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MENSAGEM DA DIRETORA 

 

A Escola Secundária de Pinhal Novo rege-se pelos quatro pilares de 

Educação do Século XXI, defendidos por Jacques Delors – “Aprender a 

Conhecer; Aprender a Fazer; Aprender a Ser e Aprender a Conviver”. 

 

A evolução social e tecnológica da sociedade do século XXI põe em destaque a necessidade de preparar os 

jovens para uma vida em constante e rápida mudança. O desenvolvimento é uma realidade tão presente 

que o Homem não pode ficar inerte perante as constantes mutações do saber. 

A formação de cada ser humano é feita passo a passo numa interligação constante com o meio, de modo 

que cada um é, ao mesmo tempo, gerado e gerador do seu espaço e dos seus saberes, pois “Nenhum 

homem é uma ilha isolada”1. Os sistemas educativos têm, por isso, vindo a mudar de paradigmas centrados 

exclusivamente no conhecimento para outros que se focam no desenvolvimento de competências 

adequadas aos exigentes desafios destes tempos, que requerem cidadãos educados e socialmente 

integrados. 

Muito do que é aprendido na escola hoje, provavelmente, será irrelevante daqui a alguns anos; em 

contrapartida, teremos a criação de novos empregos. É neste comboio do progresso que teremos de criar 

um novo paradigma. O mundo que nos rodeia já não é só alterado “ininterruptamente, na razão direta dos 

quadrados do tempo”2, mas exponencialmente; e no “espaço de sala de aula”, o sujeito mais habilitado a 

trabalhar com e no futuro está constantemente a ser alterado.    

Com o PADDE pretendemos tal como nos diz o Papa Francisco: “Usemos os talentos em benefício dos 

outros. Todos os bens que nós recebemos são para dá-los aos outros, e assim crescem. Qualquer 

ambiente, mesmo o mais distante e impraticável, pode se tornar lugar onde fazer frutificar os talentos.”  

Tenhamos nós talentos e engenho para tal. 

 

  

 
1  Donne, John, poeta inglês, 1572-1631   
2 Gedeão, António, pseudónimo de Rómulo de Carvalho, poeta, historiador e físico português 1906 - 1997 

Isabel Catarino 
Diretora ESPN 
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1 | INTRODUÇÃO 

 

1 . 1  |  C o n t e x t u a l i z a ç ã o  d a  E s c o l a  

 

O concelho de Palmela tem uma extensão de 465,1 km2, com uma população estimada em              

62 831 habitantes (censos 2011). Quase 50% da área do concelho é ocupada pela atividade 

agrícola, em particular a vinha e produtos hortícolas, bem como a pecuária. Desse modo, estas 

atividades têm um papel fundamental na economia do concelho, seguindo-se a montagem 

eletrónica e a metalomecânica. 

Segundo os censos de 2011, as famílias têm, em média, uma dimensão de 2,65 elementos, sendo 

que 13,6% dessas famílias são monoparentais. O índice de analfabetismo é de 5,8% e a 

percentagem com habilitações superiores é de 14,7%, existindo 1,8% de abandono escolar. 

A população do concelho concentra-se, na sua maioria, em três polos urbanos que são, por ordem 

decrescente da sua dimensão demográfica, Pinhal Novo, Palmela e Quinta do Anjo. 

A freguesia de Pinhal Novo tem uma área de 54,4 km2, que representa cerca de 12% da área do 

concelho no entanto, a sua população (25 003 habitantes - dados de 2011) corresponde a 40% da 

população do concelho, sendo a freguesia com maior número de habitantes e maior densidade 

populacional. 

A freguesia de Pinhal Novo tem a menor taxa de analfabetismo do concelho (4,6%), bem como 

de abandono escolar, o qual se situa nos 1,3%. Em contrapartida, a taxa de habitantes com 

formação superior é a segunda menor do concelho. 

Sendo uma freguesia com uma elevada densidade populacional, conheceu um crescimento 

demográfico acentuado nas últimas décadas do século XX, fruto da sua localização junto ao 

importante nó ferroviário. A sua posição geográfica na península de Setúbal confere-lhe uma boa 

centralidade evidenciada não só pelas acessibilidades ferroviárias já referidas, mas também pelas 

acessibilidades rodoviárias. 

Ponto de ligação entre o Norte e o Sul, o Pinhal Novo cresceu com identidade própria, procurando 

transmitir valores e cultura locais às gerações vindouras. 

A Escola Secundária de Pinhal Novo (ESPN) foi construída em 1987 e, desde então, tem 

aumentado o número de alunos, turmas e ofertas educativas. Devido a esse aumento, houve 
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necessidade de proceder à sua requalificação, processo que foi concluído pela Parque Escolar em 

2015, tendo atualmente capacidade para albergar 70 turmas em simultâneo. 

