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Agrupamento de Escolas de Gafanha da Nazaré
Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola
1.1. Dados da Escola
Equipa de Transição Digital
Nome
Maria Eugénia Pinheiro
Fátima Viana
Fátima Baptista
Hugo Jorge

Função
Diretora
Adjunta da Diretora
Docente do grupo 550
Adjunto da Diretora

Informação Geral da Escola
Nº de estabelecimentos escolares
Nº de alunos
Nº de professores
Nº de pessoal não docente
Escola TEIP

Período de vigência do PADDE

8
2340
206
68
Não

1 de setembro 2021 a 30 junho 2023

Data de aprovação em Conselho Pedagógico
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1.2. Resultados globais do diagnóstico
SELFIE
De 4 a 24 de maio 2021

Período de aplicação
Participação
Nível de ensino

Dirigentes
Convidados

Participação

3
6
7
7
3

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário geral
Secundário
profissional

Professores
%

Convidados

Participação

3
5
7
7

9
20
39
20

3

15

Alunos
%

Convidados

Participação

8
23
49
25

100
250
400
280

117
272
403
291

21

80

85

%

CHECK-IN
Período de aplicação

De 8 a 18 de janeiro 2021

Participação

Total

Nº de respondentes
%

195
95%

Resultados
Nº de respondentes
%

Nível 1

Nível 2

Nível 3

57
29%

123
63%

15
8%

Página 2 de 16

Agrupamento de Escolas de Gafanha da Nazaré
Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola
1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico
Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE]
Valores médios
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário geral
Secundário profissional

Dirigentes

Professores

Alunos

2,6
3,0
3,4
2,9
3,4

3,0
3,2
3,4
3,6
3,3

3,8
3,6
3,6
3,3
3,4

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa [Dados da Escola]
Em %
1º ciclo - 502
2º ciclo - 297
3º ciclo - 465
Secundário geral - 347
Secundário profissional - 95

Computador
402
227
334
157
12

Internet
452
269
379
161
13

Nota: estes dados foram retirados da Plataforma Inovar, pelo que carecem de atualização, que deverá ser feita em questionário
a aplicar no início do ano letivo 2021/2022.

Serviços Digitais
Assinale com um X
Sim
Não
Sumários digitais
X
Controlo de ausências
X
Contato com Encarregados de Educação
X
Outros (indicar): Aquisições através de cartão, formulários de inscrições,
informação na página web e redes sociais

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão
Utilização da plataforma Moodle como ferramenta de partilha de recursos, comunicações internas e gestão do processo do
E@D.
Utilização da plataforma Inovar e E360 para gestão de alunos.
Inovar Consulta como meio de comunicação com os Encarregados de Educação
Outras plataformas geridas pelo Agrupamento: GPV, UNTIS, SIGE, CONTAB, etc.
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica
Resultados por dimensão [Dados do SELFIE]
Valores médios dos resultados (1 a 5)
Pedagogia: Apoio e Recursos
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula
Práticas de Avaliação
Competências Digitais dos Alunos

Dirigentes
3,6
2,8
2,6
3,4

Professores
4,0
3,4
2,9
3,6

Alunos
----3,5
----3,9

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Área
Recursos digitais
Ensino e aprendizagem
Avaliação
Capacitação dos aprendentes
Promoção da competência digital dos aprendentes

Nível 1
36,6
54,3
48
36
52,6

Nível 2
58,8
41,1
45,7
49,2
44

Nível 3
4,6
4,6
6,3
14,8
3,5

Comentários e reflexão




A maioria dos docentes situa-se no nível 2, no que respeita ao uso de plataformas/recursos digitais, embora nem
todos os apliquem no processo de ensino-aprendizagem;
O uso de plataformas/recursos digitais para a avaliação é ainda baixo;
A maioria dos docentes considera difícil desenvolver as competências digitais dos discentes.
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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)
Liderança
Colaboração e trabalho em rede
Desenvolvimento profissional contínuo

Dirigentes
2,6
3,0
3,2

Professores
3,2
3,3
3,5

Alunos
----3,3
-----

Competências Digitais Comunidade Educativa
Encarregados de Educação
O Agrupamento fará no início do 2º ano de implementação do PADDE, um questionário online para diagnosticar as
fragilidades das competências digitais dos Encarregados de Educação.
Pessoal não docente
O Agrupamento fará durante a implementação do PADDE, um questionário online para diagnosticar as fragilidades das
competências digitais dos Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos.

