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Introdução 

 

Enquadramento 

Pretende-se que este Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) seja um instrumento 

orientador e facilitador da adaptação e implementação das tecnologias digitais nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Pretende-se também definir estratégias que permitam a exploração do potencial do digital, 

integrando-o de forma holística na organização do Agrupamento. 

Numa fase inicial, as ferramentas de autorreflexão Check-in e o formulário SELFIE geraram relatórios que 

permitiram apoiar a conceção deste PADDE, através da definição das áreas prioritárias. Após reflexão das 

respostas dadas e apresentação das mesmas em Conselho Pedagógico (24/05/2021), registaram-se vários 

problemas, destacando-se como prioritário a ausência de uma estratégia digital no Agrupamento. Perante 

as várias conclusões, o grupo de trabalho delineou o PADDE, onde foram definidos um conjunto de objetivos 

e ações a desenvolver, ao longo de quatro anos, nas áreas/dimensões consideradas prioritárias, tornando-o 

um instrumento de trabalho fundamental de apoio à tomada de decisão e à monitorização do plano, na área 

do digital. 

Este Plano segue os seguintes passos: 

⮚ diagnóstico inicial ao modo como as tecnologias digitais estão integradas na organização e/ou às 

competências digitais dos docentes, no ensino e na aprendizagem; 

⮚ a reflexão acerca dos resultados do diagnóstico; 

⮚ o planeamento de ações que contribuam para superar eventuais fragilidades, nas áreas consideradas 

prioritárias; 

⮚ a sua implementação; 

⮚ a monitorização  

⮚ a avaliação. 

 



           Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 

 
          Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

Página 3 de 20 

 

É fundamental a colaboração do Conselho pedagógico e, por conseguinte, dos vários membros dos 

departamentos numa perspetiva colaborativa a fim de garantir que o plano se torne um documento 

orientador com participação de todos e com adequação contínua à medida que vai sendo aplicado.  

Para um melhor entendimento da organização da nossa instituição, será apresentada a caracterização do 

Agrupamento. 

O Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja integra 3 estabelecimentos de educação e ensino: A escola-

sede, com 1.º, 2.º e 3.º Ciclos em Manique do Intendente, o Centro Escolar (com 1.º Ciclo e Pré-Escolar) em 

Alcoentre e o Jardim-de-Infância, em Manique do Intendente. 

O corpo docente é composto por 40 Docentes do QA/QZP (4 dos quais do grupo 910), 4 Docentes 

contratados, um Psicólogo na área de Psicologia Educacional que integra o QA e uma Terapeuta da Fala 

contratada. 

Possui 32 Assistentes Operacionais com habilitações literárias entre o 4.º (1); 6.º (1); 9.º (7); 11º (1); 12.º (11) 

ano de escolaridade e 2 com formação superior, todos com contrato em funções públicas por tempo 

indeterminado e 4 Assistentes Técnicas (serviços administrativos). 

Frequentam o AEAA 344 alunos, assim distribuídos: 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 
alunos 

Centro Escolar de Alcoentre 42 78  -----  ----- 120 

JI de Manique do Intendente 42  -----  -----  ----- 42 

EBI de Manique do 
Intendente 

----- 42 53 87 182 

TOTAL 84 120 53 87 344 

  



           Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 

 
          Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

Página 4 de 20 

 

 

Alguns aspetos a salientar 

No 3.º ciclo, uma das 5 turmas, é dedicada ao ensino articulado artístico especializado de música. 

O AEAA assegura o apoio a 42 alunos com medidas de suporte à Aprendizagem e à Inclusão, sendo cada vez 

mais significativo o apoio proporcionado. Estes alunos estão distribuídos pelos diferentes Ciclos de ensino, 

desde o ensino Pré-Escolar até ao 9.º ano e evidenciam diversas problemáticas. 

A percentagem de alunos oriundos de outros países não é significativa, mas registou um ligeiro aumento no 

presente ano letivo e a escola organizou-se para oferecer um apoio no âmbito do Plano Língua Não Materna 

(PLNM).  

No âmbito da Ação Social Escolar, o número de alunos que beneficiam de auxílios económicos é de 147, o 

que corresponde a uma percentagem de 43,75%. Há ainda uma constante atenção às situações de carência 

económica quer ao nível alimentar, quer ao nível da inclusão de atividades na escola.                                                                                                                   

Outro aspeto a considerar reside no facto da grande maioria dos alunos apresentarem limitações ao nível de 

experiências de caráter social, desportivo e cultural, tendo a escola um papel fundamental no 

enriquecimento do aluno.                                                               

Salienta-se também que é pouco frequente a existência, por parte dos alunos, de comportamentos 

inadequados na sala de aula e em outros espaços da escola. 