A evolução do número de turmas e de alunos, nos últimos três anos, está espelhada nos quadros 

apresentados abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

No presente ano letivo frequentam a escola 1965 alunos num total de 74 turmas. 40 dessas 

turmas são do 3º ciclo do ensino básico e 34 turmas são do ensino secundário, entre as quais (se 

contam) 5 turmas do ensino profissional. 

 

A Escola Secundária de Pinhal Novo pauta-se por valores humanistas e de cidadania tal como é 

referido no Plano Educativo de Escola: “Com base no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade 

Obrigatória foram ainda definidos os domínios de educação para a cidadania, a saber: Direitos 

Humanos, Literacia Financeira e Educação para o Consumo” (p. 3). 

Ensino Secundário - Cursos Científico Humanísticos 

Ano Curso Dados 18/19 19/20 20/21 

10º 

Artes Visuais 
Turmas 1 1 1 

Alunos 18 25 25 

Ciências e Tecnologias 
Turmas 5 4,5 7 

Alunos 144 126 182 

Ciências 

Socioeconómicas 

Turmas 1 1,5 1 

Alunos 20 40 27 

Línguas e 

Humanidades 

Turmas 3 3 3 

Alunos 71 89 70 

11º 

Artes Visuais 
Turmas 1 1 0,5 

Alunos 18 22 14 

Ciências e Tecnologias 
Turmas 3,5 5 4,5 

Alunos 97 127 109 

Ciências 

Socioeconómicas 

Turmas 0,5 1 1,5 

Alunos 16 15 42 

Línguas e 

Humanidades 

Turmas 3 3 3 

Alunos 68 75 65 

12º 

Artes Visuais 
Turmas 1 0,5 1 

Alunos 20 21 15 

Ciências e Tecnologias 
Turmas 4 3 4 

Alunos 115 105 132 

Ciências 

Socioeconómicas 

Turmas 0,5 0,5 0,5 

Alunos 12 16 16 

Línguas e 

Humanidades 

Turmas 1,5 2 3 

Alunos 50 68 78 

Ensino Básico 

 Ano Dados 18/19 19/20 20/21 

7º 
Turmas 12 13 14 

Alunos 319 338 371 

8º 
Turmas 12 13 13 

Alunos 325 365 343 

9º 
Turmas 13 13 13 

Alunos 327 373 351 

Ensino Secundário - Cursos Profissionais 

Ano Curso 18/19 19/20 20/21 

10º 

Análise Laboratorial   9 15 

Desporto   29 16 

Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

  14 15 

Informação e Animação Turística 21     

Serviços Jurídicos     14 

11º 

Análise Laboratorial 16   6 

Desporto 14   30 

Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos 

    14 

Informação e Animação Turística   21   

Serviços Jurídicos 7     

12º 

Análise Laboratorial   14   

Desporto   14   

Gestão de Equipamentos 
Informáticos 

19     

Informação e Animação Turística     15 

Serviços Jurídicos   7   

Turismo Ambiental e Rural 22     
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Desde há alguns anos, a ESPN tornou-se escola associada da UNESCO, regendo-se pelos quatro 

pilares de Educação do Século XXI, defendidos por Jacques Delors – “Aprender a Conhecer; 

Aprender a Fazer; Aprender a Ser e Aprender a Conviver”, – que podemos ver refletidos na p. 5 

do PEE: 

«A escola, por tradição, dinamiza iniciativas que fomentam a educação e a formação integral dos 

alunos, nos domínios da cidadania, da saúde, do desporto, da ecologia e do respeito pela natureza, 

da arte, da valorização da língua materna enquanto forma de expressão, património coletivo nas 

suas várias manifestações e elemento identitário, bem como da aprendizagem de línguas 

estrangeiras, considerada pela UNESCO como imprescindível face à globalização do mundo, da 

ciência, das tecnologias de informação e comunicação». 

 

Com vista à promoção da inclusão, da equidade e do bem-estar de todos os alunos, foram 

constituídas equipas e elaborados projetos, a saber: a Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), o Projeto de Educação 

para a Saúde e Educação Sexual (PESES), o Desporto Escolar, o Gabinete de Intervenção contra a 

Indisciplina e Violência na Escola (GIIVE), o Eco-Escolas, a Equipa de Autoavaliação, o Projeto 

Tutoria o Centro de Recursos/Biblioteca Escolar e a Associação de Pais. De forma sucinta, 

descrevemos as principais valências: 

 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva – propõe um conjunto de 

medidas de suporte à aprendizagem, prestando aconselhamento na 

implementação de práticas pedagógicas inclusivas e sensibilizando a comunidade 

educativa para essa educação inclusiva, acompanha o funcionamento do Centro 

de Apoio à Aprendizagem (CAA); 

