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2. Visão e caraterização da escola 
 

A Escola Secundária de Camões é uma instituição centenária de ensino público, com fortes raízes na comunidade e com 

um prestigiado percurso na promoção do conhecimento, na educação pelos valores e na formação de cidadãos. Está 

situada na Freguesia de Arroios, uma zona habitacional e de serviços, cujo fácil acesso permite uma população escolar 

muito diversificada. Está, desde 1909/1910, instalada num edifício considerado o primeiro liceu moderno de Lisboa, 

inaugurado a 16 de outubro de 1909. Projetado pelo Arquiteto Miguel Ventura Terra, o edifício distingue-se pela sua 

expressão técnica, e pela sua funcionalidade, numa linha decorativamente despojada e de volumetrias simples. Após anos 

de degradação de alguns dos seus espaços e equipamentos a obra de requalificação, há muito almejada, teve início em 

setembro de 2019 e pretende dignificar o espaço existente, dotando-o de boas condições de utilização, nomeadamente 

quanto a segurança e acessibilidade.  

A história da escola está marcada desde o início pelo impacto cultural, científico e pela cidadania interventiva por 

aqueles que a frequentaram. Pelo Camões passaram como docentes e alunos muitas e variadas personalidades, com 

destaque nas mais diversas áreas e que, não raras vezes, têm prestado publicamente o seu tributo à relevância que as 

experiências nesta escola trouxeram às suas vidas, tanto do ponto de vista pessoal, como social e profissional.  

O Projeto Educativo continua a assumir a escola como espaço de cultura, nas suas várias aceções - artística, 

científica, literária, e um espaço de trabalho de vivência democrática e de múltiplas escolhas, com a participação e 

envolvimento de toda a comunidade educativa na ação que pretende concretizar, e que visa continuar a conferir à escola o 

estatuto de instituição de referência.  

O PADDE pretende integrar o projeto educativo da escola e dar continuidade a medidas já previstas noutros planos 

e ainda em fase de concretização ou reformulação. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

3.2 História digital da escola 
 

1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Ângela Lopes Adjunta do diretor Plano anual de atividades 

Lina Marques Coordenação equipa autoavaliação Autoavaliação da escola 

Ricardo Frias Coordenação de equipamentos e segurança Equipamentos e segurança 

Ana do Canto Coordenadora oficina multimedia Grafismo, formatação 

Hugo Cunha Coordenador do Plano Cultural de Escola  

   

 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 1 

Nº de alunos 1590 

Nº de professores 168 

Nº de pessoal não docente 48 

Escola TEIP Sim / Não 

 
 
 

Período de vigência do PADDE Setembro de 2021-julho 2022 

 
 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico Setembro 2021 

 

 

1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação Abril/maio 2021 

 



   
 

Participação 

Nível de ensino 

Dirigentes Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidado
s 

Participação % 

1º ciclo - - - - - - - - - 

2º ciclo - - - - - - - - - 

3º ciclo - - - - - - - - - 

Secundário geral 12 5 42% 154 28 18% 1200 134 11% 

Secundário 
profissional 

- - - - - - - - - 

«outro» - - - - - - - - - 

 
 

 
CHECK-IN  

Período de aplicação Maio 2021 

 

Participação  

Nº de respondentes 138 

% 82% 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

Projeto Educativo de Escola 

Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 2020-2021 

Plano de Recuperação das Aprendizagens 2021-2022 

 

 

1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo - - - 

2º ciclo - - - 

3º ciclo - - - 

Secundário geral 2,8 3,1 3,2 

Secundário profissional - - - 

« outro » - - - 



   
 

 

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

Em % Computador Internet 

1º ciclo - - 

2º ciclo - - 

3º ciclo - - 

Secundário geral 80% 95% 

Secundário profissional - - 

«outro» - - 

 

Serviços Digitais 

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de ausências x  

Contato com Encarregados de Educação x  

Outros (indicar): 