Comentários e reflexão




Os docentes e os alunos têm uma perceção mais favorável das lideranças e do trabalho em rede realizado no
Agrupamento, bem como das atividades de formação realizadas, comparando com a avaliação realizada pelos
dirigentes;
Os docentes mostram-se motivados para o desenvolvimento profissional contínuo.
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2.1. Objetivos do PADDE
Visão e objetivos gerais




Responder aos desafios colocados pelas autoridades nacionais e europeias, de aumentar as competências digitais dos
cidadãos;
Formação da comunidade para os desafios da transição digital, dotando-a de ferramentas e competências digitais, de
modo a garantir equidade no ensino e no acesso ao mercado de trabalho;
Definição de metodologias de formação adequadas ao público-alvo, de acordo com as necessidades identificadas na
aplicação das ferramentas Check-in e Selfie.

Parceiros







Câmara Municipal de Ílhavo
Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré
CFAECIVOB
Universidade de Aveiro
Qualifica AEGN
Agência Nacional eTwinning
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma
DIMENSÃO ORGANIZACIONAL DO PADDE
Tomar como referência as seguintes Áreas do Check-In:
1. Envolvimento Profissional (1.1, 1.2, 1.3 e 1.4)

Tomar como referência as seguintes Áreas SELFIE:
A. Liderança
B. Colaboração e Trabalho em Rede
D. Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC)

Problema a
Resolver

Objetivos a Atingir

Métrica

Metas a Alcançar

Atividades a
Desenvolver

Calendarização

Responsáveis

Monitorização

Qual a Fragilidade
que temos?

O que queremos
alcançar?

Qual é a parte
mensurável do
nosso objetivo?

Qual o nível de
ambição do que
pretendemos
alcançar?

O que é que vamos
fazer para atingir o
objetivo?

Quando é que
vamos executar a
atividade?

Quem vai
coordenar a
execução da
atividade?

Como vamos acompanhar o progresso e
avaliar o sucesso dos objetivos?

PROBLEMA
- Descrito de forma
clara e rigorosa.

OBJETIVO
- Claro, sintético e
em n.º aceitável,
possível de ser
medido.

MÉTRICA
- Medidas
rudimentares e
brutas, de
construção simples.

META
- Ambiciosa,
desafiadora, mas
exequível.

ATIVIDADE
- Tarefa a realizar
para atingir a meta
e alcançar o
objetivo.

CALENDÁRIO
- A realizar no
tempo certo.

RESPONSÁVEL
-Ser mobilizador,
com capacidade de
execução e
resiliente.

INDICADOR
- Simples;
- Rápido para
apurar;
- Operacional e
dirigido para a
visão.

EDD;
Elemento do
Departamento
Curricular

Número de
docentes a
participar nos
momentos de
partilha, por
período letivo

Os docentes nem
sempre partilham
os conhecimentos
que possuem de
recursos e
estratégias digitais

Aumentar a partilha
de estratégias de
ensino e
aprendizagem e
recursos digitais.

Nº. de momentos
de partilha
realizados

(objetivo+valor+prazo).

Envolver os
docentes na
exploração de
novas estratégias e
recursos, em que
50% o façam de
forma ativa, no 1º
ano;
Envolver os
docentes na
exploração de
novas estratégias e
recursos, em que
80% o façam de
forma ativa, no 2º

Implementação de
uma calendarização
de tempo de
partilha entre
docentes do mesmo
grupo disciplinar e
entre diferentes
grupos disciplinares
ao longo do ano.