 Serviço de Psicologia e Orientação – é uma unidade constituída por uma psicóloga, 

que desenvolve atividade no âmbito da orientação escolar e profissional, 

nomeadamente a alunos do 9.º e do 12.º anos, no apoio psicopedagógico a alunos 

que dele necessitem e no desenvolvimento do sistema de relações com a 

comunidade educativa; 

 Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual – tem como missão 

promover a saúde individual e coletiva da comunidade educativa, criar e 

desenvolver competências na área da literacia em saúde. Funciona de acordo com 

o projeto educativo de escola por forma a convergir para a formação do aluno 

enquanto cidadão, numa perspetiva de desenvolvimento de competências 

cognitivas, sociais e emocionais, integrando o Gabinete de Apoio ao Aluno (GASA); 
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 Desporto Escolar – é constituído por 17 grupos-equipa distribuídos por 10 

modalidades diferentes: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Beisebol e Softbol, 

Desportos Gímnicos (Ginástica de Grupo e Ginástica Acrobática), Natação, 

Orientação, Ténis, Voleibol e Xadrez. Existe uma elevada dinâmica refletida na 

participação em treinos e competições, tendo alguns alunos obtido resultados de 

destaque nos últimos anos. Saliente-se o caso da Orientação, modalidade na qual 

alunos da ESPN obtiveram inclusive bons resultados em competições 

internacionais; 

 Gabinete de Intervenção contra a Indisciplina e Violência na Escola – é um 

núcleo/gabinete que congrega em si as funções de mediar, prevenir e resolver 

situações de conflito e/ou indisciplina entre elementos da comunidade educativa; 

 Eco-Escolas – inclui uma multiplicidade de atividades que pretendem cumprir os 

objetivos do PEE e os das linhas orientadoras do Programa EcoEscolas subjacente 

ao lema dos 3R; 

 Equipa de Autoavaliação – entre vários objetivos podemos elencar: descrever, 

analisar e interpretar os dados/evidências recolhidas, propor indicadores e 

modelos de inteligibilidade (referenciais) que permitam desencadear a 

intervenção para a melhoria, promover a qualidade da educação e formação 

disponibilizando informação através dos documentos produzidos, e tornando-os 

acessíveis enquanto objeto de reflexão da comunidade educativa; 

 Projeto Tutoria – é um projeto que consagra uma modalidade de 

acompanhamento a alunos. A sua concretização opera-se na implementação de 

práticas educativas tendentes a combater o abandono e o insucesso escolar, a 

facilitar a integração dos alunos na comunidade educativa, a fomentar a 

sociabilidade e a promover a cidadania; 

 Biblioteca Escolar – é uma estrutura que gere recursos educativos diretamente 

ligados às atividades curriculares, extracurriculares e à ocupação dos tempos livres. 

Constitui-se como um espaço de informação, documentação, formação e 

dinamização pedagógico-cultural. Inclui os espaços e equipamentos onde são 

recolhidos, tratados e disponibilizados todos os tipos de documentos que 

constituem recursos pedagógicos, quer para as atividades quotidianas de ensino, 

quer para atividades curriculares não letivas, quer para ocupação de tempos livres 

e de lazer, constituindo um centro de aprendizagem e um núcleo de organização 

pedagógica escolar; 

 Associação de Pais – tem como finalidade essencial assegurar a efetiva 

participação dos Pais e Encarregados de Educação na tarefa educativa da Escola 

em estreita colaboração com o Corpo Docente.  
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1 . 2  |  O b j e t i v o s  d o  P A D D E  

 

Tendo em conta cada uma das dimensões organizativas do Plano de Ação de Desenvolvimento 

Digital da Escola (PADDE), foram definidos objetivos gerais que orientam as ações a desenvolver 

em cada uma das áreas. 

 

Dimensão Área Objetivos Gerais do PADDE 

O
rg

an
iz

ac
io

n
a

l 

Liderança 
Promover a integração das tecnologias digitais nas práticas 

pedagógicas e avaliativas 

Colaboração e Trabalho em 

Rede 

Estimular uma cultura de colaboração e cooperação na 

comunidade educativa 

Desenvolvimento Profissional 

Contínuo 

Fomentar a formação interdisciplinar em torno da integração das 

tecnologias digitais nas práticas pedagógicas e avaliativas 

P
e

d
ag

ó
gi

ca
 

Pedagogia: apoio e recursos Dotar a Escola com ambientes inovadores de aprendizagem 

Pedagogia: aplicação em sala 

de aula 

Instigar a alteração de práticas pedagógicas que permitam a 

introdução de Metodologias Ativas de Aprendizagem 

Práticas de Avaliação 
Diversificar as tarefas, técnicas/instrumentos e estratégias de 

avaliação 

Competências Digitais dos 

Alunos 

Aumentar o nível de literacia digital para uma maior inclusão na 

sociedade digital 

Tecnológica Infraestrutura e Equipamento Equipar a Escola com mais e melhores recursos tecnológicos 