 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

Os sistemas de apoio à gestão em funcionamento na Escola, comuns à maior parte das escolas/agrupamentos 
distribui-se por inúmeras plataformas (SIGE, Inovar, Office 365) ou gestão administrativa (INOVAR, SIADAP, JPM, 
ENES, SIGE, SIGRHE) de caráter pedagógico, administrativo ou ambos, o que nos permite fazer uma reflexão sobre o 
labirinto eletrónico e burocrático em que nos movemos. Em termos administrativos, espera-se que o diretor, entre 
a sua missão de liderança, seja responsável por 25 plataformas nas quais tem de consultar ou inserir dados de 
natureza diversa (formação, avaliação do desempenho docente, dados de alunos…); aos professores e diretores de 
turma pede-se o encaminhamento de alunos problemáticos para inúmeras equipas de trabalho e instituições, em 
múltiplas acomodações curriculares quando se verifica alguma situação de fragilidade académica, pessoal ou 
familiar; em termos pedagógicos, para lá das experiências de aprendizagem relativas aos conteúdos programáticos 
de cada disciplina, pressupõe-se a abordagem de um sem número de áreas transversais - educação ambiental, 
sexual, toxicodependência, igualdade de género, segurança rodoviária, violência doméstica e abuso sexual ou a 
formação cívica dos alunos, pouco fica de fora. Sufocada por um excesso de missões, a escola terá de recentrar-se 
nas atividades escolares, em projetos educativos, num tempo com tempo, que possibilitem um verdadeiro 
exercício da cidadania. Só uma comunidade educativa baseada na partilha do poder, na igualdade e no respeito 
mútuo, com a revalorização do papel do conselho pedagógico na tomada de decisões, o regresso ao exercício da 
colegialidade, se pode ganhar de novo o tempo para o planeamento, para a aprendizagem. Compete às 
comunidades educativas dar visibilidade a uma escola democrática, trabalhar com e para os alunos, redobrar 
esforços para, com imaginação e ousadia, ganhar a opinião pública para as causas da escola pública, capaz de 
garantir um futuro para os jovens, fazendo valer a concretização da ideia de justiça e equidade. E agora, vou uma 
vez mais correr atrás de todo o meu tempo perdido, quem sabe foi usado e está arrependido o ladrão que andou 
vivendo com meu quinhão!  

 

 

 



   
 

 

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 3,5 3,8 4,1 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 2,8 3,3 3,4 

Práticas de Avaliação 2,5 3 3 

Competências Digitais dos Alunos 2,8 3,4 3,3 

 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 32,6 (1) 56,5 10,8 

Ensino e aprendizagem 46,3 44,2 9,4 

Avaliação 50,7 42 7,3 

Capacitação dos aprendentes 44,9 40,6 14,5 

Promoção da competência digital dos aprendentes 38,4 53,6 8 

 

Comentários e reflexão 

De acordo com o quadro anterior a maior percentagem dos professores situa-se no nível 1 no que diz respeito à 
competência digital dos docentes no ensino e aprendizagem, avaliação e capacitação dos aprendentes. 
Relativamente aos recursos digitais e promoção da competência digital dos aprendentes, a maior percentagem dos 
docentes situa-se no nível 2, fator importante para definir as prioridades do PADDE. 

 
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 2,6 3 ----- 

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

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

 

A.  



   
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 39,8 30,5 8,7 

 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

 

 

Pessoal não docente 

 

 

 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

 

 

 

 

 
 
 

Comentários e reflexão 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

Melhorar os níveis de comunicação na escola. 

1. Distribuir equipamentos tecnológicos a professores e alunos do projeto Escola Digital. 

2. Instituir a plataforma Teams como meio privilegiado de comunicação 

3. Tornar o e-mail institucional o meio de comunicação oficial 

4. Normalizar os e-mails institucionais de todo o pessoal docente, pessoal não docente e das estruturas de 
orientação educativa 

5. Reorganizar a página da escola  

6. Consolidar o programa de mentorias e tutorias através de plataformas digitais 

7. Criar uma newsletter dinamizada pelos alunos 

8. Agilizar os pedidos de certidão de habilitações/diploma aos serviços administrativos 

9. Organizar documentos de acolhimento de alunos estrangeiros na sua língua materna e disponibilizá-los na 
página da escola 