No que diz respeito à avaliação, salientam-se os seguintes resultados 

Taxa de retenção 2018/2019 – 1.º ciclo – 0%; 2.º ciclo – 4,8%; 3.º ciclo – 2,5%; total – 1,9% 

Taxa de retenção 2019/20 – 1.º ciclo – 0,8%; 2.º ciclo – 2%; 3.º ciclo – 1,16%; total – 1,16% 

Projetos e clubes em curso no AE 

Clubes: Línguas; Ciências, Desporto Escolar e Música. 

Projeto Rios (Parceria com a Faculdade Lusófona – Foram desenvolvidas atividades no âmbito do 

“Paul Natura - Conhecer para Proteger” que nasceu deste projeto. 
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Parceria com a Câmara: Equitação e Natação (desde o início da pandemia que os alunos deixaram de 

frequentar); Visitas de estudo (financiamento) e PIICIELT (Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar de Lezíria do Tejo); Laboratório de Inovação e Criatividade - LIC (Sala do Futuro), 

“Labmóvel” - Laboratório Municipal de Inovação; Formação aos membros da Comunidade Educativa 

(Programa parentalidade positiva, serviços de psicologia e animação cultural). 

Bootcamp de Verão (para alunos com maior insucesso escolar). 

Bolsas de Mérito (parceria com a CCA). 

Projeto de Mentoria. 

Projeto Azambuja Integra (parceria com a CMA). 

Projeto Viagens do Zambujinho (parceria com a CMA). 

Projeto Crescer a Ler (parceria com a CMA). 

Projeto Museu e a Escola (parceria com a CMA). 

Projeto Ler por Prazer (parceria com a CMA). 

PAFT – pré-escolar psicomotricidade (parceria com a CMA). 

Projeto Escola Segura (parceria com a GNR). 

Mais-valias resultantes do espaço geográfico do Alto do Concelho 

«Paul de Manique do Intendente» (área húmida de interesse ecológico). 

Palácio de Manique do Intendente. 

Castro de Vila Nova de São Pedro. 

Igreja Matriz de Alcoentre. 

Infraestruturas e Equipamentos Informáticos 
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Todo o Agrupamento tem acesso à rede Minedu, quer por cabo quer por wi-fi. Existe ainda disponível, na 

Escola Básica de Manique do Intendente, uma outra rede wi-fi pertencente ao Laboratório de Inovação e 

Criatividade (LIC). 

Todas as salas de aula do Agrupamento dispõem de computador e projetor. Existem também cerca de uma 

dezena de quadros interativos e quatro painéis interativos. 

No que diz respeito às plataformas de aprendizagem utilizadas no Agrupamento, a grande maioria dos 

docentes utiliza exclusivamente o Google Classroom, os restantes conciliam o Google Classroom com o  

Moodle. 

Toda a manutenção das infraestruturas e equipamentos informáticos é realizada pelos docentes 

pertencentes à Equipa PTE. 

1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
Raquel Catarino Presidente da CAP Direção 

Mónica Barros Professora  Equipa PTE 

Águeda Fragoso Vice-presidente da CAP, 
Professora 

Equipa Autoavaliação 

   

   

   

 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos 
escolares 

3 

Nº de alunos 344 

Nº de professores 46 

Nº de pessoal não docente 38 

Escola TEIP Não 

 

Período de vigência do PADDE setembro 2021 a julho de 
2022(com revisões anuais) 

 

Data de aprovação em Conselho 
Pedagógico 

Setembro de 2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 

 
SELFIE 

Período de 
aplicação 

19/04/2021 a 03/05/2021 

 
 

Participação  

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

1º ciclo          

2º ciclo (*) 2 2 100 12 8 67 94 87 93 

3º ciclo 2 2 100 13 9 69 84 78 93 

Secundário geral          

Secundário 
profissional 

         

« outro »          
(*) O grupo de trabalho tomou a decisão de incluir o 1º e 2º ciclo no mesmo grupo para aplicação da SELFIE, devido ao número reduzido de 
turmas do 4º ano. 

