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"Usar recursos digitais não é garantia de 

aprendizagem. A tecnologia é mais uma ferramenta 

que precisa do talento do professor,  interesse do 

aluno e acompanhamento da família!”  

P r o f .  R o g é r i o  J o a q u i m  
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Identidade 

Pedagógica do 

Agrupamento 
 

 

O Agrupamento de Escola Luísa Todi aposta na consolidação das boas 

práticas, no aperfeiçoamento de procedimentos e na busca de 

soluções inovadoras que permitam responder às exigências da 

sociedade atual. 

 
Assenta, essencialmente, na oferta de um serviço de ensino público 

de qualidade, sustentada em princípios de rigor, exigência, partilha, 

participação, responsabilidade e confiança, promovendo a inclusão 

e a igualdade de oportunidades. 

 
O desenvolvimento de diversos projetos no âmbito do ambiente, 

formando jovens responsáveis e preocupados em alterar atitudes e 

comportamentos, é outro dos pilares do   Agrupamento de Escolas 

Luísa Todi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 8 

Nº de alunos 2217 

Nº de professores 176 

Nº de pessoal não docente 73 

Escola TEIP Não 

Período de vigência do PADDE 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2023 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 22 de julho de 2021 

01 



5 
 

 

 

1.1 Objetivos do PADDE 
 
 

 

• Promover mudanças na comunidade educativa ao nível das 
práticas pedagógicas; 

 

• Desenvolver ambientes de aprendizagens enriquecidos com      
 recursos digitais; 

 

• Fomentar o trabalho colaborativo, de forma a selecionar, criar e 
partilhar recursos digitais; 

 

• Desenvolver o trabalho em rede; 
 

• Usar tecnologias e estratégias digitais para melhorar a 
avaliação; 

 

• Usar tecnologias digitais para melhorar a inclusão, a 
personalização e o envolvimento ativo dos alunos; 

 

• Desenvolver ações de formação em competências digitais para 
docentes, alunos, assistentes operacionais e encarregados de 
educação; 

 

• Desenvolver um plano de comunicação que permita comunicar de 
forma mais eficiente entre os elementos da comunidade educativa; 

 

• Estabelecer parcerias com outras escolas/entidades/Centros de 
Competência Tecnologia e Informação/empresas; 

 

• Apoiar a inclusão dos alunos no grupo/turma e nas rotinas e 
atividades da escola, através do Centro de Apoio à Aprendizagem 
(CAA); 

 

• Criar um programa de mentorias. 
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1.2 Justificação para a 
implementação do PADDE 

 

 

O presente Plano surge no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, 

de 21 de abril de 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020) 

que prevê o desenvolvimento de um  programa para a transformação digital 

das escolas. 

 
Assenta, essencialmente, na promoção do acesso a ferramentas de 

colaboração em ambientes digitais que promovam a inovação no processo 

de ensino-aprendizagem, estimulem a criatividade e a  inovação, permitam 

o acompanhamento à distância da sala de aula e o trabalho colaborativo 

online. 

 

 

1.3  

Para tal, torna-se necessário apostar no desenvolvimento das competências 

digitais dos docentes necessárias ao ensino e aprendizagem neste novo 

contexto digital, assim como garantir a acessibilidade às tecnologias. 

 
 

Linhas metodológicas do 

PADDE 
O Plano de Ação foi elaborado num contexto de vivências de Ensino à 

Distância e de acordo com as orientações do Programa de Digitalização 

para as Escolas enquadradas nas políticas nacionais e europeias, a partir do 

diagnóstico específico do Agrupamento de Escolas Luísa Todi, no âmbito dos 

questionários Check-in e SELFIE. 

 
Pretende-se, com a sua implementação, a promoção de alterações na 

prática educativa, desenvolvendo ambientes de aprendizagem 

enriquecidos com recursos digitais, estabelecendo trabalho em cooperação 

e parcerias com outras escolas ou entidades parceiras. 
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História Digital  

do AELT 
- Projeto NóNio (criação do laboratório de multimédia). Entre os anos 

letivos 2000 e 2003, o laboratório da EB 2,3 Luísa Todi foi responsável 

pela parte informática do projeto Ciência Viva P-IV-1059- “Estudo e 

classificação de georecursos ambientais da Península de Setúbal”, 

coordenado pelo Centro de Investigação em Geociências Aplicadas da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

 

- Equipa PTE (2007-2012)  
 
 
- Sistemas de Gestão 

• GIAE (sumários eletrónicos, registo de assiduidade, avaliações) 

• Alunos 

• Multiusos 

• GPV 

• Aurora (Software de gestão pedagógica implementado em 2013 que 

permite que cada docente tenha acesso a informações dos alunos, medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão, registo de ocorrências e sanções 

disciplinares, propostas e avaliação de aulas de apoio educativo, plano anual 

de atividades, conteúdos lecionados e não lecionados, plano de trabalho de 

turma (pontos fortes e fracos). 

 
 

- Meios informáticos disponíveis na Escola Básica Luísa Todi:  

• 32 salas de aula com um computador para professor 

• 32 projetores 

• 2 salas de aula de informática com 15 computadores 

• 8 quadros interativos 

• Servidor de Internet próprio 

• Biblioteca com 12 computadores 

02 
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- Meios informáticos disponíveis nas Escolas do 1ºciclo: 
 

 

Quadros 
interativos 

e projetores 

PC não 
portáteis 

PC portáteis 
PC com 

ligação à 
Internet 

Tablets impressoras 

Pinheirinhos 8 32 1 28 37 7 

Afonso Costa 9 14 1 14 23 1 

Alto da Guerra 2 4 4 8 0 1 

Monte Belo 5 0 20 20 8 3 

Mont. Cotovia 1 2 2 0 0 2 

Gâmbia 2 3 6 0 6 2 

Luísa Todi 9 55 10 0 0 1 

Humb. Delgado 2 2 0 2 0 2 

Total 38 112 44 72 74 19 
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03 Diagnóstico 

CHECK-IN 

Respondentes: 177 docentes | 83% 

 

Nível de competência dos docentes por área (em %)   

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 47,3% 46,2% 6,5% 

Ensino e aprendizagem 52% 39,8% 8,2% 

Avaliação 46,2% 48% 5,9% 

Capacitação dos aprendentes 34,5% 49,7% 15,8% 

Promoção da competência digital dos aprendentes 52,6% 42,7% 4,7% 

 
 
 
 
 

 
 
 

SELFIE 

5 a 25 de maio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nível de competência dos docentes por área (em %)   

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 37,4% 57,3% 5,3% 

Participação 

Nível de 
ensino 

Dirigentes Professores Alunos 
Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 14 
(24/25) 96 

60 
(87/114) 76 

530 
(916/1221) 75 

2º ciclo 11 54 691 

3º ciclo 11 10 91 17 16 94 289 259 90 
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03 Diagnóstico 

DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DIGITAL 
 

Potencialidades Acesso à Internet (3,3%) 

Fratura Digital: medidas para identificar os desafios (3,3%) 

Fratura Digital: apoio para ultrapassar os desafios (3,3%) 

Proteção de dados (3,5%) 
 
 

Fragilidades Apoio técnico (2,9%) 

Dispositivos digitais para o ensino (2,7%) 

Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos (2,3%) 

Tecnologias de Apoio (2,2%) 

Bibliotecas/repositórios online (2,6%) 

Aprender codificação ou programação (2,2%) 

 
 
 
 
 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 
Potencialidades Recursos Educativos online (4,3%) 

Comunicação com a comunidade escolar (4,3%) 

Apoios e recursos (4%) 
 
 

Fragilidades Feedback em tempo útil (2,9%) 

Autorreflexão sobre a aprendizagem (2,7%) 

Feedback aos outros alunos (2,3%) 

Práticas de avaliação (2,7%) 
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03 Diagnóstico 

 

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

 
Potencialidades Participação em ações de Desenvolvimento Profissional 

Contínuo (3,6%) 

Envolvimento Profissional (57,3%, nível 2 | check-in) 
 
 

Fragilidades Colaboração e trabalho em rede (2,8%) 

Liderança (2,6%) 

Novas formas de ensino (2,5%) 

Tempo para explorar o ensino digital (2,1%) 

Necessidade de DPC (2,9%) 
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04 Visão 

 

O Agrupamento de Escolas Luísa Todi assume-se como uma escola 

aberta a novos desafios, a par do desenvolvimento digital, com 

recursos humanos experientes, disponíveis e dinâmicos. 

 
Pretende ser um Agrupamento unido e inovador centrado numa 

educação em que o aluno cresce com os valores de respeito e 

entreajuda procurando envolver todos os alunos nas diferentes 

formas de manifestações estéticas, estimulando a criatividade e a 

sensibilidade artística. 
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05 Parcerias 

O Agrupamento pretende estabelecer parcerias e tem como objetivos: 
 

• Capacitar e/ou promover respostas para os desafios específicos das 

metas e melhoria efetiva das ações do PADDE; 

• Partilhar responsabilidades e melhorar a autonomia para a ação  de 

cada um: individuo, empresa, instituição, órgão governamental. 

 

 

Entidades Parceiras:  

• Centro de Formação Ordem de Santiago 

• Centro de Competências TIC- Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Setúbal 

• Câmara Municipal de Setúbal 

• Juntas de freguesia de São Sebastião e de Gâmbia, Pontes e Alto da 

Guerra 

• Polícia de Segurança Pública / Guarda Nacional Republicana 

• Academia de Dança Contemporânea 

• Editoras 

• Rede de Bibliotecas Escolares 

• Plano Nacional de Leitura 

• Biblioteca Municipal de Setúbal 

• Agência de Energia e Ambiente da Arrábida 

• Instituto das Comunidades Educativas 

• ABAE/Eco-Escolas 

• Edugep 

• COSAP- Federação Concelhia de Setúbal das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação 
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06 Planeamento de Ações 

 

Atividades e cronograma 

Dimensão Ações Objetivo Intervenientes Indicadores de Sucesso Métrica Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológica e 
digital 

 

  

TD1. Implementar os sumários 
digitais e registo de assiduidade 
no 1ºciclo e Pré-Escolar (tempos)  

Uniformizar procedimentos no 
agrupamento.   