Durante a vigência
do PADDE

INDICADORES DE
MEDIDA
- Simples e que
permitam uma
avaliação rápida.

>50% - superada
=50% - atingida
<50% - não atingida
>80% - superada
=80% - atingida
<80% - não atingida
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ano.

Alguma informação
não chega ou
demora a chegar
aos docentes

Potenciar uma
gestão eficiente da
informação

O Agrupamento não
possui recursos
materiais e
humanos
suficientes e
adequados para
determinados
objetivos

Criar parcerias com
entidades externas
(escolas,
universidades/polit
écnicos e
empresas);

A articulação entre
as disciplinas e as
BE’s ocorre
pontualmente

As bibliotecas ainda
não disponibilizam
um serviço de
curadoria em linha
Pouco
conhecimento de
realidades

Aumentar o número
de atividades de
articulação com as
BE’s, tendo por
base o referencial
“Aprender com a
biblioteca escolar”
(AcBE).
Disponibilizar um
serviço de
curadoria, em
articulação regular
com 50% dos
grupos disciplinares
Participar em
projetos
internacionais

Volume de
informação
partilhada

Publicação de uma
folha informativa

Criação de espaços
síncronos e
assíncronos para as
estruturas
intermédias da
escola (direção de
turma, grupos
disciplinares,
departamentos
curriculares,
conselho geral,
conselho
pedagógico, equipa
de avaliação…)

Nº. de parcerias
realizadas

Manutenção das
parcerias existentes
e estabelecimento
de duas novas
parcerias;

Criação de parcerias
estratégicas com o
objetivo de
partilhar boas
práticas e contribuir
para a solução de
problemas comuns

Nº de atividades de
articulação entre as
disciplinas e as BE’s.

Realização de uma
atividade com base
no referencial AcBE,
por departamento
disciplinar, por ano

Nº de atividades de
articulação entre as
disciplinas e as BE’s

Criar uma equipa de
docentes para criar
curadorias dentro
das temáticas dos
seus grupos
disciplinares

Criação de um
serviço de curadoria

Envolvimento em
dez novos projetos

Estabelecer
parcerias
internacionais

Nº. de projetos em
que o Agrupamento
participa

Incremento à
interação com a
biblioteca escolar

Durante a vigência
do PADDE

EDD
Direção
Conselho
Pedagógico

Quantidade de
informação
partilhada

>15 documentos:
superada;
=15 documentos:
atingida;
<15 documentos:
não atingida

Nº. de parcerias
realizadas

>2 parcerias –
superada;
=2parcerias –
atingida;
<2 parcerias - não
atingida

>8 atividades:
superada;
=8 atividades:
atingida;
<8 atividades: não
atingida

Durante a vigência
do PADDE

EDD

Durante a vigência
do PADDE

Professores
Bibliotecários e
Coordenadores de
departamento

Nº de atividades
articuladas entre as
disciplinas e as BE’s

Durante a vigência
do PADDE

Professoras
Bibliotecários e
Coordenadores de
departamento

Nº de atividades
articuladas entre as
disciplinas e as BE’s

EDD
Clube Europeu
Coordenação

Nº. de projetos em
que o Agrupamento
participa

Durante a vigência
do PADDE

>10 superada
=10 atingida
<10 não atingida
>10 projetos –
superada;
= 10 projetos –
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educativas de
outros países
europeus, por parte
de docentes e
discentes

Existem poucos
momentos de
trabalho
colaborativo entre
docentes e
discentes

Existe pouca
informação sobre o
digital

(eTwinning,
Erasmus+, …)

Promover trabalho
colaborativo / em
rede / parcerias e a
partilha de
conhecimento.

Sensibilizar para e
organizar formação
no digital

Ensino Profissional
Mentora eTwinning

atingida;
<10 projetos - não
atingida

Nº. de momentos
de partilha
realizados

2 momentos de
partilha por
turma/por período
e 30% dos
professores e 20%
dos alunos (por
turma)

Utilização de
ferramentas /
plataformas digitais
e interdisciplinares,
para reunir
professores e
alunos e explorar
conhecimentos e
recursos internos,
partilhar
investigação-ação e
práticas eficazes.