 
 
CHECK-IN 

Período de 
aplicação 

janeiro 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 30 

% 81 

 

 

Outros Referenciais para Reflexão 
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1.3. A História Digital da Escola: Dimensão Tecnológico e digital 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo (*) --- --- --- 

2º ciclo 3,9 3,4 3,7 

3º ciclo 4,0 3,2 3,5 

Secundário geral --- --- --- 

Secundário profissional --- --- --- 

« outro » --- --- --- 
(*) O grupo de trabalho tomou a decisão de incluir o 1º e 2º ciclo no mesmo grupo para aplicação da SELFIE, devido ao número reduzido de 
turmas do 4º ano 

 

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

Em % Computador Internet 
1º ciclo 76 76,9 

2º ciclo 78,8 78,8 

3º ciclo 75,2 75,2 

Secundário geral --- --- 

Secundário profissional --- --- 

« outro » --- --- 
*Percentagens que incluem a atribuição de equipamento pelo ME, no âmbito do programa “Escola Digital” 

 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Email - Contato com Encarregados de Educação X  

Onedrive – documentos de Direção de Turma X  

Classroom – planificação e organização das 
disciplinas 

X  

Google meet /Zoom (reuniões online) X  

Drive – partilha de documentos (construção) X  

Facebook – divulgação das atividades do 
Agrupamento 

x  

Comunicação entre os membros da Comunidade 
Escolar - Gmail 

x  

Outros (indicar): aquisição de produtos no bar e/ou papelaria, entradas e saídas 
dos alunos, gestão das senhas de almoço, carregamento do cartão 

 



           Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 

 
          Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

Página 9 de 20 

 

 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

GIAE 

 

 
1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 

 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

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

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,4 3,6 3,4 

Práticas de Avaliação 3,0 3,3 3,2 

Competências Digitais dos Alunos 3,4 3,6 3,7 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 38,0 49,7 12,3 

Ensino e aprendizagem 45,7 43,8 10,5 

Avaliação 47,4 46,2 6,4 

Capacitação dos aprendentes 37,4 46,2 16,4 

Promoção da competência digital dos aprendentes 44,5 45,6 9,9 

 
 

Comentários e reflexão 

No nosso Agrupamento, 6 docentes estão enquadrados no nível 1 e 24 no nível 2.  

Verifica-se que o nível de competência dos docentes se situa maioritariamente nos níveis 1 e 2, realçando-se a elevada 

percentagem no nível 1 de competência. 

Estes dados revelam um conhecimento superficial de ferramentas, plataformas e programas de apoio ao ensino, por isso urge 

alicerçar a integração transversal das tecnologias de Informação e comunicação (TIC) e de outras ferramentas digitais nas 

práticas profissionais e pedagógicas dos docentes. 

A aplicação da SELFIE realça também a pouca utilização das tecnologias na avaliação das aprendizagens, na análise dos 

resultados e consequente feedback para os alunos. 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3,1 3,0 ----- 

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

Desenvolvimento profissional contínuo 3,1 3,2 ----- 

 
 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 37,4 54,4 8,2 

 
 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

A grande maioria apresenta baixas competências digitais, sendo ajudados pelos seus educandos. 

 

Pessoal não docente 

A grande maioria apresenta baixas competências digitais. 

 

 

Sistemas de informação à gestão 

- GIAE: sistema de gestão de sumários, de faltas, avaliação, entre outros;  

- Google : Gmail para comunicação; Classroom para organização das disciplinas e comunicação entre alunos e 
professores; Google meet para reuniões online e para apoio das aulas no E@D.  

-Página do Agrupamento : divulgação das atividades dos alunos e da escola, informações aos EE, disponibilização 
dos documentos orientadores do Agrupamento. 

- Facebook – divulgação da atividade do AEAA à comunidade escolar. 

 

Comentários e reflexão 

Apesar do Agrupamento facilitar e investir no desenvolvimento profissional contínuo, que pode apoiar o desenvolvimento e a 
integração de novas formas de aprender e de ensinar e que exploram as tecnologias digitais para obter melhores resultados de 
Aprendizagem, regista-se a ausência de uma estratégia digital estruturada e consistente, daí o papel das lideranças ser 
fundamental na integração das tecnologias digitais e na sua utilização eficaz. 