Docentes  Totalidade das turmas registam os 
sumários na plataforma GIAE 

100% dos docentes do 
1ºciclo e pré-escolar 
procedem ao registo na 
plataforma GIAE  
(Equipa LDD) 

Janeiro de 2022  

TD2. Criar uma Drive para cada 
departamento/grupo/ano 

 

Facilitar a comunicação entre os vários 
docentes, permitindo a acessibilidade e a 
partilha de documentos (horários dos 
professores, RTP, PEIs, critérios de 
avaliação, planificações, fichas de 
trabalho) e recursos digitais. 

Docentes e 
Técnicos 

 

 

Uma Drive por cada departamento/ano 100% dos departamentos/ 
grupo/ano criam as 
respetivas drives  
(Equipa LDD) 

Setembro de 2021 

 

TD3. Adquirir material elétrico 
(extensões), lâmpadas para 
projetores e tablets (pré-escolar) 
para cada sala de aula 

 

Permitir a partilha de aulas presenciais com 
alunos que estejam em casa, assim como a 
interação ou intercâmbio com outras turmas 
ou escolas. 
 

Lideranças 24 tablets para as salas do pré-escolar 
 
 
120 extensões 
50 extensões  
50 lâmpadas para projetores 

50% da compra dos 
tablets  
 
 
 

ano letivo 
2021/2022 

 

1ºperiodo de 2021 
3ºperiodo de 2021 
1ºperiodo de 2021 

TD4. Reforçar as parcerias com a 
CMS (aquisição quadros 
interativos no 1º ciclo) 
 

Aumentar o interesse por temas científicos 
e tecnológicos; promover o espírito crítico e 
a resolução de problemas através de novas 
ferramentas. 

Lideranças 

 

8 quadros interativos 
 
Lâmpadas para os quadros 

50% dos quadros 
interativos em falta 

1º período 
2021/2022 

 

TD5. Adquirir 30 Kits de robótica 

 
Promover ações de segurança digital para 
docentes para desenvolvimento de 
consciencialização de ações/aprendizagens 
nos alunos; fomentar o respeito pela 
proteção de dados; 

Lideranças, 
Docentes e 
alunos 

 

30 kits de robótica  
 
 
 

50% no ano letivo 
2021/2022 
 

50% no ano letivo 
2022/2023 

1º período 
2021/2022 
 

1º período 
2022/2023 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Ações Objetivo Intervenientes Indicadores de Sucesso Métrica Calendarização 

 
 
 
 
 
 
 

Tecnológica 
e digital 

 

TD6. Implementar Ações de Curta 
Duração (ACD) para professores sobre 
segurança digital para trabalho com os 
seus alunos (sessão final de 
esclarecimento) 2º, 4º, 6º, 8º (parceria 
CCTIC ESE de Setúbal - Instituto 
Politécnico de Setúbal) 

Potenciar uma gestão eficiente da 
informação; gerir a 
infraestrutura tecnológica da escola. 
 

Docentes e alunos 

 

 

Todos os titulares de turma do 2º e 
4º ano  
 
Diretores de turma do 6º e 8º ano 
 
Trabalhos realizados pelos alunos 
partilhados nos canais de 
comunicação 

50% dos professores dos 
2º, 4º, 6º e 8º anos de 
escolaridade em 
2021/2022  
80% dos professores dos  
2º, 4º, 6º e 8º anos de 
escolaridade em 
2022/2023 
Informação: sobre as 
presenças através da 
parceria CCTIC 

anos letivos 
2021/2022 

2022/2023 

 

TD7. Criar uma equipa PTD (equipa de 
liderança digital)  
 

Gerir a informação, manter as 
infraestruturas tecnológicas da escola e 
segurança digital. 
 

Lideranças e Equipa PTD 

 
Inquérito à comunidade educativa  Inquérito de satisfação - 

70% satisfeitos com as 
ações da equipa em 
2021/2022 

anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 

TD8. Promover o concurso 
“Digitaliz@rte” (criação de um cartaz ou 
vídeo utilizando ferramentas digitais) 
 

Promover a criatividade aplicando 
diferentes ferramentas digitais. 
 

Docentes, alunos e 
famílias 

Produtos finais apresentados nos 
canais de comunicação do 
Agrupamento 
Diploma de participação no 
concurso “Digitaliz@arte” 
(contabilização dos participantes) 

Entre 20 a 30 trabalhos 
do pré-escolar e 1. Ciclo e 
30 a 50 trabalhos no 2.º e 
3.º ciclo em 2021/2022 
 

Entre 30 a 40 trabalhos 
do pré-escolar e 1. Ciclo e 
50 e 60 trabalhos no 2.º e 
3.º ciclo em 2022/2023 

 

 
 
 

2021/2022 

2022/2023 

3ºperiodo  
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Atividades e cronograma 

Dimensão Ação Objetivo Intervenientes Indicadores de Sucesso Métrica Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica 
  

P1. Utilizar as plataformas de 
gestão de aprendizagem como 
extensão da sala de aula. 
  

Estender a sala de aula usando as tecnologias 
permitindo ao aluno o contacto com diversas 
metodologias de trabalho, de avaliação e 
feedback.  

Liderança e 
Docentes (sempre 
que entre um 
elemento novo no 
agrupamento) 

Todas as turmas inscritas na 
plataforma Classroom pelo 
professor titular de turma/diretor 
de turma 

80% usam final no ano 
letivo 2021/2022 
100% final do ano letivo 
2022/2023 (Equipa LDD) 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023  

P1.1. Promover a capacitação de 
professores sobre a plataforma 
Classroom com a ação: 
“BuildingClassroom”  

Capacitar os professores para a utilização da 
plataforma Classroom digital no processo de 
ensino-aprendizagem. 
 

Liderança e 
Docentes (sempre 
que entre um 
elemento novo no 
agrupamento) 

Todas as turmas inscritas na 
plataforma Classroom pelo 
professor titular de turma/diretor 
de turma 

Inquérito de satisfação no 
final da formação 
80% satisfeitos 

Primeiro 
período 

2021 

 

P2. Criar um clube de robótica e 
programação transversal a todos 
os níveis de ensino 

 

 

Desenvolver projetos na área das tecnologias 
da informação e comunicação; desenvolver as 
competências digitais dos alunos; criar 
parcerias com entidades externas (escolas, 
universidades/politécnicos e empresas: 
Clementoni e Lego) 

Comunidade 
Educativa 

 

 

Regulamento do Clube de 
Robótica 
Plano de atividades 
Ficha de inscrição no clube 
Relatório anual do clube 

Existência dos documentos: 
Regulamento do Clube de 
Robótica 
Plano de atividades 
Ficha de inscrição no clube – 
1.ºperíodo 2021/2022 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

 

P3. Criar um banco de recursos 
educativos digitais disponível 
para a comunidade educativa 

Potenciar metodologias de ensino ativas; 
fomentar a utilização pedagógica das 
tecnologias educativas; fomentar a 
colaboração e cooperação na 
comunidade educativa. 

Comunidade 
Educativa 

Espaço disponibilizado na página 
web do Agrupamento (área 
privada) 

Dois trabalhos digitais por 
departamento por período 
letivo (coordenador de 
departamento) 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

P4. Desenvolver os projetos 
“Tr@nsLiteracias” e “Leituras que 
unem”     
(“Imprevistos de Leitura” da Rede 
de Bibliotecas Escolares) 

Promover hábitos de leitura e potenciar o 
acesso à leitura. 

 

RBE, Docentes e 
alunos 

 

Trabalhos criados pelos alunos a 
partir dos projetos 
“Tr@ansLiteracias” e “Leituras 
que unem” (5 trabalhos por ano 
letivo) 

20% dos docentes do pré-
escolar e 1.ºCiclo e 30% do 
2.º e 3.º Ciclo- 2021/2022 

 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

P5. Criar um repositório com 
trabalhos realizados pelos 
alunos.  

Envolver os docentes no conceito do aluno 
produtor e construtor das suas aprendizagens.  

Professores 
bibliotecários, 
Docentes, alunos 
e famílias 

Espaço disponibilizado na página 
web do Agrupamento ou na 
página da Biblioteca Escolar do 
Agrupamento. 

Vinte trabalhos de alunos 
do pré-escolar e 1º Ciclo e 
quarenta de alunos 2º e 3º 
Ciclo - 2021/ 2022. Os 
trabalhos podem ser 
colaborativos. 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

P6. Divulgar as práticas 
pedagógicas inovadoras (página 
da escola, newsletter da 
escola/agrupamento) 

Valorizar as boas práticas numa perspetiva de 
mudança e inovação; capacitar os docentes 
através da partilha e valorização de boas 
práticas; 

Comunidade 
Educativa 

 

Divulgar uma prática pedagógica 
inovadora na página da escola, 
newsletter da 
escola/agrupamento 
quinzenalmente. 

Uma boa prática partilhada, 
quinzenalmente pela EC nos 
Canais de Comunicação do 
Agrupamento 

anos letivos 

2021/2022 
2022/2023 
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Pedagógica 

 
 

P7. Utilizar o portfólio digital por 
aluno, encarando o e-Portfolio 
como uma apresentação 
multimédia realizada por este 
com materiais selecionados e que 
mostra uma visão enriquecida e 
estruturada do seu processo de 
desenvolvimento e 
aprendizagem. 
 

Promover a autonomia dos alunos; promover o 
comprometimento dos alunos no processo de 
avaliação; utilizar as ferramentas digitais de 
uma forma pedagógica e impactante no 
processo ensino-aprendizagem; compilar uma 
seleção de trabalhos realizados ao longo dos 
ciclos, permitindo acompanhar a evolução das 
aprendizagens. 
 

Docentes, alunos 
e família 

 

Um e-Portfolio por aluno de: 
2 turmas de 4.º ano de 
escolaridade; 
6 turmas de 6.º ano de 
escolaridade; 
Todas as turmas de 7.º, 8.º e 9.º 
ano 
 
Um e-Portfolio por aluno de todas 
as turmas do Agrupamento 
 

2 turmas de 4º ano de 
escolaridade; 
6 turmas de 6º ano de 
escolaridade; 
Todas as turmas de 7.º, 8.º e 
9.º ano- 2021/2022 

 
 

anos letivos 

2021/2022 

 

 

 

2022/2023 

P8. Visitar a Escola da Boa Água, 
Escola da Ponte e colégio Monte 
Flor, para tomada de 
conhecimento das diferentes 
metodologias de trabalho 

Conhecer outras realidades educativas 
perspetivando o contacto com diferentes 
práticas pedagógicas. 