Durante a vigência
do PADDE

EDD
Elemento do
Departamento
Curricular

Número de alunos e
docentes a
participar na
partilha

N.º de formações
sobre o digital

Uma formação que
aborde o digital, por
cada
Departamento, por
ano letivo.

Participação de um
elemento na secção
de formação das
Escolas/AE que
esteja ligado às
tecnologias

Durante a vigência
do PADDE

Elemento do AEGN
no CFAECIVOB

Número de
formações
realizadas

>2 momentos de
partilha por
turma/por período
e 30% dos
professores e 20%
dos alunos (por
turma): superada;
= 2 momentos de
partilha por
turma/por período
e 30% dos
professores e 20%
dos alunos (por
turma): atingida
>1 formação (por
ano e por
Departamento):
superada;
=1 formação (por
ano e por
Departamento):
atingida;
<1 formação (por
ano e por
Departamento): não
atingida;
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DIMENSÃO PEDAGÓGICA DO PADDE
Tomar como referência as seguintes Áreas do Check-In:
1. Envolvimento Profissional (1.1)
2. Recursos Digitais
3. Ensino em Sala de Aula (3.4)
4. Avaliação
5. Capacitação dos Aprendentes
6. Promoção da Competência Digital dos Aprendentes

Tomar como referência as seguintes Áreas SELFIE:
E. Pedagogia: Apoios e Recursos
F. Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula
G. Práticas de Avaliação
H. Competências Digitais dos Alunos

Problema a
Resolver

Objetivos a Atingir

Métrica

Metas a Alcançar

Atividades a
Desenvolver

Calendarização

Responsáveis

Monitorização

Qual a Fragilidade
que temos?

O que queremos
alcançar?

Qual é a parte
mensurável do
nosso objetivo?

Qual o nível de
ambição do que
pretendemos
alcançar?

O que é que vamos
fazer para atingir o
objetivo?

Quando é que
vamos executar a
atividade?

Quem vai
coordenar a
execução da
atividade?

Como vamos acompanhar o progresso e
avaliar o sucesso dos objetivos?

PROBLEMA
- Descrito de forma
clara e rigorosa.

OBJETIVO
- Claro, sintético e
em n.º aceitável,
possível de ser
medido.

MÉTRICA
- Medidas
rudimentares e
brutas, de
construção simples.

ATIVIDADE
- Tarefa a realizar
para atingir a meta
e alcançar o
objetivo.

CALENDÁRIO
- A realizar no
tempo certo.

Baixo recurso a
práticas digitais

Falta de um banco
de recursos digitais

Pouco uso de
recursos e
tecnologias digitais

Capacitar os
docentes e os
alunos para o uso
do digital no
domínio
pedagógico.
Concentrar os
recursos para
facilitar e otimizar a
sua utilização na
preparação das
atividades letiva
Usar tecnologias
digitais para
promover o

Número de Equipas
de mentores criadas

META
- Ambiciosa,
desafiadora, mas
exequível.
(objetivo+valor+prazo).

Criação de três
equipas

Número de recursos
disponibilizados

Disponibilização de
100 recursos

Recursos criados
com tecnologias
inovadoras

Criação de 20
recursos inovadores

Criação de equipas
de mentores de
apoio às práticas
digitais
Criação de um
banco de recursos
de utilização livre e
comum entre
professores e
alunos
Uso de tecnologias
digitais para
visualizar e explicar

RESPONSÁVEL
-Ser mobilizador,
com capacidade de
execução e
resiliente.

Durante o período
de vigência do
PADDE

EDD

Durante o período
de vigência do
PADDE

EDD
Coordenadores de
Departamento
Delegados de
Turma

2ºano do PADDE
(ano letivo 20222023)

Professores

INDICADOR
- Simples;
- Rápido para
apurar;
- Operacional e
dirigido para a
visão.