Um dos aspetos a destacar na sequência da aplicação da SELFIE é a referência ao pouco tempo para exploração das tecnologias 
por parte dos docentes. Assim, deve-se ter em conta a planificação e gestão dos recursos humanos e materiais, criando-se 
condições organizacionais para que se rentabilize o tempo para que tenha consequências positivas na melhoria dos processos 
e dos resultados educativos, recorrendo a Tecnologias inovadoras.  
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1.6. Análise swot 

 

FORÇAS 

  
- Dispositivos digitais 

utilizados 
- Internet 

- Confiança na utilização das 
tecnologias 

FRAQUEZAS 

  
- Competências digitais dos 
professores e dos alunos 

- Ausência de uma estratégia 
digital 
- Trabalho colaborativo 

- Desenvolvimento profissional 
contínuo 

OPORTUNIDADES 

  
- Existência de um LIC 

(Laboratório de Inovação e 
Criatividade). 

- Equipamento digital do 
Agrupamento 

AMEAÇAS 

  
- Falta de tempo para 
desenvolver as competências 
digitais. 
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2.1. Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

O Agrupamento pretende desenvolver uma atitude digital que facilite as dinâmicas da escola e das aprendizagens. 

 Espera-se: 

- Uma maior utilização das tecnologias na aprendizagem dos alunos com o objetivo de melhorar as aprendizagens a adquirir de 
acordo com o perfil do aluno; 

- uma melhoria ao nível da comunicação e organização; 

- o uso generalizado das tecnologias sem constrangimentos de qualquer tipo com base num trabalho colaborativo e articulado 
e numa educação digital de qualidade e inclusiva que respeite a proteção de dados e ética. 

 

Parceiros 

Câmara Municipal de Azambuja 

Centro de formação 

GNR 

Projeto NOVIGADO (Erasmus) 
Editoras 

 
Dimensão Parceiros Objetivo Prioridade 

 
Tecnológica e digital 
 

Câmara Municipal 
de Azambuja 

- Rentabilizar e generalizar o uso das infraestruturas e 
equipamentos existentes no Agrupamento. 

3 

 
Pedagógica 
 

 
Centro de 
Formação 
Editoras 
GNR (escola 
segura) 
Projeto NOVIGADO 
(Erasmus) 

-Promover o envolvimento dos professores no ensino 
digital no sentido de aumentar a utilização de 
tecnologias no ensino e melhorar as aprendizagens dos 
alunos através de cenários inovadores. 
 

 
1 

 
Organizacional 
 

Centro de 
Formação - Implementar uma estratégia digital no Agrupamento. 

2 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Ação Objetivo Intervenientes Data 

 
 
 
Tecnológica e 
digital 
 

A1- Renovação de sala de informática em Alcoentre;  
 
A2 - Aquisição de novos equipamentos informáticos nos JI 
(computadores, projetores, telas e quadro interativo por cada sala 
ou instituição). 
 
A3 – Organização do Agrupamento recorrendo à Plataforma E360. 
 
 
A4 – Organização do Agrupamento recorrendo ao Classroom para 
os alunos/Moodle e Classdojo para os anos iniciais do 1.ºciclo.  
 
A5 – Criação de um site de recursos do departamento de MCE. 

A6 – Adoção de uma plataforma, para organização do 
Agrupamento a nível interno (pessoal docente) – Ex. Drive, 
Moodle, Edmodo. 

- Reforçar a infraestrutura (rede elétrica e informática) e os 
equipamentos tecnológicos, de modo a que os alunos os 
possam utilizar de forma regular.  

- Agregar várias atividades na Plataforma E360 

CMA 
Professores 
Direção 
 

 
 
Ano letivo 
2020/2021 

 
 
 
Pedagógica 
 
 
 

B1- Organização de várias atividades e documentos dos vários 
Departamentos, utilizando a plataforma digital definida pelo 
agrupamento. 
 
B2 – Promoção de momentos de partilha de experiência digital (1 
por período) entre os elementos dos vários departamentos. 
 
B3-Organização de um ou mais projeto (s) por turma/ano de 
escolaridade, com base na pedagogia de projeto e em articulação 
com várias disciplinas (DAC). 

- Envolver os professores no ensino digital no sentido de 
aumentar a utilização de tecnologias no ensino e melhorar 
as aprendizagens dos alunos através de cenários 
inovadores. 
 