10. Organizar brochuras para acolhimento dos novos professores e disponibilizá-los na página da escola 

 

 
 

Parceiros 

Antena 2 
Antena 3 
Ar.co 
Jornal de Letras 
Junta de Freguesia de Arroios 
Grupo desportivo e cultural do Banco de Portugal 

 

Dimensão Objetivo Métrica Ações /Operacionalização Parceiros Prioridade 

Tecnológica 
e  
digital 

1 Número de  
equipamentos distribuídos 
a professores e alunos 

Receção e catalogação dos 
equipamentos;  

elaboração de um comunicado aos 
encarregados de educação para 
solicitar a aceitação (ou não) dos 
equipamentos;  

envio do comunicado;  

receção das aceitações;  

elaboração dos autos de entrega 
dos equipamentos;  

explicação dos procedimentos;  

calendarização da devolução dos 
equipamentos;  

verificação da boa utilização e 
estado de conservação do kit;  

preparação dos equipamentos para 
o ano letivo 2021/2022. 

ME/DGEstE  



   
 

2 Número de utilizadores da 
plataforma teams 

Formação no início do ano sobre a 
plataforma Teams a todos os 
professores;  

criação das turmas na Teams;  

criação das equipas de trabalho na 
Teams 

Microsoft  

3 Número de endereços 
escamões.pt atribuído 

Atribuição de e-mails e 
sensibilização a todo o pessoal 
docente e não docente para a sua 
utilização como ferramenta de 
trabalho. 

Microsoft 

 
 

4 Número de endereços 
atribuídos às estruturas de 
orientação educativa e 
outros órgãos da escola 

Reorganização dos e-mails 
institucionais 

Microsoft  

5 Número de visitas ao 
portal da escola 
 

Nomeação de um professor 
responsável, com formação 
específica, ou formação 
proporcionada pela escola; envolver 
os alunos dos cursos profissionais 
de programação na criação da 
página e atualização de alguns 
conteúdos (PAP) 

  

 
Pedagógica 

6 Número de mentorias recrutamento de mentores e 
mentorandos;  

criação de equipas de mentorias e 
tutorias na plataforma Teams 

DGE  

Número de áreas de apoio 
das mentorias 

Organização das áreas de mentorias 
de acordo com as necessidades dos 
alunos 

DGE  

Número de tutores Atribuição de crédito horário para 
os professores tutores 

DGE  

Número de tutorandos Organização de “turmas” – 
tutores/tutorandos 

DGE  

7 

 

Número de newsletters 
realizado por ano  

Sensibilização de coordenadores de 
cursos profissionais ou 
coordenadores de PAP para este 
projeto (setembro 2021) 

  

Organizacio
nal 
 
 

8 Número de pedidos 
efetuados à Secretaria 
Camões 

Criação de um email para receção 
destes pedidos 
(secretariaalunos@escamoes.pt) 

Criação e disponibilização de um 
formulário na página da escola a ser 
preenchido e submetido pelos 
requerentes;  

Microsoft  



   
 

Número de pedidos 
respondidos pela 
Secretaria Camões 

Análise dos relatórios da secretaria Microsoft  

9 Número de documentos 
produzidos 

Produção e disponibilização de 
documentos 

  

10 Grau de satisfação 
manifestado pelos novos 
professores 

Produção e disponibilização de 
documentos 

  

      

3.Monitorização e Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINHA DE AÇÃO A: TECNOLÓGICA E DIGITAL 

AÇÃO 1 

 

Objetivo: 

 Distribuir equipamentos tecnológicos a professores e alunos do projeto Escola Digital 
 

Metas previstas 1. Atingir a distribuição de 100% do “Kit Tecnológico” do projeto Escola 
Digital a todos os alunos do Escalão ASE A e B e a todos os professores da 
escola. 

Indicadores de medida 1. 100% - meta superada 
2. <100% - meta não alcançada 

Comunicação 1. Professores - por email institucional; 
2. Alunos - através dos Diretores de Turma e email dos Encarregados de 

educação. 