Número de Equipas
de mentores

Número de recursos
disponibilizados

Número de recursos
produzidos

INDICADORES DE
MEDIDA
- Simples e que
permitam uma
avaliação rápida.

>3 Equipas:
superada;
=3 Equipas:
atingida;
<3Equipas: não
atingida
>100 recursos:
superada;
=100 recursos:
atingida;
<100 recursos: não
atingida
>20 recursos:
superada;
=20 recursos:
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inovadores

Baixa realização de
avaliação online

Deficiente
usabilidade de
ferramentas
inovadoras pelos
alunos

envolvimento ativo
e criativo dos
alunos.

Permitir a
identificação do
próprio progresso
dos alunos;
Promover a
autonomia dos
alunos;
Diversificar
formatos e
abordagens de
avaliação
Apoiar os alunos
nas dificuldades
encontradas
aquando da
usabilidade de
software inovador

novos conceitos, de
forma interessante
e motivadora,
recorrendo, p. ex., a
animações ou
vídeos.

atingida;
<20 recursos: não
atingida

Número de
avaliações online
realizadas

>2 avaliações por
turma: superada;
= 2 avaliações por
turma: atingida;
<2 avaliações por
turma: não atingida

Número de
trabalhos por turma

>70% de trabalhos
com recurso a
software inovador:
superada;
=70%: atingida;
<70%: não superada

Aplicação de
questionários e
avaliações online

2 avaliações online
por turma

Elaboração de
questionários
(Testes online,
quizzes,...) para
verificação de
conhecimentos

Questionário
aplicado aos
docentes e alunos
de TIC e Comp.
Digitais dos 6º e 7º
anos

70% dos trabalhos
dos alunos
realizados com uso
de software
inovador

Promoção do uso
de software
inovador pelos
alunos dos 6º e 7º
anos

2ºano do PADDE
(ano letivo 20222023)

Professores

Durante a vigência
do PADDE

EDD
Professores de TIC e
Comp. Digitais dos
6º e 7º anos
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DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DIGITAL DO PADDE
Tomar como referência as seguintes Áreas do Check-In:

Tomar como referência as seguintes Áreas SELFIE:
C. Infraestrutura e Equipamento

Problema a
Resolver

Objetivos a Atingir

Métrica

Metas a Alcançar

Atividades a
Desenvolver

Calendarização

Responsáveis

Monitorização

Qual a Fragilidade
que temos?

O que queremos
alcançar?

Qual é a parte
mensurável do
nosso objetivo?

Qual o nível de
ambição do que
pretendemos
alcançar?

O que é que vamos
fazer para atingir o
objetivo?

Quando é que
vamos executar a
atividade?

Quem vai
coordenar a
execução da
atividade?

Como vamos acompanhar o progresso e
avaliar o sucesso dos objetivos?

PROBLEMA
- Descrito de forma
clara e rigorosa.

OBJETIVO
- Claro, sintético e
em n.º aceitável,
possível de ser
medido.

MÉTRICA
- Medidas
rudimentares e
brutas, de
construção simples.

ATIVIDADE
- Tarefa a realizar
para atingir a meta
e alcançar o
objetivo.

CALENDÁRIO
- A realizar no
tempo certo.

Dificuldade, por
parte de alguns
alunos e
professores, em
resolver problemas
de
software/hardware

Falta de
conhecimento
relativamente aos
direitos de autor

Fornecer apoio
técnico aos
utilizadores.

Estabelecer
medidas para
proteger a
privacidade,
confidencialidade e
segurança, assim
como o respeito
pelos direitos de
autor

Resolução de 80%
dos problemas

Aplicação de
formulário com
questões sobre a
privacidade,
segurança e direitos
de autor

META
- Ambiciosa,
desafiadora, mas
exequível.
(objetivo+valor+prazo).