 
-  Selecionar, criar e utilizar recursos digitais para apoio às 
práticas pedagógicas;  
 
- Utilizar as tecnologias para melhorar as estratégias de 
ensino e aprendizagem; 

 
Centro de Formação 
Editoras 
GNR (escola segura) 
Projeto NOVIGATO 
(Erasmus) 
BE 
Professores 
alunos 
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B4- Criação e divulgação de tutoriais no apoio da utilização das 
ferramentas e recursos digitais, através da BE com a colaboração 
dos departamentos. 
 
B5- Criação de um banco de recursos digitais, através da BD 
(Biblioteca digital) com a colaboração dos departamentos, 
promovendo a interdisciplinaridade horizontal e vertical. 
 
B6- Organização de pequenas ações pela BE, no âmbito da 
Educação Digital – Direitos de autor; Ferramentas digitais e leituras 
digitais para 1º, 2º e 3º ciclos. 
 
B7 – Planificação de 3 sessões dedicadas à Educação Digital (Carta 
Portuguesa de Direitos Humanos na era Digital/ Estratégia 
europeia “Uma Internet melhor para as crianças/ Estratégia 
nacional de Segurança do Ciberespaço) para alunos do 1.º, 2.º e 
3.º ciclos, nas aulas de Cidadania ou PROV. 
 
B8 – Promoção de sessões nos vários ciclos sobre o Ciberbullying 
(GNR). 
 
B9 – Criação de cenários inovadores (Projeto NOVIGADO) 
 

B10 – Realização de 1 ou 2 momentos de avaliação formativa, por 
disciplina, com recurso a ferramentas digitais que dão feedback 
aos alunos. 

 
- Utilizar as tecnologias digitais na avaliação das 
aprendizagens; 
 
- Desenvolver um conjunto de procedimentos que 
permitam a utilização eficaz, criativa e crítica das 
tecnologias digitais por parte dos alunos; 
 
- Promover uma educação digital de qualidade e inclusiva. 
 

- Proporcionar oportunidades de experimentação, 
interpretação e fruição de diferentes realidades culturais 
em ambientes digitais, favorecendo o desenvolvimento da 
sensibilidade estética e artística.(BE) 

- Utilizar ambientes de aprendizagens virtuais no processo 
de ensino/aprendizagem.(BE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Período 
 
 
 
 
 
1º/2º e 3º 
períodos 
 
 

 
 
 
Organizacional 

C1 – Elaboração do PADDE.  Implementar uma estratégia digital no Agrupamento 
BE 
Direção 
Professores do PT 
Centro de Formação 

Julho 2021 
 
Setembro de 
2021 
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C2 – Organização das disciplinas na plataforma Classroom/ 
Moodle. 

C3 – Organização de sessões de esclarecimento para o uso dos 
equipamentos do LIC (Laboratório de Inovação e Criatividade). 

C4 – Aumento do nº de ações em formato digital que 
tradicionalmente eram realizadas em papel: Fichas biográficas, 
questionários, autoavaliação, avaliação com Excel. 

C5 – Realização de sessões de formação, formal ou informal, para 
a utilização das tecnologias.  

 

C6 – Criação de curadoria de recursos digitais/cenários de 
aprendizagem, através do PTE.  

C7 – Participação no Projeto NOVIGADO que apoia as escolas e as 
partes interessadas relacionadas na transição de uma sala de aula 
convencional e centrada no professor para práticas de ensino que 
promovem a aprendizagem ativa com o apoio de ambientes de 
aprendizagem inovadores e uso de TIC relevantes. 

C8 – Organização dos documentos orientadores do Agrupamento 
- PE, PADDE, RI, legislação… na plataforma Classroom, Moodle ou 
Drive 

C9 – Organização dos formulários, das atas, dos instrumentos de 
avaliação e outros em formato digital para acesso aos professores 
de acordo com as lideranças intermédias na plataforma adotada.  

Promover formação na área do ensino digital. 

Agregar e difundir recursos, conteúdos e tutoriais que 
promovem a autoformação e a melhoria contínua do 
desempenho profissional da comunidade educativa, 
através da sua biblioteca digital e formação formal e 
informal 
 

 
Setembro 2021 
 
 
Ao longo do 
ano 
 
 
Ao longo do 
ano 
 
1º período 
 
 
 
 
1º período 
 
 
 
 
Setembro de 
2021 
 
 
Ao longo do 
ano 
 
1º período 
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C10 – Criação de um instrumento de avaliação digital comum a 
todos os professores do departamento (EXCEL) (1º, 2º e 3º ciclos) 
adequados aos critérios de avaliação de cada grupo disciplinar. 