Liderança e 
Docentes 

 

Uns coordenadores de 
Departamento visitam a Escola da 
Boa Água, outros a Escola da 
Ponte e outros o colégio Monte 
Flor, para tomada de 
conhecimento das diferentes 
metodologias de trabalho 
transmitindo-o, posteriormente 
ao Agrupamento 

Apresentação de suporte a 
usar para transmitir aos 
colegas os conhecimentos 
adquiridos nas respetivas 
visitas 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

P9. Intercâmbio/parceria com a 
Escola Boa Água relativamente a 
boas práticas educativas 

 Criar parcerias com entidades externas. 
Fomentar o trabalho colaborativo. 

Docentes e 
Alunos 

Estabelecer dois momentos de 
intercâmbio/parceria com a 
Escola Boa Água relativamente a 
boas práticas educativas 

Notícias nos canais de 
Comunicação do 
Agrupamento sobre os 
momentos de 
intercâmbio/parceria 
(EC) 

anos letivos 

2021/2022 
(interrupção da 
Páscoa)  
2022/2023 (set) 

P10. Reorganizar o espaço físico 
das salas de aula de forma a 
potenciar o trabalho 
colaborativo, a metodologia de 
projeto e outras metodologias 
ativas 

Fomentar o envolvimento dos alunos nas 
atividades; permitir ao professor a organização 
do espaço educativo de acordo com as 
metodologias ativas a implementar.  
 

Liderança e 
Docentes 

 

Sempre que necessário para 
potenciar o trabalho colaborativo, 
a metodologia de projeto e outras 
metodologias ativas 

 ano letivo 

2021/2022 
2022/2023 

 

P11. Instituir a metodologia de 
trabalho de projeto nos 1º, 2º e 
3.º ciclos do ensino básico 

Promover a interdisciplinaridade; promover o 
trabalho colaborativo entre professores; 
promover o trabalho colaborativo entre 
alunos; promover práticas facilitadas pelas 
tecnologias; redesenhar a aprendizagem 
baseada em disciplinas para uma abordagem 
interdisciplinar. 
 

Docentes e 
Alunos 

 

Envolvimento de todas as turmas 
do agrupamento na metodologia 
de trabalho de projeto 
 

1.º ciclo, um trabalho 
mensal. 
2.º e 3.º Ciclo, um trabalho 
interdisciplinar ou 
transdisciplinar por período- 
2021/2022 

 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores de Sucesso Métrica Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica 
 

P13. Possibilitar a experiência do 
ensino híbrido, pelo menos uma 
vez em cada um dos períodos 
escolares (sala de aula invertida, 
rotação por estações, por 
exemplo)  

Incorporar as tecnologias digitais no 
processo de ensino-aprendizagem; promover 
a aprendizagem personalizada; promover a 
autonomia e a criatividade do aluno; 
promover o desenvolvimento de 
competências sociais e emocionais dos 
alunos. 
 

Liderança e 
Docentes 

 

Em todos os ciclos de ensino, um 
trabalho trimestral. 
 
 

50% das turmas 
vivenciam a experiência 
ensino híbrido - 
2021/2022  
Inquérito com upload de 
evidencias 
 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

P14. Disponibilizar ensino à 
distância para alunos 
impossibilitados de frequência 
presencial- Aplicação de medidas 
de apoio educativas aos alunos de 
acordo com as orientações da 
autoridade de saúde. Portaria n.º 
350 -A/2017 e Despacho n.º 8553-
A/2020" 

Possibilitar a todos os alunos o acesso às 
aprendizagens; promover a inclusão de 
alunos impossibilitados de participar em 
atividades presenciais. 
 

Lideranças, 
Docentes e 
Alunos 

 

Todos os alunos impossibilitados de 
frequência presencial- Aplicação de 
medidas de apoio educativas aos alunos 
de acordo com as orientações da 
autoridade de saúde. Portaria n.º 350 -
A/2017 e Despacho n.º 8553-A/2020"  

100% dos alunos 
impossibilitados da 
frequência presencial têm 
acesso ao ensino à 
distância (ELD) 

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

P15. Implementar a utilização 
diária dos dispositivos pessoais dos 
alunos, computador e conetividade 

 

Promover a integração do digital na prática 
pedagógica; promover o trabalho 
colaborativo. 
 

Lideranças, 
Docentes e 
Alunos 

 

Todos os alunos 70% dos alunos usam os 
seus dispositivos 
pessoais. 
Inquérito   

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

P16. Criar um programa de 
mentorias “DigitalMentor” no 
âmbito da utilização das 
ferramentas digitais  

Promover a aprendizagem colaborativa 
integrando o digital; possibilitar o 
conhecimento de diferentes ferramentas; 
desenvolver competências sociais. 
 

Comunidade 
Educativa 

Um Programa de Mentorias Digitais 
Regulamento do Programa de Mentorias 
Digitais  
 

4 ações de mentoria  anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 

 

P17. Elaborar um projeto para 
criação de dois ambientes 
inovadores de aprendizagem (EB 
Luísa Todi e EB1 Bairro Afonso 
Costa) 

Diligenciar várias oportunidades de 
metodologias de aprendizagens com o digital  

Lideranças, 
Docentes 

Projeto elaborado de acordo com a 
promoção de ações de ambientes 
inovadores de aprendizagem 

Projeto concluído Ano letivo 
2021/2022 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores de Sucesso Métrica Calendarização 

 
Organizacional 

 

  

O1. Atribuir no horário de todo o 
corpo docente um tempo 
semanal para partilha de boas 
práticas e construção de recursos 
digitais (apresentação semanal de 
cada professor do grupo)  

Promover a integração do digital na prática 
pedagógica; fomentar o trabalho 
colaborativo; capacitar os docentes através 
da partilha e valorização de boas práticas. 

  

Liderança 

 

 

  

Hora agendada no horário docente 100% dos docentes 
têm a hora atribuída  

Setembro de 
2021 
Setembro de 
2022 

 

  
O2. Reformular o Regulamento 
Interno:  ponto referente aos 
computadores fornecidos pelo 
ministério da Educação na sala de 
aula  

Definir novas regras de utilização das 
tecnologias digitais na sala de aula. 

 
 

Liderança Alterações no Regulamento Interno Regulamento 
Interno 

Setembro de 
2021 

 

O3. Organizar as “Oficin@s 
Digitais” (ACD): 
Paddlet, Canva, Kahoot!, Portfólios 
Digitais, Jogos de Fuga 

 

Participar em oficinas, experimentando 
ferramentas digitais que permitam a 
integração do digital na prática 
pedagógica; compreender a dimensão 
colaborativa das ferramentas digitais. 

 
 

Liderança, 
Docentes, CCTIC 

 

 

 

Participação de mais de 90% os docentes  
“Oficin@s Digitais” (ACD): 
Paddlet , Canva, Kahoot!, Portfólios 
Digitais, Jogos de Fuga 

 

80% da participação 
dos docentes 
 
 
Inquérito 80% 
satisfeitos 

7 e 8 de setembro 
de 2021  
setembro de 2022 

O4. Organizar o Seminário de boas 
práticas a realizar no 2º e 
3ºperiodo (um dia de paragem) 

 

 

Partilhar as boas práticas pedagógicas; 
capacitar os docentes através da partilha e 
valorização de boas práticas 

 
 

Liderança e 
Docentes 

 

 

Participação de todos os docentes no 
“Seminário de Boas Práticas AELT” 

Apresentadas 3 boas 
práticas por ciclo 

Anos letivos 
2021/2022 
2022/2023 
25 de fevereiro de 
2022 
3 de junho de 
2022 

O5. Desenvolver ações de 
Formação de curta duração em 
parceria com CCTIC-Instituto 
Politécnico de Setúbal de acordo 
com as necessidades formativas 
dos docentes 
 

Promover o uso, combinação e recriação 
de recursos educativos digitais. 

 

 
 

Liderança e 
Docentes 

 

 
 

4 ações de Formação de curta duração 
em parceria com CCTIC-Instituto 
Politécnico de Setúbal de acordo com as 
necessidades formativas dos docentes 

Informação CCTIC 
do n.º de 
professores 
participantes 
 
No somatório de 
todas as ações - 80% 
participam 

Todas as 4.ª feiras 
de outubro de 
2021  
e  
Todas as 4.ª feiras 
de outubro de 
2022 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Ações Objetivo Intervenientes Indicadores de Sucesso Métrica Calendarização 

Organizacional 
 

O6. Plano de formação na área 
do digital para encarregados de 
educação 

 

Aproximar as famílias das mudanças a 
implementar com o PADDE;  
Facilitar a comunicação escola-família. 
 

Comunidade 
educativa 

 

 

Uma ação de formação para 
encarregados de educação 

15% de participação dos EE 

Inquérito se satisfação (80% considerou 
satisfatório) 

15% dos enc. educação  

Inquérito de satisfação 

50% satisfeitos  

26 de outubro 
de 2021  

11 de outubro 
de 2022 

O7.  Plano de formação na área 
do digital para auxiliares ação 
educativa 

Fomentar uma melhor comunicação digital. 
 

 

Comunidade 
educativa 

Uma ação de formação para auxiliares de 
ação educativa 

30% auxiliares ação 
educativa  

Inquérito de satisfação 

50% satisfeitos 

27 de outubro 
de 2021  

12 outubro de 
2022 

O8. Definir uma equipa de 
Comunicação 
 

Gerir a informação da Agrupamento de forma 
eficiente. Promover e potenciar a interação, a 
celeridade e o rigor da informação nas várias 
estruturas do Agrupamento, Parceiros e 
Comunidade Educativa. 
 
 

 

Lideranças e Equipa 
de comunicação 

Inquérito à comunidade educativa 

Nº de ações que a equipa implementou 
com sucesso 

Inquérito à 
comunidade educativa 
e 60% satisfeitos com 
as ações 
implementadas pela 
Equipa de 
Comunicação 

Setembro de 
2021 

O9. Promover o 
desenvolvimento do Projeto 
“#vozesdeles” 

 

Promover um canal de comunicação de fácil 
acesso a todos alunos; auscultar as opiniões 
dos alunos, valorizando e aproveitando as 
suas críticas, ideias e sugestões; apostar na 
formação de crianças e jovens responsáveis, 
participativos e mais interventivos na vida 
escolar e no próprio processo de 
aprendizagem. 