Dinâmicas efetuadas 1. Envio de email; 
2. Contactos com diretores de turma e encarregados de educação; 
3. Reforço quinzenal da informação. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

INTERAÇÃO 
ESTABILIDADE 
DIVERSIDADE 

REDUNDÂNCIA 
SITE DA ESCOLA 

ILITERACIA TECNOLÓGICA 

Oportunidades Ameaças 

ENSINO ONLINE 
REDES SOCIAIS 

FORMAÇÃO ONLINE 

RECURSOS INFORMÁTICOS 
ENVELHECIMENTO CLASSE DOCENTE 

PLATAFORMAS 
 



   
 

AÇÃO 2 

Instituir a plataforma Teams como meio privilegiado de comunicação 

 
Objetivo:  

Instituir a plataforma Teams como meio privilegiado de comunicação 

Metas previstas 1. Todos utilizarem a plataforma Teams como meio privilegiado de 
comunicação entre professores, alunos e Encarregados de educação. Esta 
plataforma é o um canal de comunicação para partilha de conteúdos, 
reforço de aprendizagens, programas de tutorias, mentorias ou sempre que 
o canal presencial não seja possível. 

Indicadores de medida 1. 100% - meta superada; 
2. 70% - meta  alcançada; 
3. 50% meta não alcançada. 

Comunicação 1. Professores - por email institucional; 
2. Alunos - através dos Diretores de Turma e email dos Encarregados de 

educação. 

Dinâmicas efetuadas 1. Formação para professores; 
2. Criação de email institucional para novos professores e alunos; 
3. Sensibilização da comunidade escolar para a utilização do email 

institucional. 

 

AÇÃO 3 

Tornar o e-mail institucional o meio de comunicação oficial 

 
Objetivo:  

Tornar o e-mail institucional o meio de comunicação oficial 
 

Metas previstas Toda a comunidade escolar utilizar o email institucional. 

Indicadores de medida 1. 100% - meta superada; 
2. 70% - meta  alcançada; 
3. 50% meta não alcançada. 

 

Comunicação 1. No início do ano atribuir email institucional a cada elemento da 
comunidade educativa.  

2. Sensibilizar para a utilização do email institucional como meio de 
comunicação privilegiado.  

Dinâmicas efetuadas 1. Informação à comunidade educativa dos procedimentos e projeto 
educativo da escola. 

 



   
 

AÇÃO 4 

Normalizar os e-mails institucionais de todo o pessoal docente, pessoal não docente e das 
estruturas de orientação educativa 

 
Objetivo: 

Normalizar os e-mails institucionais de todo o pessoal docente, pessoal não 
docente e das estruturas de orientação educativa 
 

Metas previstas Criação de um email institucional para cada estrutura de orientação 
educativa/orgãos da escola. 

Indicadores de medida 1. 100% - meta superada 
2. <100% - meta não alcançada 

Comunicação 1. Reunião geral de professores e receção de novos membros da 
estrutura de orientação educativa/orgãos da escola. 

Dinâmicas efetuadas 1. Definição pelo Diretor da nomenclatura a atribuir a cada estrutura; 
2. Atribuição do email a cada estrutura de orientação 

educativa/orgãos da escola. 

 

AÇÃO 5 

Reorganizar a página da escola 

 
Objetivo:  

Reorganizar a página da escola 
 

Metas previstas 1. Até ao final de dezembro de 2021 definir do novo layout da página; 
2. Até final de fevereiro de 2022 reorganizar os conteúdos da página; 
3. Aumentar o número de visualizações da página em 20%. 

Indicadores de medida 1. 100% - meta superada; 
2. 70% - meta alcançada; 
3. 50% meta não alcançada. 

 

Comunicação 1. Reunião geral de professores, conselho pedagógico, conselho de 
diretores de turma, conselhos de turma e conselho geral em 
setembro de 2021. 

 

Dinâmicas efetuadas 1. Nomear um responsável pela elaboração do layout; 
2. Divulgação do projeto na comunidade educativa; 
3. Criação de uma equipa de trabalho com a finalidade responsabilidade 

editorial. 