 

Comentário e reflexão 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

Envolvimento da comunidade escolar. 

Uso generalizado das tecnologias sem constrangimentos de qualquer tipo com base num trabalho colaborativo e articulado e 
numa educação digital de qualidade e inclusiva que respeite a proteção de dados e ética. 

 

 

 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Reunião on-line 
Reunião geral 
Reunião de departamentos 
Email 

setembro 2021 Direção 
Coordenadores de 
departamentos 

 
Alunos 
 

PROV – sessão semanal com o DT setembro 2021 Diretor de Turma 

 
Organizacional 
 

Reunião Conselho pedagógico 
Reunião do Conselho Geral 
Página da escola 
Email 
 

julho 2021 Direção 
Presidente do Conselho Geral 
Coordenadores de 
departamentos 

 
Encarregados de 
Educação 
 

Reunião com o DT setembro 2021 Diretor de Turma 
Direção 

 
Comunidade 
Educativa 
 

Reuniões com os EE 
Página da escola 
Email 

setembro 2021 Direção 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

Dimensão Ações/Metas Indicador Métrica Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

A1- Renovação de sala de 
informática em Alcoentre;  
 
A2 - Aquisição de novos 
equipamentos informáticos nos JI 
(computadores, projetores, telas e 
quadro interativo por cada sala ou 
instituição). 
 
A3 – Organização do Agrupamento 
recorrendo à Plataforma E360. 
 
 
A4 – Organização do Agrupamento 
recorrendo ao Classroom para os 
alunos/Moodle e Classdojo para os 
anos iniciais do 1.ºciclo.  
 
A5 – Criação de um site de recursos 
do departamento de MCE. 

A6 – Adoção de uma plataforma, 
para organização do Agrupamento a 
nível interno (pessoal docente) – Ex. 
Drive, Moodle, Edmodo. 

-Renovação da sala de 
informática em Alcoentre. 
 
- Reforço dos equipamentos 
nas salas dos JI. 
 
 
 
 
-N.º/% de alunos e de 
professores que utilizam a 
plataforma. 
 
-N.º/% de professores 
utilizadores da plataforma 
interna selecionada 
(Conselhos Geral, 
Pedagógico, 
Departamentos, Conselho 
de Docentes, de Diretores 
de Turma, Conselhos de 
Turma…) para 
comunicação, organização e 
repositório de 
documentação utilitária e 
pertinente (Minutas de 
atas, relatórios, propostas, 
medidas universais, 
seletivas e adicionais, 
encaminhamentos para 
EMAEI, SPO, APA’s, CPCJ…). 

Sala de 
informática 
renovada. 
Salas dos JI 
renovadas. 
 
 
 
 
100% dos alunos 
utilizam a 
plataforma. 
 
70%  dos 
professores 
 
 

No final de cada 
período 

 
Pedagógica 
 

B1- Organização de várias atividades 
e documentos dos vários 
Departamentos, utilizando a 
plataforma digital definida pelo 
agrupamento. 

B2 – Promoção de momentos de 
partilha de experiência digital (1 por 
período) entre os elementos dos 
vários departamentos. 

B3-Organização de um ou mais 
projeto (s) por turma/ano de 
escolaridade, com base na 
pedagogia de projeto e em 

 
-Nº de departamentos que 
usam a plataforma para a 
sua organização. 
 
 
 
- Nº de reuniões de 
trabalho colaborativo – 
formal e informal. 
 
 
- Nº de projetos por turma/ 
ano de escolaridade. 
-Número de atividades 
realizadas com recursos 
digitais por professor e 

 
100% de 
utilização ao nível 
dos 
departamentos 
 
 
3 reuniões/ano 
 
 
 
 
Um projeto por 
turma/ ano de 
escolaridade. 
 
 
 

No final de cada 
período 



           Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 

 
          Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

Página 19 de 20 

 

articulação com várias disciplinas 
(DAC). 

B4- Criação e divulgação de tutoriais 
no apoio da utilização das 
ferramentas e recursos digitais, 
através da BE com a colaboração dos 
departamentos. 

B5- Criação de um banco de recursos 
digitais, através da BD (Biblioteca 
digital) com a colaboração dos 
departamentos, promovendo a 
interdisciplinaridade horizontal e 
vertical. 

B6- Organização de pequenas ações 
pela BE, no âmbito da Educação 
Digital – Direitos de autor; 
Ferramentas digitais e leituras 
digitais para 1º, 2º e 3º ciclos., 
através da BE com a colaboração dos 
departamentos. 