Lideranças, 
Professores, Alunos 
e equipa do Projeto 
#vozesdeles 

Divulgação nos canais de comunicação 
do Agrupamento. 
Adicionar o filme “#vozesdeles” ao 
Classroom 
  

1ª quarta-feira 
mensal, divulgar o 
filme “#vozesdeles”   

anos letivos 

2021/2022 

2022/2023 
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Plano de Comunicação  com 

a Comunidade 
 
 
 

A comunicação assume um papel primordial na gestão da mudança. 

Para que a comunicação seja clara e efetiva é necessário definir 

mecanismos de comunicação interna e externa, de forma a 

promover e potenciar a interação, a celeridade e o rigor da 

informação. 

 
O correio eletrónico é o meio de comunicação privilegiado neste 

processo. Deste modo, toda a comunicação entre as estruturas do 

Agrupamento e os docentes e funcionários, é realizada através do 

email institucional. Os utilizadores devem, sempre que possível, 

aceder à sua caixa de correio num período de 24 horas (durante os 

dias úteis), proporcionando a melhoria da comunicação e 

colaboração entre a comunidade educativa. 

 
Relativamente aos Encarregados de Educação, será estabelecido na 

primeira reunião com os mesmos, que os contactos privilegiados são 

a Caderneta do Aluno e o email, os quais devem ser consultados com 

regularidade (semanalmente). 

 

Permitir agendar as horas de atendimento aos Encarregados de 

Educação, assincronamente ou presencialmente, estabelecendo o 

docente/diretor de turma a melhor estratégia     para o atendimento. 

 

Utilizar as redes sociais, newsletter e página Web como fonte de 

divulgação das vivências do Agrupamento e boas práticas 

pedagógicas, projetando a escola para o exterior e fomentar o 

envolvimento e colaboração de todos os elementos da comunidade 

educativa na construção da sua Identidade. 

07 
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Plano de Comunicação   com a 

Comunidade 
 

Secret@ria Digital- Simplificar a entrega de documentos nos 

serviços administrativos, tais como justificação de faltas 

(disponibilizar os impressos em formato digital editável, de forma a 

poderem ser preenchidos e enviados via email). Criação de um email 

próprio para este efeito. 

 

O Seminário de boas práticas, a realizar no 2º e 3ºperiodo do ano 

letivo 2021/2022, será um momento de excelência pela comunicação 

de boas práticas e capacitação dos docentes através da partilha e 

valorização de boas práticas apresentadas. 

 

O Projeto #vozesdeles torna-se uma mais-valia no processo de 

comunicação. Este projeto tem como objetivo dar voz aos alunos do 

Agrupamento, valorizando e aproveitando as suas opiniões, críticas, 

ideias e sugestões. Aposta-se, assim, na formação de crianças e 

jovens responsáveis, participativos e mais interventivos na vida 

escolar e no próprio processo de aprendizagem. 

 

Professores Alunos 

Email institucional 

Website do Agrupamento 

Redes socias 

Seminário de boas práticas (2º e 3º 

período) 

Plataforma Classroom 

Newsletter do Agrupamento 

Email institucional 

Caderneta do aluno 

Website do Agrupamento 

Plataforma Classroom 

Newsletter do agrupamento 

Projeto #vozesdeles 

Encarregados de Educação Organizacional 

Email 

Caderneta do aluno 

Website do Agrupamento 

Redes sociais 

Newsletter 

Email institucional  

Website do Agrupamento 

Redes Sociais  

Newsletter do Agrupamento 

07 
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Monitorização e  Avaliação 
 

Instrumentos de monitorização do PADDE: 

• Recolha de evidências 

• Aplicação de questionários; 

• Registo em ata dos assuntos/deliberações tratados na reunião 

trimestral com as equipas PTD, equipa de comunicação e dirigentes; 

• Registo das atividades realizadas (Checklist); 

• Aplicação do questionário Selfie no 3º período do ano letivo 

2022/2023 (comparação de dados com o ano letivo 2020/2021). 

 

 

Periocidade: 

• Monitorização trimestral 

• Avaliação no final do ano letivo 
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Equipas 

 

 

 

 

 

 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
   

   

   

   

   

   

Equipa de Comunicação 

Nome Função 
  

  

  

  

  

  

Equipa de Liderança Digital 

Nome Função 
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ANEXOS 

 
• Relatório Check-in CFOS 

• Relatório SELFIE 1º e 2º ciclo 

• Relatório SELFIE 3º ciclo 

• SELFIE- Resultados Consolidados 
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Totais-CFOS

Total de professores 3100

  

Total respostas 2586

  

% Respostas 81%

Docentes por oficina

Oficina nível 1 620 24%

Oficina nível 2 1709 66%

Oficina nível 3 257 10%



13 Agrupamento de Escolas Luisa Todi

Inquérito check-in
Nº docentes 213
Respondentes fase 1 131
Respondentes fase 2 46
Total 177
% 83%

Oficinas
Nível 1 49
Nível 2 110
Nível 3 18



Agrupamento de Escolas/Escola Não Agrupada:

Proficiência Global Envolvimento Profissional
A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1

Contagem 8 40 68 39 14 2 13
% de N da linha 4,7% 23,4% 39,8% 22,8% 8,2% 1,2% 7,6%

Total de respondentes: 171









Envolvimento Profissional Recursos Digitais
A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2

51 67 31 7 2 31 50 41 38
29,8% 39,2% 18,1% 4,1% 1,2% 18,1% 29,2% 24,0% 22,2%









Recursos Digitais Ensino e Aprendizagem Avaliação
C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1

9 2 37 52 48 20 13 1 17
5,3% 1,2% 21,6% 30,4% 28,1% 11,7% 7,6% 0,6% 9,9%









Avaliação Capacitação dos Aprendentes
A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2

62 59 23 7 3 25 34 46 39
36,3% 34,5% 13,5% 4,1% 1,8% 14,6% 19,9% 26,9% 22,8%









Capacitação dos Aprendentes Promoção da Competência digital dos Aprendentes
C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2

23 4 51 39 52 21 7 1
13,5% 2,3% 29,8% 22,8% 30,4% 12,3% 4,1% 0,6%









Relatório escolar do SELFIE

Agrupamento de Escolas Luísa Todi

Ensino básico (1.º 2.º ciclos)

SELFIE 2020-2021, session 3
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Como utilizar os resultados

O relatório escolar do SELFIE reúne e compara as perspetivas dos seus dirigentes escolares,
professores e alunos. Tal como um verdadeiro "selfie", as informações recolhidas pelo SELFIE
oferecem à sua escola uma imagem da situação atual em relação a estratégias e práticas da
utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem. Os resultados do SELFIE
podem ajudar a iniciar um diálogo no seio da sua comunidade escolar. Podem constituir uma boa
base para identificar e discutir pontos fortes e pontos fracos e para criar um plano escolar para a
utilização de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem.

O SELFIE pode ser utilizado anualmente, pelo que pode verificar as áreas onde foram feitos
progressos e as áreas que necessitam de intervenção. Os resultados do SELFIE só estão disponíveis
para si e mais ninguém tem acesso aos mesmos.

Ao analisar os resultados do relatório de escola SELFIE, deverá analisar se existem áreas ou
afirmações/perguntas específicas com:

Pontuações baixas
Pontuações elevadas
Diferenças significativas nas pontuações entre grupos de utilizadores

Tenha em atenção que este pdf é um extrato dos resultados completos da sua escola. Se pretender
analisar em maior detalhe certas áreas ou afirmações, deve consultar o relatório em linha e
descarregar os gráficos de que necessita.

Se precisar de voltar às perguntas e afirmações em cada uma das áreas, consulte a secção
«Personalizar os seus questionários» no painel SELFIE onde pode descarregar a lista completa de
perguntas.
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O presente relatório apresenta os resultados da autorreflexão «SELFIE 2020-2021, session 3».

Taxas de conclusão

No presente exercício de autorreflexão, a participação dos dirigentes escolares, dos professores e dos
alunos foi a seguinte:

Perfis

Os perfis apresentados para esta escola/empresa são os seguintes:
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Panorâmica das áreas

Média de respostas para cada grupo (dirigentes escolares, professores e alunos) para cada uma das 8
áreas.
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Resultados por área

Média de respostas para cada afirmação/pergunta. 
Para resultados mais pormenorizados, consulte o relatório em linha.

A. Liderança

B. Colaboração e trabalho em rede

C. Infraestruturas e equipamentos

D. Desenvolvimento profissional contínuo

E. Pedagogia: apoios e recursos

F. Pedagogia: aplicação em sala de aula

G. Práticas de avaliação

H. Competências digitais dos alunos
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A. Liderança

As perguntas nesta área dizem respeito ao papel da liderança na integração das tecnologias digitais a
nível da escola para o ensino e a aprendizagem.
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B. Colaboração e trabalho em rede

A presente área refere-se a medidas que as escolas podem adotar para apoiar uma cultura de
colaboração e comunicação que promova a partilha de experiências e uma aprendizagem eficaz,
dentro e fora dos limites das organizações.
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C. Infraestruturas e equipamentos

As perguntas nesta área dizem respeito a infraestruturas (p. ex. equipamento,<br/><br/>software,
ligação à Internet). Dispor de infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras<br/><br/>pode permitir e
facilitar a inovação no ensino, na aprendizagem e nas práticas de avaliação.
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D. Desenvolvimento profissional contínuo

As perguntas nesta área dizem respeito ao modo como a escola apoia o<br/><br/>desenvolvimento
profissional contínuo (DPC) do seu pessoal em todos os níveis. O DPC pode apoiar o desenvolvimento
e a integração de novos modos de ensino e de aprendizagem que aproveitam as tecnologias digitais
para melhores resultados de aprendizagem.
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E. Pedagogia: apoios e recursos

A presente área refere-se à preparação para a utilização das tecnologias digitais de aprendizagem,
com vista à atualização e inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.
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F. Pedagogia: aplicação em sala de aula