Gabinete com 2
horas semanal
regular

Dinamização do
clube existente no
Agrupamento, com
horário semanal
fixo, para apoio ao
uso e recuperação
de
software/hardware

Elaboração e
divulgação do
documento, à
comunidade
escolar, no 1º
período do ano
letivo 2022/2023

Elaboração de um
documento com:
● Políticas e
procedimentos
relativamente a
licenças de
conteúdo, software,
aplicações,
plataformas e
outros recursos

Durante a vigência
do PADDE

2º ano do PADDEano letivo
2022/2023

RESPONSÁVEL
-Ser mobilizador,
com capacidade de
execução e
resiliente.

EDD
Coordenação do
Ensino Profissional

EDD
Professores de
Cidadania, 1 ano
por ciclo

INDICADOR
- Simples;
- Rápido para
apurar;
- Operacional e
dirigido para a
visão.

INDICADORES DE
MEDIDA
- Simples e que
permitam uma
avaliação rápida.

Números de alunos
e professores que
recorrem ao
gabinete

>80% de problemas
solucionados –
superada;
=80% de problemas
solucionados –
atingida;
<80% de problemas
solucionados – não
atingida;

60% de respostas
corretas ao
formulário

>60% de respostas
corretas: superada;
=60% de respostas
corretas: atingida;
<60% de respostas
corretas: não
atingida
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educativos
provenientes de
editoras /
fornecedores
comerciais;
● Procedimentos de
proteção dos
direitos de autor
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Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola
2.3. Plano de comunicação com a comunidade
Estratégia e mensagem chave
Motivar os docentes na utilização diária do digital nas suas práticas de ensino, envolvendo os alunos e restante comunidade
educativa, num processo de desenvolvimento de capacitação digital continua.
Reforço dos canais de comunicação já existentes, com atualização de informação mais frequente.
O conceito de cidade educativa adequa-se ao conceito, à visão estratégica do AEGN, porque implica que toda uma
comunidade se agrega e envolve em torno da educação e da formação, como sociedade aprendente.
Qualquer plano de ação deve congregar as forças vivas locais em torno da escola e assumir que é na educação/formação que
assenta o desenvolvimento da comunidade.

Plano de comunicação
Destinatários

Professores

Alunos

Meios

Data

Responsável
Diretora
Presidente do Conselho Geral
Coordenadores de
Departamento Curricular /
estruturas de coordenação
intermédia

Email institucional
Folha informativa do Conselho
Pedagógico
Minutas do Conselho Geral
Plataforma Moodle
Moodle
Email institucional
Comunicações via Diretor de
Turma
Página do Agrupamento –
www.egn.pt

Diretora
Coordenadores de
Departamento Curricular /
estruturas de coordenação
intermédia
Diretores de Turma
Professores
Assistentes Operacionais
Assistentes Técnicos

Redes sociais: páginas do
facebook: do agrupamento, do
jornal escolar “O Gafanhoto”, do
Eco-Escolas; do GafBike
Blog da Biblioteca Escolar
De forma contínua, ao longo
do ano
Organizacional

Encarregados de
Educação

Email institucional para todos os
elementos da comunidade escolar
Plataforma Moodle
INOVAR - Gestão de alunos

Email institucional
Comunicação via Diretor de Turma
INOVAR Consulta
Página do Agrupamento –
www.egn.pt
Redes sociais: páginas do
facebook: do agrupamento, do
jornal escolar “O Gafanhoto”, do
Eco-Escolas; do GafBike

Presidente do Conselho Geral
Diretora
Coordenadores de
Departamento Curricular
Subcoordenadores de área
disciplinar
Professores
Chefe dos Serviços

Diretora
Diretor de Turma
Professores

Blog da Biblioteca Escolar
Publicação mensal no Jornal
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Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola
“Timoneiro”
Participação na rádio local:
Terranova – projeto “Esteiro”
Página do Agrupamento –
www.egn.pt
Comunidade
Educativa

Redes sociais: páginas do
facebook: do agrupamento, do
jornal escolar “O Gafanhoto”, do
Eco-Escolas; do GafBike
Blog da Biblioteca Escolar
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