 



   
 

AÇÃO 6 

Consolidar o programa de mentorias e tutorias através de plataformas digitais 

 

 

Objetivo:  

Consolidar o programa de mentorias e tutorias através de plataformas digitais 

 

Metas previstas 1.Criação de 50 pares de mentorias 
2. Distribuição de 30 tutores por 90 tutorandos 
3.Criação das equipas mentorias 21-22 e Tutorias 21-22 na plataforma teams 

Indicadores de medida 1. 30 pares de mentorias com sucesso - meta superada 
2. 15 pares de mentorias com sucesso - meta alcançada 
3. 10 pares de mentorias - meta não atingida 
4. <10 pares de mentorias - meta não alcançada 
5. 20 tutores atribuídos - meta superada 
6. 10 tutores atribuídos - meta alcançada 
7. 9 tutores atribuídos - meta não atingida 
8. <9 tutores - meta não alcançada 
9. 40 tutorandos distribuídos - meta superada 
10. 30tutorandos distribuídos- meta alcançada 
11. 25tutorandos distribuídos- meta não atingida 
12. <25tutorandos distribuídos- meta não alcançada 

Comunicação 1. N.º de ações de divulgação – Reunião Geral de professores (1), 
Conselho pedagógico (1), reunião dos diretores de turma (1), conselhos 
de turma (45), conselhos de turma intercalares (45) 

2. N.º de medidas implementadas para a frequência/inscrição na 

formação 

Dinâmicas efetuadas 1. Envio de comunicações escritas – documento Apoios a distância 21-22; 
ordem de trabalho das reuniões 

2. Contactos diretos com equipas de coordenação; 
3. Apoio direto a docentes 

 

AÇÃO 7 

Criar uma newsletter ou um jornal digital dinamizado pelos alunos 

 

Objetivo:  

Criar uma newsletter ou um jornal digital dinamizado pelos alunos 
 

Metas previstas 1. Até ao final de outubro de 2021 definir equipa de trabalho e nomear um 
coordenador (ESRaD e/ou cursos profissionais); 

2. Até final de dezembro definir o layout; 
3. até final de março lançamento da primeira Newsletter. 



   
 

 

Objetivo:  

Criar uma newsletter ou um jornal digital dinamizado pelos alunos 
 

Indicadores de medida 1. 100% - meta superada; 
2. 70% - meta alcançada; 
3. 50% meta não alcançada. 

Comunicação 1. Reunião geral de professores, conselho pedagógico, conselho de diretores de 
turma, conselhos de turma e conselho geral em setembro de 2021. 

Dinâmicas efetuadas 1. Envio de comunicações escritas; 
2. Contactos diretos com equipas de coordenação; 
3. Apoio direto a docentes 

 

LINHA DE AÇÃO C: ORGANIZACIONAL 

AÇÃO 8 

Agilizar os pedidos de certidão de habilitações/diploma aos serviços administrativos 

Objetivo: 

Agilizar os pedidos de certidão de habilitações/diploma aos serviços administrativos 
 

Objetivos 1. Melhorar a divulgação de atividades e os seus resultados. Melhorar a 
divulgação de atividades e os seus resultados 

Metas previstas 1. 30% dos docentes em formação de capacitação digital 

Indicadores de medida 1. > 30% com sucesso - meta superada 
2. 30% com sucesso - meta alcançada 
3. Entre 20 e 15% - meta não atingida 
4. < 15% - meta não alcançada 

Comunicação 1. N.º de ações de divulgação; 
2. N.º de medidas implementadas para a frequência/inscrição na formação 

Dinâmicas efetuadas 1. Nomear um responsável pela elaboração do layout; 
2. Divulgação do projeto na comunidade educativa; 
3. Criação de uma equipa de trabalho com a finalidade responsabilidade 

editorial. 