A presente área refere-se à aplicação, em sala de aula, das tecnologias digitais de aprendizagem, com
vista à atualização e inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.
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G. Práticas de avaliação

Esta área diz respeito a medidas que as escolas podem equacionar para passar da avaliação mais
tradicional a um repertório de práticas mais amplo. Este repertório poderia incluir práticas de
avaliação baseadas na tecnologia, centradas nos alunos, personalizadas e fidedignas.
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O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

G10. Utilização de dados para melhorar a aprendizagem
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H. Competências digitais dos alunos

As perguntas nesta área dizem respeito às competências, conhecimento e atitudes de que os alunos
necessitam para utilizarem as tecnologias<br/><br/>com confiança, criatividade e sentido crítico.
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Outras áreas

Mais informações sobre a utilização da tecnologia na sua escola

Fatores que inibem a utilização de tecnologia

*Fatores negativos (ensino e aprendizagem à 
distância)

*Fatores positivos (ensino e aprendizagem à 
distância)

Utilidade das atividades de DPC

Confiança na utilização das tecnologias

Percentagem de tempo

Adoção das tecnologias

Utilização de tecnologia
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*Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola

*Conhecimentos técnicos dos alunos
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Fatores que inibem a utilização de tecnologia

O ensino e a aprendizagem com as tecnologias digitais na sua escola são negativamente afetados
pelos seguintes fatores?
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*Fatores negativos (ensino e aprendizagem à distância)

Os fatores que se seguem têm implicações negativas no ensino e na aprendizagem à distância
através de tecnologias digitais?
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*Fatores positivos (ensino e aprendizagem à distância)

Os fatores que se seguem têm implicações positivas no ensino e na aprendizagem à distância através
de tecnologias digitais?
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Utilidade das atividades de DPC

O que é que os professores da sua escola pensam sobre a utilidade das ações de CPD nas quais eles
participaram no ano passado?
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Classificações
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Confiança na utilização das tecnologias

Qual o grau de confiança dos seus professores relativamente à utilização de tecnologia para as
seguintes tarefas?

Classificações
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Percentagem de tempo

Qual é a percentagem de tempo de ensino em que os professores da sua escola usaram as
tecnologias digitais nas aulas, nos últimos 3 meses?

Classificações
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Adoção das tecnologias

Qual a opção que melhor descreve a abordagem dos seus dirigentes escolares e professores em
relação à utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem?

Classificações
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Utilização de tecnologia

Como é que os seus alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola?

Classificações
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*Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola

Tem acesso a dispositivos digitais (computador de secretária, computador portátil, táblete, telemóvel)
<strong> em casa</strong>?

Classificações
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*Conhecimentos técnicos dos alunos

Quando as aulas se realizam em casa através de tecnologias digitais
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Como utilizar os resultados

Este relatório pode constituir uma boa base para identificar e discutir pontos fortes e pontos fracos e
para criar um plano escolar sobre a utilização de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem.

We list some examples on how you can apply the school report looking at the section '"Overview of
areas"':

Se uma área (por exemplo infraestruturas ou avaliação) recebeu uma classificação baixa, poderá 
pretender torná-la um aspeto a melhorar
se uma das áreas atrair a classificação mais elevada geral, trata-se de um ponto forte que 
poderia ser analisado mais aprofundadamente para  identificar a razão pela qual está a funcionar 
bem e o que falta melhorar ainda mais;
Se constatar discrepâncias entre as opiniões dos alunos e dos professores ou entre as dos 
professores e dos dirigentes escolares, tal poderá ser explorado em maior profundidade.

A análise e o debate podem ajudar a sua escola a criar um plano de ação para reforçar a utilização de
tecnologias digitais para melhorar o ensino e a aprendizagem.

Tenha em atenção que este pdf é um extrato dos resultados completos da sua escola. Se pretender
analisar em maior detalhe certas áreas ou afirmações, deve consultar o relatório em linha e
descarregar os gráficos de que necessita.
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Como utilizar os resultados

O relatório escolar do SELFIE reúne e compara as perspetivas dos seus dirigentes escolares,
professores e alunos. Tal como um verdadeiro "selfie", as informações recolhidas pelo SELFIE
oferecem à sua escola uma imagem da situação atual em relação a estratégias e práticas da
utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem. Os resultados do SELFIE
podem ajudar a iniciar um diálogo no seio da sua comunidade escolar. Podem constituir uma boa
base para identificar e discutir pontos fortes e pontos fracos e para criar um plano escolar para a
utilização de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem.

O SELFIE pode ser utilizado anualmente, pelo que pode verificar as áreas onde foram feitos
progressos e as áreas que necessitam de intervenção. Os resultados do SELFIE só estão disponíveis
para si e mais ninguém tem acesso aos mesmos.

Ao analisar os resultados do relatório de escola SELFIE, deverá analisar se existem áreas ou
afirmações/perguntas específicas com:

Pontuações baixas
Pontuações elevadas
Diferenças significativas nas pontuações entre grupos de utilizadores

Tenha em atenção que este pdf é um extrato dos resultados completos da sua escola. Se pretender
analisar em maior detalhe certas áreas ou afirmações, deve consultar o relatório em linha e
descarregar os gráficos de que necessita.

Se precisar de voltar às perguntas e afirmações em cada uma das áreas, consulte a secção
«Personalizar os seus questionários» no painel SELFIE onde pode descarregar a lista completa de
perguntas.
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O presente relatório apresenta os resultados da autorreflexão «SELFIE 2020-2021, session 3».

Taxas de conclusão

No presente exercício de autorreflexão, a participação dos dirigentes escolares, dos professores e dos
alunos foi a seguinte:

Perfis

Os perfis apresentados para esta escola/empresa são os seguintes:
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Panorâmica das áreas

Média de respostas para cada grupo (dirigentes escolares, professores e alunos) para cada uma das 8
áreas.
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Resultados por área

Média de respostas para cada afirmação/pergunta. 
Para resultados mais pormenorizados, consulte o relatório em linha.

A. Liderança

B. Colaboração e trabalho em rede

C. Infraestruturas e equipamentos

D. Desenvolvimento profissional contínuo

E. Pedagogia: apoios e recursos

F. Pedagogia: aplicação em sala de aula

G. Práticas de avaliação

H. Competências digitais dos alunos
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A. Liderança

As perguntas nesta área dizem respeito ao papel da liderança na integração das tecnologias digitais a
nível da escola para o ensino e a aprendizagem.
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B. Colaboração e trabalho em rede

A presente área refere-se a medidas que as escolas podem adotar para apoiar uma cultura de
colaboração e comunicação que promova a partilha de experiências e uma aprendizagem eficaz,
dentro e fora dos limites das organizações.
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C. Infraestruturas e equipamentos

As perguntas nesta área dizem respeito a infraestruturas (p. ex. equipamento,<br/><br/>software,
ligação à Internet). Dispor de infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras<br/><br/>pode permitir e
facilitar a inovação no ensino, na aprendizagem e nas práticas de avaliação.
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D. Desenvolvimento profissional contínuo

As perguntas nesta área dizem respeito ao modo como a escola apoia o<br/><br/>desenvolvimento
profissional contínuo (DPC) do seu pessoal em todos os níveis. O DPC pode apoiar o desenvolvimento
e a integração de novos modos de ensino e de aprendizagem que aproveitam as tecnologias digitais
para melhores resultados de aprendizagem.
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E. Pedagogia: apoios e recursos

A presente área refere-se à preparação para a utilização das tecnologias digitais de aprendizagem,
com vista à atualização e inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.
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F. Pedagogia: aplicação em sala de aula

A presente área refere-se à aplicação, em sala de aula, das tecnologias digitais de aprendizagem, com
vista à atualização e inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.
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G. Práticas de avaliação

Esta área diz respeito a medidas que as escolas podem equacionar para passar da avaliação mais
tradicional a um repertório de práticas mais amplo. Este repertório poderia incluir práticas de
avaliação baseadas na tecnologia, centradas nos alunos, personalizadas e fidedignas.
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O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

G10. Utilização de dados para melhorar a aprendizagem
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H. Competências digitais dos alunos

As perguntas nesta área dizem respeito às competências, conhecimento e atitudes de que os alunos
necessitam para utilizarem as tecnologias<br/><br/>com confiança, criatividade e sentido crítico.
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Outras áreas

Mais informações sobre a utilização da tecnologia na sua escola

Fatores que inibem a utilização de tecnologia

*Fatores negativos (ensino e aprendizagem à 
distância)

*Fatores positivos (ensino e aprendizagem à 
distância)

Utilidade das atividades de DPC

Confiança na utilização das tecnologias

Percentagem de tempo

Adoção das tecnologias

Utilização de tecnologia
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*Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola

*Conhecimentos técnicos dos alunos
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Fatores que inibem a utilização de tecnologia

O ensino e a aprendizagem com as tecnologias digitais na sua escola são negativamente afetados
pelos seguintes fatores?
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*Fatores negativos (ensino e aprendizagem à distância)

Os fatores que se seguem têm implicações negativas no ensino e na aprendizagem à distância
através de tecnologias digitais?
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*Fatores positivos (ensino e aprendizagem à distância)

Os fatores que se seguem têm implicações positivas no ensino e na aprendizagem à distância através
de tecnologias digitais?
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Utilidade das atividades de DPC

O que é que os professores da sua escola pensam sobre a utilidade das ações de CPD nas quais eles
participaram no ano passado?
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Classificações
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Confiança na utilização das tecnologias

Qual o grau de confiança dos seus professores relativamente à utilização de tecnologia para as
seguintes tarefas?

Classificações
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Percentagem de tempo

Qual é a percentagem de tempo de ensino em que os professores da sua escola usaram as
tecnologias digitais nas aulas, nos últimos 3 meses?

Classificações
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Adoção das tecnologias

Qual a opção que melhor descreve a abordagem dos seus dirigentes escolares e professores em
relação à utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem?

Classificações
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Utilização de tecnologia

Como é que os seus alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola?

Classificações
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*Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola

Tem acesso a dispositivos digitais (computador de secretária, computador portátil, táblete, telemóvel)
<strong> em casa</strong>?

Classificações
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*Conhecimentos técnicos dos alunos

Quando as aulas se realizam em casa através de tecnologias digitais
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Como utilizar os resultados

Este relatório pode constituir uma boa base para identificar e discutir pontos fortes e pontos fracos e
para criar um plano escolar sobre a utilização de tecnologias digitais no apoio à aprendizagem.