B7 – Planificação de 3 sessões 
dedicadas à Educação Digital (Carta 
Portuguesa de Direitos Humanos na 
era Digital/ Estratégia europeia 
“Uma Internet melhor para as 
crianças/ Estratégia nacional de 
Segurança do Ciberespaço) para 
alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, nas 
aulas de Cidadania ou PROV. 
 
B8 – Promoção de sessões nos 
vários ciclos sobre o Ciberbullying 
(GNR). 
 
B9 – Criação de cenários inovadores 
(Projeto NOVIGADO) 
 
B10 – Realização de 1 ou 2 
momentos de avaliação formativa, 
por disciplina, com recurso a 
ferramentas digitais que dão 
feedback aos alunos. 

disciplina em cada nível de 
ensino. 
 
- Listagem das ferramentas 
digitais utilizadas por cada 
professor. 
 
 
 
- Nº de recursos e materiais 
recolhidos e % de utilização. 
 
 
 
 
 
-Nº de ações organizadas 
pela BE 
 
 
 
 
 
 
- Nº de sessões em PROV e 
Cidadania que 
promovessem a educação 
digital. 
 
 
 
 
 
 
-N º de sessões realizadas. 
 
 
 
-% de professores e 
disciplinas envolvidos. 
Resultados dos alunos. 
 
-Nº de momentos de 
avaliação formativa com 
ferramentas digitais e 
feedback. 

Lista  
 
 
 
 
. Banco de 
recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ações 
 
 
 
 
 
 
 
3 sessões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 sessão em cada 
turma 
 
 
Taxa de sucesso 
dos alunos 
envolvidos 
 
1/2 momentos de 
avaliação 
formativa. 
 
 

 
Organizacional 
 

C1 – Elaboração do PADDE. 

C2 – Organização das disciplinas na 
plataforma Classroom/ Moodle. 

 
 
 
- % de disciplinas com 
organização numa 
plataforma. 
 

 
 
 
100% 
 
 

No final de cada 
período 
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C3 – Organização de sessões de 
esclarecimento para o uso dos 
equipamentos do LIC (Laboratório 
de Inovação e Criatividade). 

C4 – Aumento do nº de ações em 
formato digital que 
tradicionalmente eram realizadas 
em papel: Fichas biográficas, 
questionários, autoavaliação, 
avaliação com Excel. 

C5 – Realização de sessões de 
formação, formal ou informal, para a 
utilização das tecnologias.  

C6 – Criação de curadoria de 
recursos digitais/cenários de 
aprendizagem, através do PTE.  

C7 – Participação no Projeto 
NOVIGADO que apoia as escolas e as 
partes interessadas relacionadas na 
transição de uma sala de aula 
convencional e centrada no 
professor para práticas de ensino 
que promovem a aprendizagem 
ativa com o apoio de ambientes de 
aprendizagem inovadores e uso de 
TIC relevantes. 

C8 – Organização dos documentos 
orientadores do Agrupamento - PE, 
PADDE, RI, legislação… na 
plataforma Classroom, Moodle ou 
Drive 

C9 – Organização dos formulários, 
das atas, dos instrumentos de 
avaliação e outros em formato 
digital para acesso aos professores 
de acordo com as lideranças 
intermédias na plataforma adotada.  

C10 – Criação de um instrumento de 
avaliação digital comum a todos os 
professores do departamento 
(EXCEL) (1º, 2º e 3º ciclos) 
adequados aos critérios de 
avaliação de cada grupo disciplinar. 

- Número de utilizações do 
LIC (Laboratório de 
Inovação e Criatividade) 
 
 
-Nº de documentos 
utilizados em formato 
digital. 
 
 
 
 
-Nº de ações de formação 
frequentadas. 
 
 
-Nomeação de uma equipa/ 
responsável pela criação e 
manutenção de um banco 
de recursos. 
 
-Impacto da participação no 
projeto (inquérito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nº de departamentos e 
grupos disciplinares 
envolvidos. 
 
 
 
- Organização das 
lideranças intermédias 
 
 
 
 
 
- Folhas de excel 
 
 
 
 
 
 

50% de 
professores que 
usam o LIC 
 
 
100% dos 
professores 
envolvidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satisfação das 
partes 
envolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
100% dos 
professores 
envolvidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70% de 
professores 
envolvidos. 

 