 

 

 

 



   
 

AÇÃO 9 

Organizar documentos de acolhimento de alunos estrangeiros na sua língua materna 

 

Objetivo:  

Organizar documentos de acolhimento de alunos estrangeiros na sua língua materna 
 

Metas previstas 1. Entrega de um conjunto de informações em forma de brochura a todos os 
alunos PLNM e PLA 

Indicadores de medida 1. 100% - meta superada 
2. <100% - meta não alcançada 

Comunicação 1. N.º de ações de divulgação; 
2. N.º de medidas implementadas para a frequência/inscrição na formação 

Dinâmicas efetuadas 1. Elaboração/tradução da brochura; 
2. Distribuição a todos os alunos. 

 

AÇÃO 10 

Organizar brochuras para acolhimento dos professores 

 

Objetivos:  

Organizar brochuras para acolhimento dos novos professores 
 

Metas previstas Entrega de um conjunto de informações em forma de brochura a professores. 

Indicadores de medida 1. 100% - meta superada 
2. <100% - meta não alcançada. 

Comunicação 1. N.º de ações de divulgação; 
2. N.º de medidas implementadas para a frequência/inscrição na formação 

Dinâmicas efetuadas 1. Elaboração da brochura; 
2. Distribuição a todos os professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Cronograma da Monitorização e Avaliação 
Final do 1º período 

 

 

 

 

 

 

Final do 2º período 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nº  Ação Situação 

1 Distribuição de equipamentos tecnológicos a professores e alunos do 
projeto Escola Digital. 

Em implementação. 

2 Instituição da plataforma Teams como meio privilegiado de comunicação. Em implementação. 

3 Implementação do e-mail institucional como meio de comunicação oficial. Em implementação. 

4 Normalização dos e-mails institucionais de todo o pessoal docente, pessoal 
não docente e das estruturas de orientação educativa. 

Em implementação. 

5 Reorganização da página da escola Em implementação. 

6 Consolidação do programa de mentorias e tutorias através de plataformas 
digitais. 

Em implementação. 

7 Criação de uma newsletter dinamizada pelos alunos. Em implementação. 

8 Agilização dos pedidos de certidão de habilitações/diploma aos serviços 
administrativos. 

Em implementação. 

9 Organização de documentos de acolhimento de alunos estrangeiros na sua 
língua materna e disponibilizá-los na página da escola. 

Em implementação. 

10 Organização de brochuras para acolhimento dos novos professores e 
disponibilização na página da escola. 

Em implementação. 

Nº  Ação Situação 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   



   
 

Final do 3º período 
 

 

 

Monitorização final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  Ação Situação 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Nº  Ação Situação 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   



   
 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES 

Mapeamento 

 

Ação + - Oportunidades Desafios 

1 Cultura de escola Repetição Redes sociais formação 

     

2 Ensino online Diversidade de 
plataformas 

Diversificar 
situações de 
aprendizagem 

Integração de 
todos os alunos 

3 Grande diversidade 
de atividades de 
enriquecimento 
curricular 

Falta de articulação Participação da 
comunidade 
educativa 

Integração dos 
vários elementos 
da comunidade 
educativa 

     

Recolha de Evidências 

Ação Grau de 

consecução 

Impacto + - 

1     

2     

3     

…     

 

Reformulação/Validação 

Ação Validação Reformulação Descontinuidade Nova ação 

1     

2     

3     

…     

 

 

 



   
 

Balanço final 

Ação Impacto final Grau de eficácia Ação futura 

1    

2    

3    

…    

 

Grelha de acompanhamento 

Ação Situação de partida Situação em curso Situação de chegada 

1    

2    

3    

…    

Cronograma da Monitorização e Avaliação 

Ação 1 Etapas 

Monitorização 1 1 sexto de tempo cumprido 

Monitorização 2 3 sextos de tempo cumprido 

Monitorização 3 5 sextos de tempo cumprido 

Avaliação monitorizada final  6 sextos do tempo cumprido 

 

 

 

 

 

 



  

   
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

Anexo 1 – dados do selfie 

Infraestruturas e equipamento 

 
 C1. Infrastructure 

   
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
 

 

 



  

   
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

No que diz respeito a Infraestruturas e equipamento, uma análise das questões aplicadas permite verificar 

que, de uma forma geral, os respondentes consideram que a escola possui os equipamentos e infraestruturas 

necessários para uma utilização adequada de meios digitais no âmbito do ensino e da aprendizagem.  