We list some examples on how you can apply the school report looking at the section '"Overview of
areas"':

Se uma área (por exemplo infraestruturas ou avaliação) recebeu uma classificação baixa, poderá 
pretender torná-la um aspeto a melhorar
se uma das áreas atrair a classificação mais elevada geral, trata-se de um ponto forte que 
poderia ser analisado mais aprofundadamente para  identificar a razão pela qual está a funcionar 
bem e o que falta melhorar ainda mais;
Se constatar discrepâncias entre as opiniões dos alunos e dos professores ou entre as dos 
professores e dos dirigentes escolares, tal poderá ser explorado em maior profundidade.

A análise e o debate podem ajudar a sua escola a criar um plano de ação para reforçar a utilização de
tecnologias digitais para melhorar o ensino e a aprendizagem.

Tenha em atenção que este pdf é um extrato dos resultados completos da sua escola. Se pretender
analisar em maior detalhe certas áreas ou afirmações, deve consultar o relatório em linha e
descarregar os gráficos de que necessita.





Palavra-passe para deproteger folhas: selfie

Questionários aplicados a que Níveis de Ensino?

1º Ciclo e 2º ciclo

3º Ciclo

Índice Respondentes

Taxas de participação nos questionários Todos

Médias por questão e nível de ensino Todos

Médias por questão e grupo de participantes Todos

Médias por dimensão do SELFIE Todos

Médias das questões próprias Todos

Utilidade das atividades de Desenvolvimento Profissional Contínuo Professores

Confiança na utilização de tecnologia Professores

Percentagem de tempo disponível para ensinar com tecnologias digitais Professores

Adoção de tecnologia Dirigentes e Professores

Fatores que inibem a utilização de tecnologia Dirigentes e Professores

Fatores negativos para o uso de tecnologia em casa (ensino e aprendizagem remotos) Dirigentes e Professores

Fatores positivos para o uso de tecnologia em casa (ensino e aprendizagem remotos) Dirigentes e Professores

Como é que os seus alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola Alunos

Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola Alunos

Conhecimentos técnicos dos alunos Alunos

* Exemplos de atividades de DPC sobre a utilização pedagógica das tecnologias digitais Professores

* Exemplos de tecnologia digital particularmente útil para o ensino Professores

* De momento não conseguimos visualizar nos resultados
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#gid=1113605346
#gid=null
#rangeid=750861125
#rangeid=906497541
#rangeid=336272440
#rangeid=896815936
#rangeid=840309573
#rangeid=1690655725
#rangeid=1925993214
#rangeid=1591319159
#rangeid=184601245
#rangeid=1671683718
#gid=2027353243
#gid=979202780


Índice

1. Taxas de participação nos questionários

1º Ciclo e 2º ciclo 3º Ciclo

Convidados Concluídos % Convidados Concluídos %

Dirigentes escolares 25 24 96,0% 11 10 91,0%

Professores 114 87 76,0% 17 16 94,0%
Alunos 1221 916 75,0% 289 259 90,0%

#gid=1913727762


Índice
2. Médias por questão e nível de ensino

Preencha apenas a células com fundo branco 
(valores médios por questão, nível de ensino e grupo de 

participantes)
1º Ciclo e 2º ciclo 3º Ciclo

A: Liderança
Média 
Global

Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média
Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média

A1 Estratégia digital 3,2 2,9 3,1 3,0 3,1 3,5 3,3
A2 Desenvolvimento da estratégia com os professores 3,1 3,0 3,2 3,1 2,8 3,3 3,1
A3 Novas formas de ensino 2,7 2,1 3,0 2,6 2,6 3,0 2,8
A9 Participação das empresas na estratégia

A4 op Tempo para explorar o ensino digital 2,1 1,9 2,4 2,2 1,7 2,5 2,1
A5 op Regras sobre direitos de autor (copyright) e licenciamento 2,9 3,0 2,1 2,6 3,1 3,3 3,2

Média 2,8 2,6 2,8 2,7 2,7 3,1 2,9

B: Colaboração e trabalho em rede Média 
Global

Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média

B1 Análise dos progressos 2,8 2,8 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8
B2 Debate sobre a utilização de tecnologias 3,3 3,4 3,1 3,7 3,4 3,2 3,1 3,0 3,1
B3 Parcerias 3,1 3,1 2,9 3,0 3,0 3,3 3,2

B4 op Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância 2,5 2,5 2,7 2,6 2,0 2,6 2,3
Média 2,9 3,0 2,9 3,7 3,0 2,7 3,0 3,0 2,9

C: Infraestruturas e equipamentos Média 
Global

Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média

C1 Infraestruturas 3,1 2,8 3,2 3,0 3,0 3,4 3,2
C2 Dispositivos digitais para o ensino 3,0 2,6 3,1 2,9 3,1 3,2 3,2
C3 Acesso à Internet 3,2 2,9 3,5 3,6 3,3 2,9 3,1 2,9 3,0
C5 Apoio técnico 3,1 2,3 2,8 3,6 2,9 3,7 3,1 3,1 3,3
C7 Proteção de dados 3,3 2,8 3,4 3,1 3,6 3,4 3,5
C8 Dispositivos digitais para a aprendizagem 2,8 2,2 2,7 3,8 2,9 2,6 2,3 3,3 2,7

C17 Bases de dados de prestadores de formação

C10 op Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos 2,1 1,8 2,1 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3
C11 op FRATURA DIGITAL: medidas para identificar os desafios 3,4 3,2 3,3 3,3 3,7 3,4 3,6
C12 op FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios 3,4 3,3 3,2 3,3 3,7 3,4 3,6
C13 op Trazer o próprio dispositivo 2,2 2,3 2,3 2,3 1,7 2,1 2,7 2,2
C14 op Espaços físicos 2,6 2,5 2,9 2,7 2,2 2,9 2,6
C15 op Tecnologias de apoio 2,4 1,8 2,6 2,2 2,3 3,0 2,7
C16 op Bibliotecas/repositórios online 2,8 2,2 3,0 2,6 2,9 2,9 3,2 3,0

Média 2,9 2,5 2,9 3,7 2,8 2,9 3,0 2,9 2,9

D: Desenvolvimento profissional contínuo Média 
Global

Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média

D1 Necessidades de DPC 2,9 3,0 2,8 2,9 3,2 2,7 3,0
D2 Participação em ações de DPC 3,7 3,8 3,4 3,6 4,1 3,3 3,7
D3 Partilha de experiências 3,3 3,1 3,3 3,2 3,2 3,4 3,3
D4 Oportunidades de DPC

Média 3,3 3,3 3,2 3,2 3,5 3,1 3,3

E: Pedagogia - apoios e recursos Média 
Global

Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média

E1 Recursos educativos online 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2
E2 Criação de recursos digitais 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7
E3 Utilização de ambientes de aprendizagem virtuais 3,7 3,7 3,8 3,8 3,3 3,8 3,7 3,6
E4 Comunicação com a comunidade escolar 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3 4,1 4,2

E5 op Recursos educativos abertos 3,7 3,5 4,0 3,8 3,6 3,6 3,6
Média 3,9 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 3,7 3,8

F: Pedagogia - aplicação em sala de aula Média 
Global

Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média

F1 Adaptação às necessidades dos alunos 3,6 3,2 3,8 3,9 3,6 3,4 3,9 3,1 3,5
F3 Promoção da criatividade 3,4 3,1 3,7 3,4 3,4 3,5 3,1 3,3
F4 Envolvimento dos alunos 3,5 3,4 3,8 3,4 3,5 3,8 3,4 3,3 3,5
F5 Colaboração entre os alunos 3,4 3,2 3,5 3,8 3,5 2,9 3,4 3,4 3,2
F6 Projetos transdisciplinares 3,1 3,1 3,3 3,2 2,9 3,1 3,0 3,0

F8 op Orientação profissional

Média 3,4 3,2 3,6 3,7 3,5 3,3 3,5 3,2 3,3

G: Práticas de avaliação Média 
Global

Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média

G1 Avaliação de aptidões 3,1 3,0 3,5 3,3 2,6 3,3 3,0
G3 Feedback em tempo útil 3,0 2,8 3,5 3,2 2,5 3,4 2,8 2,9
G5 Autorreflexão sobre a aprendizagem 2,9 2,8 3,3 3,1 2,4 3,0 2,8 2,7
G7 Feedback aos outros alunos 2,5 2,6 2,8 2,7 2,1 2,4 2,5 2,3

G8 op Avaliação digital 3,0 2,7 3,3 3,0 3,0 2,9 3,0
G9 op Documentação da aprendizagem 3,1 3,1 3,5 3,3 2,8 3,1 2,9 2,9

G10 op Utilização de dados para melhorar a aprendizagem

G11 op Valorização das aptidões desenvolvidas fora da escola 3,2 3,1 4,0 3,6 2,7 3,5 2,9 3,0
Média 3,0 2,9 3,4 3,1 2,6 3,1 2,8 2,8

H: Competências digitais dos alunos Média 
Global

Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média Dirigentes
escolares 

Profs Alunos Média

H1 Comportamento seguro 3,8 3,5 3,5 4,1 3,7 4,2 3,7 3,6 3,8
H3 Comportamento responsável 3,8 3,6 3,7 4,1 3,8 4,2 3,9 3,5 3,9
H5 Controlo da qualidade das informações 3,4 3,3 3,3 3,8 3,5 2,9 3,8 3,4 3,4
H7 Dar crédito ao trabalho dos outros 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 3,2
H9 Criação de conteúdos digitais 3,3 3,0 3,3 3,2 3,9 3,1 3,4 3,5

H10 Aprender a comunicar 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,3 3,5
H12 op Aptidões digitais em várias disciplinas 3,2 2,9 3,1 3,3 3,1 3,8 2,9 3,0 3,2
H13 op Aprender codificação ou programação 2,4 2,1 2,6 3,2 2,6 1,6 2,4 2,7 2,2
H15 op Resolução de problemas técnicos 2,4 2,3 2,6 2,5 2,0 2,5 2,7 2,4
H17 op Aptidões relacionadas com as qualificações profissionais

