 
necessidades curriculares 

Desenvolver estratégias de aprendizagem 
significativas com recurso aos RED 

N.º de docentes e 
turmas envolvidas 

Alunos, professores, equipa da 
BECRE e recursos informáticos 

ao longo dos 
anos letivos 

Projeto Biblioteca Digital Explorar/Criar histórias e conteúdos com o recurso 
aos RED 

Número  de alunos 
envolvidos 

Alunos e professores do 1.º 
ciclo e equipa BECRE 

ao longo dos 
anos letivos 

Implementar  projetos transdisciplinares 
recorrendo  às tecnologias digitais  

Criar clubes/DAC que permitam articular os vários 
conhecimentos adquiridos nas ações de formação 
de forma a produzir e partilhar  RED. 

Números  projetos  
desenvolvidos 

Professores e alunos Ao longo dos 2 
anos 

Promover ou  desenvolver atividades no âmbito 
dos projetos  eTwinning e Erasmus  

Colaborar em projetos internacionais no âmbito da 
transição digital das escolas. 

Número de 
atividades/projetos 
propostos 

Professores e alunos anualmente 
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Cidadania digital: Realizar sessões de formação 
com alunos e pais 

-Sensibilizar docentes, pais e alunos para a 
segurança na internet 
- Melhorar os níveis de proficiência digital dos 

alunos e encarregados de educação 

N.º de sessões 
realizadas e número de 
participantes 

Grupo de Informática, 
Associação de pais, Associação 
de estudantes; representantes 
dos pais/encarregados de 
educação, alunos e pais 

Ao longo dos 2 
anos 

Organizacional 

“Plano de capacitação Digital Docente” 
Pretende-se que os docentes frequentem as 
Oficinas do Plano de Capacitação Digital Docente 
para que reconheçam e aproveitem o potencial das 
tecnologias digitais para inovar e melhorar a 
qualidade da aprendizagem. 

− Melhorar os níveis de proficiência digital dos 
docentes 

Número de docentes 
que frequentam, com 
sucesso, as Oficinas de 
Capacitação Digital (N1, 
N2 e N3)  

Parceria com o CEFOPNA, 
abrangendo todos os docentes 
do Ensino Básico e Secundário 

De setembro 
de 2021 a 
Junho de 2023 

 
 

Comentário e reflexão 
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2.2. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

A escola deve acompanhar a evolução da sociedade, promovendo novas aprendizagens e formas de aprender, utilizando as tecnologias existentes e outras ainda por descobrir. 

Pretendemos implementar transformações no processo de ensino-aprendizagem, que correspondam às expetativas dos alunos e ao desenvolvimento tecnológico. 

Para isso, pretendemos envolver toda a comunidade escolar e estabelecer diversas parcerias convergentes com o plano de ação. 

Para conseguir tudo isto será necessária uma liderança orientadora e inspirada na Missão do agrupamento, também um conjunto de professores motivados, dinâmicos e assertivos, assim como alunos 
disponíveis para participarem ativamente no plano de ação. 

Para o efeito, já estamos também a incentivar os encarregados de educação para a coparticipação efetiva no plano de ação. 

O plano terá início em setembro de 2021 por pelo menos 2 anos, melhorando os aspetos que ao longo da avaliação forem considerados pertinentes. 

 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios e estratégias de comunicação Data Responsável 

 
Professores 
 

Reuniões, Página Web, E-mail, Jornal escolar, classroom 1.º e 2.º período Marcolina Guerra, direção 

Alunos 
 

Associação de Estudantes, Portal AEB, Redes Sociais, 
diretores de turma 

2.º período Coordenadores dos diretores de turma 

 
Organizacional 

“Mail list”, disciplina do classroom criada para o efeito 1.º período Direção 
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Encarregados de 
Educação 
 

Endereço eletrónico Ao longo do ano Coordenadores dos diretores de turma 

 
Comunidade 
Educativa 
 

Portal AEB, Representantes dos pais/encarregados de 
educação 

Ao longo do ano Diretores de turma, direção 

 

 

2.3. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Atividade Indicador Meta específica Fontes/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 

- Criar conta institucional para 
alunos 
 

N.º de contas criadas criar contas aos alunos do 3.º ciclo e do 
ensino secundário 

Responsável TIC ano letivo 2021/2022 e 
2022/2023 

 Criar acessos diferentes à 
rede sem fios para 
professores e alunos. 
 

Ligações individuais à rede 100% dos professores Responsável TIC ao longo da vigência do 
plano 

- Contratar plataforma digital 
direcionada à educação 
 
 

Contrato 100% dos professores 
70% de alunos 

Responsável TIC Ao longo da vigência do 
plano 
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Pedagógica 

“Práticas pedagógicas com 
utilização a RED” 

Número disciplinas/ano 
escolaridade que 

desenvolveram planificações 
contendo sugestões de 

utilização de RED 

Pelo menos 50% das disciplinas/ano 
escolaridade desenvolveram 

planificações contendo sugestões de 
utilização de RED 

Departamentos Curriculares 
(Atas/Planificações) 

No final dos anos 
letivos 2021/2022 e 

2022/2023 

“Avaliar a aprendizagem e 
para a aprendizagem” 

Número disciplinas/ano 
escolaridade que disponibilizam 
as evidencias de aprendizagem 

Pelo menos 20% das disciplinas/ano 
escolaridade disponibilizam as evidências 

de aprendizagem 

Departamentos Curriculares 
(Atas/Planificações) 

No final dos anos 
letivos 2021/2022 e 

2022/2023 
Seleção e Disponibilização de 

RED que respondam às 
necessidades curriculares 

Nº de recursos disponibilizados Pelo menos 3 recursos por disciplina, por 
ano letivo  

Blogue da Biblioteca Ano letivo 2021/2022 e 
2022/2023 

Projeto Biblioteca Digital: 
explorar/criar histórias e 
conteúdos com os meios 

digitais 

Número de turmas e alunos 
envolvidos 

Todas as turmas do 3º e 4º anos no final do 
ano letivo 2021/2022 

Plano de turma; Blogue da 
Biblioteca 

Anos letivos 2021/2022 e 
2022/2023 

Atividades transdisciplinares 
com recurso aos meios 

digiatis 

Número de projetos e turmas 
envolvidas  

Pelo menos 1 projeto por turma por ano 
letivo  

Plano de turma, atas de turma e de 
departamento 

Anos letivos 2021/2022 e 
2022/2023 

Atividades no âmbito dos 
projetos e-Twinning, Erasmus 

e outros que potenciem a 
utilização de recursos digitais 

Número de projetos e turmas 
envolvidas  

Pelo menos um projeto por ano letivo. Plano de turma, atas de turma e de 
departamento. 

Anos letivos 2021/2022 e 
2022/2023 

Cidadania digital: sessões 
com alunos e pais 

Número de sessões realizadas e 
de participantes 

Pelo menos uma sessão por ano/ turma e 
uma sessão ano /encarregados de 

Educação 

Plano de turma, página   

Organizacional 

“Plano de capacitação 
Digital Docente” 

Número de docentes que 
frequentam, com sucesso, as 
Oficinas de Capacitação 
Digital (N1, N2 e N3) 

Pelo menos 50% dos docentes do 
AE/Ena frequentarem, com sucesso, as 
Oficinas de Capacitação Digital (N1, N2 
e N3) 

Centro de Formação No final dos anos 
letivos 2021/2022 e 
2022/2023 
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3. Notas finais 

 

 

 

 

 

 