Das nove questões aplicadas no inquérito, apenas três se encontram abaixo do nível 3.  

Deve salientar-se a questão 10. relativa à disponibilidade de meios informáticos que os alunos poderão levar 

para casa. Neste âmbito, verifica-se um alinhamento na avaliação que dirigentes (2,6), docentes (2,5) e alunos 

(2,4) fazem.  

 

Pedagogia: apoio e recursos 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

No âmbito da pedagogia podemos verificar que, nas questões apresentadas, os docentes avaliam de forma 

mais positiva a utilização de recursos pedagógicos on-line e a criação de recursos digitais. Merece ressalva a 

questão 3 (utilização de ambientes de aprendizagem digital), onde a avaliação dos alunos (4,1) é superior 

tanto aos docentes (3,4) como aos líderes (3).  
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 Pedagogia: Implementação em sala de aula 
 

 
 

 

 

. 

 
 

 

  
 

 

 
Relativamente à implementação de tecnologias digitais em sala de aula, destaca-se, de forma negativa, a 

pergunta número 6 - projetos interdisciplinares. Apesar de os alunos fazerem uma avaliação positiva quanto 

à utilização de tecnologias digitais na realização dos projetos, tanto os professores como a liderança, avaliam 

este domínio abaixo de 3. Merece também destaque a questão número 5 onde, mais uma vez, os alunos 

avaliam positivamente (4) a utilização de tecnologia para trabalhos de grupo.   

De uma forma geral a implementação de tecnologias digitais em sala de aula é avaliada positivamente, com 

níveis superiores a 3.  
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Práticas de avaliação 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

Na área referente às práticas de avaliação, sobressaem os valores abaixo de 3 atribuídos na maioria das 

questões. Destaca-se a pergunta número 1, com professores e dirigentes a avaliarem abaixo de 3 o uso de 

tecnologias digitais para a avaliação de competências. Destaca-se a avaliação dos alunos na pergunta 

número 11 (2,8) que diz respeito à valorização, por parte dos docentes, das competências digitais que os 

discentes adquirem fora da escola. Este é o valor mais baixo comparativamente às questões anteriores.   

Liderança 
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No âmbito da liderança, destaca-se a avaliação efetuada pelos docentes nas 3 questões colocadas. Com 

efeito, na análise que fazem da existência de uma estratégia com vista à integração das tecnologias digitais (3,1), o 

seu envolvimento na dita estratégia (3,2) e na interpretação do apoio e encorajamento dado pela liderança para 

aplicação de novas metodologias e tecnologias (3,4), os docentes fazem uma avaliação mais positiva do que os corpos 

dirigentes. No ponto relativo à colaboração, deve destacar-se a avaliação positiva que os discentes fazem quanto à 

possibilidade de discutir as vantagens e desvantagens do uso da tecnologia no processo de aprendizagem.   

 

Colaboração e trabalho em rede 
 

 
 

 

 

 

 

Ressalva-se a pergunta número 1 que diz respeito à avaliação da implementação progressiva de tecnologias 

digitais no processo de ensino e aprendizagem, verificando-se uma avaliação mais positiva por parte dos 

docentes (3) do que da liderança (2,8).  

 

Desenvolvimento profissional contínuo 
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Relativamente à formação contínua, destaca-se na questão número 1, uma avaliação mais positiva por parte 

dos docentes (3) relativamente à abordagem que é feita das necessidades de formação por parte do corpo 

docente para o uso das tecnologias digitais. Também na questão nº 3, a avaliação por parte do corpo 

docente (3,3) é superior à dos corpos dirigentes (2,8), no que diz respeito à partilha de experiências no uso 

de tecnologias. Na questão número 2, a liderança avalia de forma mais positiva a participação dos docentes 

na formação para o uso de tecnologias digitais. 

 