Média 3,3 3,1 3,2 3,7 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2

#gid=1913727762


Índice 3. Médias por questão e grupo de participantes

Dirigentes 
Escolares 

Professores Alunos
A: Liderança

Média 
Global

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média
1º Ciclo e 

2º ciclo
3º Ciclo Média

A1 Estratégia digital 3,2 2,9 3,1 3,0 3,1 3,5 3,3

A2 Desenvolvimento da estratégia com os professores 3,1 3,0 2,8 2,9 3,2 3,3 3,3

A3 Novas formas de ensino 2,7 2,1 2,6 2,4 3,0 3,0 3,0

A9 Participação das empresas na estratégia

A4 op Tempo para explorar o ensino digital 2,1 1,9 1,7 1,8 2,4 2,5 2,5

A5 op Regras sobre direitos de autor (copyright) e licenciamento 2,9 3,0 3,1 3,1 2,1 3,3 2,7

Média 2,8 2,6 2,7 2,6 2,8 3,1 2,9

B: Colaboração e trabalho em rede Média 
Global

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média

B1 Análise dos progressos 2,8 2,8 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9
B2 Debate sobre a utilização de tecnologias 3,3 3,4 3,2 3,3 3,1 3,1 3,1 3,7 3,0 3,4
B3 Parcerias 3,1 3,1 3,0 3,1 2,9 3,3 3,1

B4 op Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância 2,5 2,5 2,0 2,3 2,7 2,6 2,7
Média 3,0 3,0 2,7 2,8 2,9 3,0 2,9 3,7 3,0 3,4

C: Infraestruturas e equipamentos Média 
Global

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média

C1 Infraestruturas 3,1 2,8 3,0 2,9 3,2 3,4 3,3
C2 Dispositivos digitais para o ensino 3,0 2,6 3,1 2,9 3,1 3,2 3,2
C3 Acesso à Internet 3,2 2,9 2,9 2,9 3,5 3,1 3,3 3,6 2,9 3,3
C5 Apoio técnico 3,1 2,3 3,7 3,0 2,8 3,1 3,0 3,6 3,1 3,4
C7 Proteção de dados 3,3 2,8 3,6 3,2 3,4 3,4 3,4
C8 Dispositivos digitais para a aprendizagem 2,8 2,2 2,6 2,4 2,7 2,3 2,5 3,8 3,3 3,6

C17 Bases de dados de prestadores de formação

C10 op Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos 2,1 1,8 2,2 2,0 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3
C11 op FRATURA DIGITAL: medidas para identificar os desafios 3,4 3,2 3,7 3,5 3,3 3,4 3,4
C12 op FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios 3,4 3,3 3,7 3,5 3,2 3,4 3,3
C13 op Trazer o próprio dispositivo 2,2 2,3 1,7 2,0 2,3 2,1 2,2 2,7 2,7
C14 op Espaços físicos 2,6 2,5 2,2 2,4 2,9 2,9 2,9
C15 op Tecnologias de apoio 2,4 1,8 2,3 2,1 2,6 3,0 2,8
C16 op Bibliotecas/repositórios online 2,8 2,2 2,9 2,6 3,0 2,9 3,0 3,2 3,2

Média 3,0 2,5 2,9 2,7 2,9 3,0 2,9 3,7 2,9 3,2

D: Desenvolvimento profissional contínuo Média 
Global

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média

D1 Necessidades de DPC 2,9 3,0 3,2 3,1 2,8 2,7 2,8
D2 Participação em ações de DPC 3,7 3,8 4,1 4,0 3,4 3,3 3,4
D3 Partilha de experiências 3,3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4
D4 Oportunidades de DPC

Média 3,3 3,3 3,5 3,4 3,2 3,1 3,2

E: Pedagogia - apoios e recursos Média 
Global

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média

E1 Recursos educativos online 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3
E2 Criação de recursos digitais 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8
E3 Utilização de ambientes de aprendizagem virtuais 3,7 3,7 3,3 3,5 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7
E4 Comunicação com a comunidade escolar 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,2

E5 op Recursos educativos abertos 3,7 3,5 3,6 3,6 4,0 3,6 3,8

Média 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0 3,7 3,7

F: Pedagogia - aplicação em sala de aula Média 
Global

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média

F1 Adaptação às necessidades dos alunos 3,6 3,2 3,4 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 3,1 3,5
F3 Promoção da criatividade 3,4 3,1 3,4 3,3 3,7 3,5 3,6 3,1 3,1
F4 Envolvimento dos alunos 3,6 3,4 3,8 3,6 3,8 3,4 3,6 3,8 3,3 3,5
F5 Colaboração entre os alunos 3,4 3,2 2,9 3,1 3,5 3,4 3,5 3,8 3,4 3,6
F6 Projetos transdisciplinares 3,1 3,1 2,9 3,0 3,3 3,1 3,2 3,0 3,0

F8 op Orientação profissional

Média 3,4 3,2 3,3 3,2 3,6 3,5 3,5 3,8 3,2 3,4

G: Práticas de avaliação Média 
Global

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média

G1 Avaliação de aptidões 3,1 3,0 2,6 2,8 3,5 3,3 3,4
G3 Feedback em tempo útil 3,1 2,8 2,5 2,7 3,5 3,4 3,5 2,8 2,8
G5 Autorreflexão sobre a aprendizagem 2,9 2,8 2,4 2,6 3,3 3,0 3,2 2,8 2,8
G7 Feedback aos outros alunos 2,5 2,6 2,1 2,4 2,8 2,4 2,6 2,5 2,5

G8 op Avaliação digital 3,0 2,7 3,0 2,9 3,3 2,9 3,1
G9 op Documentação da aprendizagem 3,1 3,1 2,8 3,0 3,5 3,1 3,3 2,9 2,9
G10 op Utilização de dados para melhorar a aprendizagem

G11 op Valorização das aptidões desenvolvidas fora da escola 3,3 3,1 2,7 2,9 4,0 3,5 3,8 2,9 2,9
Média 3,0 2,9 2,6 2,7 3,4 3,1 3,3 2,8 2,8

H: Competências digitais dos alunos Média 
Global

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo Média

H1 Comportamento seguro 3,8 3,5 4,2 3,9 3,5 3,7 3,6 4,1 3,6 3,9
H3 Comportamento responsável 3,8 3,6 4,2 3,9 3,7 3,9 3,8 4,1 3,5 3,8
H5 Controlo da qualidade das informações 3,4 3,3 2,9 3,1 3,3 3,8 3,6 3,8 3,4 3,6
H7 Dar crédito ao trabalho dos outros 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 3,2
H9 Criação de conteúdos digitais 3,3 3,0 3,9 3,5 3,3 3,1 3,2 3,4 3,3

H10 Aprender a comunicar 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,3 3,5
H12 op Aptidões digitais em várias disciplinas 3,2 2,9 3,8 3,4 3,1 2,9 3,0 3,3 3,0 3,2
H13 op Aprender codificação ou programação 2,4 2,1 1,6 1,9 2,6 2,4 2,5 3,2 2,7 3,0
H15 op Resolução de problemas técnicos 2,4 2,3 2,0 2,2 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6
H17 op Aptidões relacionadas com as qualificações profissionais

Média 3,3 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,7 3,2 3,3
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Índice 4. Médias por dimensão do SELFIE

Taxas de participação nos questionários

Taxa de participação 1º Ciclo e 2º ciclo 3º Ciclo
Participantes Convidados Concluídos % Convidados Concluídos % Convidados Concluídos % Convidados Concluídos % Convidados Concluídos %

Dirigentes escolares 25 24 96% 11 10 91%

Professores 114 87 76% 17 16 94%
Alunos 1221 916 75% 289 259 90%

Médias por dimensão e nível de ensino

1º Ciclo e 2º ciclo 3º Ciclo

Áreas Média Global
Dirigentes 
escolares

Professores Alunos Média
Dirigentes 
escolares

Professores Alunos Média
Dirigentes 
escolares

Professores Alunos Média
Dirigentes 
escolares

Professores Alunos Média
Dirigentes 
escolares

Professores Alunos Média

A: Liderança 2,8 2,6 2,8 2,7 2,7 3,1 2,9

B: Colaboração e trabalho em rede 3,0 3,0 2,9 3,7 3,0 2,7 3,0 3,0 2,9

C: Infraestruturas e equipamentos 3,0 2,5 2,9 3,7 2,8 2,9 3,0 2,9 2,9

D: Desenvolvimento profissional contínuo 3,3 3,3 3,2 3,2 3,5 3,1 3,3

E: Pedagogia - apoios e recursos 3,9 3,9 4,0 4,0 3,8 3,9 3,7 3,8

F: Pedagogia - aplicação em sala de aula 3,4 3,2 3,6 3,7 3,5 3,3 3,5 3,2 3,3

G: Práticas de avaliaçao 2,9 2,9 3,4 3,1 2,6 3,1 2,8 2,8
H: Competências digitais dos alunos 3,3 3,1 3,2 3,7 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2

Média Global 3,2 3,0 3,3 3,7 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1

Médias por dimensão e grupo de participantes

Dirigentes escolares Professores Alunos

Áreas Média Global
1º Ciclo e 2º 

ciclo
3º Ciclo Média

1º Ciclo e 2º 
ciclo

3º Ciclo Média
1º Ciclo e 2º 

ciclo
3º Ciclo Média

A: Liderança 2,8 2,6 2,7 2,6 2,8 3,1 2,9

B: Colaboração e trabalho em rede 3,0 3,0 2,7 2,8 2,9 3,0 2,9 3,7 3,0 3,4

C: Infraestruturas e equipamentos 3,0 2,5 2,9 2,7 2,9 3,0 2,9 3,7 2,9 3,3

D: Desenvolvimento profissional contínuo 3,3 3,3 3,5 3,4 3,2 3,1 3,2

E: Pedagogia - apoios e recursos 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0 3,7 3,7

F: Pedagogia - aplicação em sala de aula 3,4 3,2 3,3 3,2 3,6 3,5 3,5 3,7 3,2 3,4

G: Práticas de avaliaçao 2,9 2,9 2,6 2,7 3,4 3,1 3,3 2,8 2,8
H: Competências digitais dos alunos 3,3 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,7 3,2 3,4

Média Global 3,2 3,0 3,1 3,1 3,3 3,2 3,2 3,7 3,1 3,3
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6. Utilidade das atividades de Desenvolvimento Profissional Contínuo

O que é que os professores da sua escola pensam sobre a utilidade das ações de Desenvolvimento Profissional Docente nas quais eles participaram no 
ano passado?

Média 
Global

Valores Médios por Nível de Ensino

Respostas dos professores
1º Ciclo e 

2º ciclo
3º Ciclo

Aprendizagem profissional presencial 3,8 3,9 3,6

Aprendizagem profissional online 4,1 4,1 4,1

Aprendizagem através da colaboração 4,0 4,1 3,9

Aprendizagem através de redes profissionais 3,5 3,8 3,2

Mentoria/tutoria a nível interno 3,4 3,4 3,4

Outra formação a nível interno 3,6 3,5 3,6

Visitas de estudo 3,0 2,9 3

Programas acreditados 3,9 3,9 3,9

Outras oportunidades de DPC

1 - Nada útil;  2 - Inútil;  3 - Um pouco útil;  4 - Útil;  5 - Muito útil

7. Confiança na utilização de tecnologia

Qual o grau de confiança dos seus professores relativamente à utilização de tecnologia para as seguintes tarefas?

Média 
Global

Valores Médios por Nível de Ensino

Respostas dos professores 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo

Preparação das aulas 3,9 3,8 4

Dar as aulas 4,0 3,8 4,1

Feedback e apoio 3,7 3,7 3,6

Comunicação 4,2 4,1 4,3
1 - Nada confiante;  2 - Pouco confiante;  3 - Algo confiante;  4 - Confiante;  5 - Muito confiante

8. Percentagem de tempo disponível para ensinar com tecnologias digitais

Qual é a percentagem de tempo de ensino em que os professores da sua escola usaram as tecnologias digitais nas aulas, nos últimos 3 meses?

Média 
Global

Valores Médios por Nível de Ensino

Respostas dos professores 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo

Percentagem de tempo para o ensino com tecnologias 3,8 3,7 3,9

1 - 0-10 %;   2 - 11-25 %;   3 - 26-50 %;   4 - 51-75 %;   5 - 76-100 %

9. Adoção de tecnologia

Qual a opção que melhor descreve a abordagem dos seus dirigentes escolares e professores em relação à utilização de tecnologias digitais nos 
processos de ensino e aprendizagem?

Média 
Global

Valores Médios por Nível de Ensino

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo

Dirigentes Escolares 2,9 2,7 3

Professores 2,6 2,4 2,8
1 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais depois da maioria dos meus colegas

2 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais ao mesmo tempo que a maioria dos meus colegas

3 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais pioneiramente quando vejo vantagens claras

4 - Estou geralmente entre os inovadores que experimentam as novas tecnologias

10. Fatores que inibem a utilização de tecnologia

O ensino e a aprendizagem com as tecnologias digitais na sua escola são negativamente afetados pelos seguintes fatores?

Média 
Global

Dirigentes Professores

1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo
Média

Dirigentes
1º Ciclo e 2º 

ciclo
3º Ciclo

Média
Professore

s

Falta de financiamento 45,6% 50,0% 40,0% 45,0% 42,5% 50,0% 46,3%

Equipamentos digitais insuficientes 94,6% 100,0% 100,0% 100,0% 90,8% 87,5% 89,2%

Ligação à Internet lenta ou pouco fiável 59,6% 58,3% 60,0% 59,2% 57,5% 62,5% 60,0%

Restrições de espaço escolar 45,9% 54,2% 60,0% 57,1% 37,9% 31,3% 34,6%

Apoio técnico limitado ou inexistente 51,8% 83,3% 30,0% 56,7% 56,3% 37,5% 46,9%

Falta de tempo para os professores 57,3% 54,2% 50,0% 52,1% 56,3% 68,8% 62,6%

Baixas competências digitais dos professores 35,2% 37,5% 20,0% 28,8% 33,3% 50,0% 41,7%

Baixas competências digitais dos alunos 38,6% 54,2% 20,0% 37,1% 42,5% 37,5% 40,0%
Outro
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11. Fatores negativos para o uso de tecnologia em casa (ensino e aprendizagem remotos)

Os fatores que se seguem têm implicações negativas no ensino e na aprendizagem à distância através de tecnologias digitais?

Média 
Global

Dirigentes Professores

1º Ciclo e 2º 
ciclo

3º Ciclo
Média

Dirigentes
1º Ciclo e 2º 

ciclo
3º Ciclo

Média
Professores

Acesso limitado dos alunos aos dispositivos digitais 75,5% 87,5% 60,0% 73,8% 79,3% 75,0% 77,2%

Acesso limitado dos alunos a uma ligação fiável à Internet 80,7% 79,2% 90,0% 84,6% 72,4% 81,3% 76,9%

Baixas competências digitais das famílias 85,3% 95,8% 80,0% 87,9% 83,9% 81,3% 82,6%

Falta de tempo dos professores para elaborar materiais para o ensino à 
distância

35,4% 41,7% 10,0% 25,9% 46,0% 43,8% 44,9%

Falta de tempo dos professores para dar feedback aos alunos 28,9% 29,2% 20,0% 24,6% 28,7% 37,5% 33,1%

Dificuldades em cativar os alunos 19,4% 20,0% 20,0% 18,8% 18,8%

Dificuldades em apoiar as famílias e/ou os tutores que ajudam os alunos 
na aprendizagem à distância

56,0% 62,5% 40,0% 51,3% 65,2% 56,3% 60,8%

Outro 10,0% 10,0% 10,0%

12. Fatores positivos para o uso de tecnologia em casa (ensino e aprendizagem remotos)

Os fatores que se seguem têm implicações positivas no ensino e na aprendizagem à distância através de tecnologias digitais?

Média 
Global

Dirigentes Professores
1º Ciclo e 2º 

ciclo
3º Ciclo Média

Dirigentes

1º Ciclo e 2º 
ciclo

3º Ciclo Média
ProfessoresA escola tem experiência na utilização de ambientes de aprendizagem 

virtuais
44,5% 45,8% 30,0% 37,9% 46,0% 56,3% 51,2%

A escola tem acesso a um conjunto bem organizado de recursos digitais 
em linha

21,8% 25,0% 20,0% 22,5% 17,2% 25,0% 21,1%

A escola tem uma política do tipo «Traga o seu próprio dispositivo» 21,8% 30,0% 30,0% 23,0% 12,5% 17,8%

Os professores participam em redes profissionais 15,5% 16,7% 10,0% 13,4% 10,3% 25,0% 17,7%

Os professores participam em programas de desenvolvimento profissional 43,4% 50,0% 30,0% 40,0% 43,7% 50,0% 46,9%

No contexto escolar, os professores colaboram na utilização das 
tecnologias digitais e na criação de recursos

60,1% 54,2% 70,0% 62,1% 59,8% 56,3% 58,1%

A escola colabora com outras escolas e organizações 17,2% 16,7% 10,0% 13,4% 17,2% 25,0% 21,1%

 A escola possui uma estratégia digital 49,1% 33,3% 50,0% 41,7% 37,9% 75,0% 56,5%

 A escola possui uma comunicação bem organizada e regular com as 
famílias e/ou os tutores

36,4% 16,7% 50,0% 33,4% 28,7% 50,0% 39,4%

Outro 10,3% 10,3% 10,3%
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13. Como é que os seus alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola

Média 
Global

Valores Médios por Nível de Ensino

Respostas  dos alunos
1º Ciclo e 

2º ciclo
3º Ciclo

Tecnologias em casa para atividades de lazer 3,2 3,9 2,5

Tecnologias em casa para trabalhos realacionados com a escola 3,2 3,2 3,1

Atividades fora da escola em que não são utilizadas quaisquer tecnologias 3,0 3 3

Tecnologias na escola para trabalhos relacionados com a mesma 3,6 2,8 4,3
Tecnologias fora da escola para atividades de aprendizagem não relacionadas com a escola 2,8 2,6 3

1 - Nunca ou quase nunca

2 - Pelo menos uma vez por mês, mas não todas as semanas

3 - Pelo menos uma vez por semana, mas não todos os dias

4 - Até uma hora por dia

5 - Mais de uma hora por dia

14. Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola

Média 
Global

Valores Médios por Nível de Ensino

Respostas dos alunos 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo

Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola 4,3 4,1 4,4

1-Não tenho acesso a um dispositivo digital para fazer os meus trabalhos escolares

2-Tenho acesso a um dispositivo digital, mas não é adequado para fazer os meus trabalhos escolares

3-Existe um dispositivo digital partilhado que posso utilizar para fazer os meus trabalhos escolares mas que nem sempre se encontra disponível quando preciso

4-Existe um dispositivo digital partilhado que posso utilizar para fazer os meus trabalhos escolares quando preciso

5-Tenho acesso a um dispositivo digital adequado para fazer os meus trabalhos escolares

15. Conhecimentos técnicos dos alunos

Quando as aulas se realizam em casa através de tecnologias digitais

Média 
Global

Valores Médios por Nível de Ensino

Respostas dos alunos 1º Ciclo e 
2º ciclo

3º Ciclo

Não sei como utilizar o software/aplicações sem ajuda

Peço à minha família e/ou tutor para me ajudar a utilizar o software/aplicações 29% 40,3% 17,8%

Peço aos meus amigos para me ajudarem a utilizar o software/aplicações 15% 11,9% 17,4%

Peço aos meus professores ou à escola para me ajudarem a utilizar o software/aplicações 22% 21,9%

Não tenho ninguém que me possa ajudar com o software/aplicações

Não peço ajuda mesmo que necessite 10% 10,4%

Encontro ajuda na Internet 31% 21,4% 39,8%

Tenho problemas de ligação à Internet 19% 19,4% 17,8%

Gostaria de utilizar as tecnologias digitais para ter mais contacto com os meus colegas 20% 24,1% 15,1%

Foi-me facultada informação sobre como devo utilizar os dispositivos digitais 22% 22,8% 22,0%

É difícil encontrar um lugar sossegado quando utilizo os dispositivos digitais para estudar 13% 14,0% 12,0%

Distraio-me muitas vezes ao utilizar os dispositivos digitais para estudar 27% 23,1% 30,1%
Outra 23% 18,4% 27,8%
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Nível de Ensino Exemplo
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