 

Sempre que possível, o nível de concretização dos objetivos específicos de cada ação, em cada 

uma das áreas, será avaliado através de metas quantificáveis, tendo subjacentes indicadores de 

medida (cf. Ponto 6 deste Plano – Ações). 
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1 . 3  |  J u s t i f i c a ç ã o  d o  p l a n o  

Este plano de ação de desenvolvimento digital sublinha a importância de se criar e desenvolver 

um ecossistema inovador que permita combinar diferentes presenças (físicas e digitais), tempos 

(síncronos e assíncronos), tecnologias (analógicas e digitais), articulando diferentes espaços e 

ambientes de aprendizagem (analógicos e digitais). Mas, mais do que a integração de ambientes 

físicos e virtuais de aprendizagem, este ecossistema deve afirmar-se como um conceito de 

educação total caracterizado pelo uso de soluções híbridas, envolvendo a interação entre 

diferentes modalidades, abordagens pedagógicas e recursos tecnológicos. 

A criação de um ecossistema de desenvolvimento digital deverá considerar que a capacitação dos 

docentes e de outros profissionais de educação terá um papel determinante no alicerçar da 

integração transversal das tecnologias de informação e comunicação. Pretende-se potenciar os 

processos de inovação através do digital e adequá-los aos contextos e desafios atuais da nossa 

escola. 

 

1 . 4  |  L i n h a s  m e t o d o l ó g i c a s  

Um elemento comum na metodologia de desenvolvimento dos planos de ação é sua 

desagregação em sucessivas etapas encadeadas no tempo, onde se podem distinguir dois grandes 

momentos: a elaboração e a execução ou implementação. Entre eles existe uma linha de 

continuidade, pois o objetivo final é precisamente a sua aplicação, a tradução das propostas em 

ações. 

Neste primeiro momento, entendemos, como mostra a figura, que a escola, mais propiamente a 

comunidade docente, deveria ter a oportunidade de analisar e refletir sobre o diagnóstico interno 

feito (dados recolhidos pela ferramenta SELFIE), podendo deste modo contribuir para o delinear 

do trajeto que a escola deverá percorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 | Etapas desenvolvidas para a construção do PADDE  



 
 

Plano de Ação de Desenvolvimento Digital | E S P N  Página 10 / 34 
 

2 | HISTÓRIA DIGITAL 

 

A escola sempre manifestou necessidade de promover para todos, a literacia digital e o uso das 

tecnologias na educação. O percurso inicia-se nos anos oitenta com a implementação do Projeto 

Minerva (introdução das TIC na prática letiva) em que os docentes dispunham de seis 

computadores localizados na Biblioteca Escolar.  

 

Infográfico 1 | O Digital na Educação em Portugal 

 

No início dos anos noventa, a escola acolhe o Programa Internet na Escola, utilização da 

tecnologia RDIS. Numa constante evolução tecnológica, este programa alavanca a utilização do 

digital dentro da organização. As sucessivas direções escolares investem em hardware e software. 

A gestão dos alunos e os serviços administrativos passam a ser feitos de forma digital, software 

J.P.M. Abreu, existindo computadores e impressoras para o trabalho de direção de turma. A 

escola vem a ser dotada, em 2003, de duas salas TIC, quinze computadores por sala e dois 

servidores de gestão. Nesse mesmo ano, a escola, com servidores próprios, desenvolve o site 

oficial da Escola e a plataforma LMS – Moodle. Em 2005, a constituição da Equipa de Missão CRIE 

(Computadores, Redes e Internet nas Escolas) veio dar um novo rumo à problemática das TIC na 

escola. A equipa tem como missão a conceção, desenvolvimento, concretização e avaliação de 

iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso dos computadores, redes e Internet 
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nas escolas e nos processos de ensino - aprendizagem. Esta missão é complementada com a 

atribuição de 24 computadores portáteis e um quadro interativo, permitindo assim promover o 

ensino/aprendizagem e a interdisciplinaridade. Desenvolve-se uma Rede Wireless em alguns 

blocos de aulas. A escola não beneficiou, num primeiro momento, do Plano PTE, já que iria ser 

integrada no segundo momento de requalificação, dinamizado pela Parque Escolar. Na Tabela 1, 

é feita a síntese dos equipamentos existentes na escola. 

 

Computadores Videoprojetores 
Quadros 

Interativos 

Pontos de 

Acesso Wifi 
Impressoras 

142 51 11 30 6 

 

Tabela 1 | Número e tipo de equipamentos 

 

No Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal, março 2020, no Pilar 1 - Capacitação e 

inclusão digital das pessoas | Educação digital, surge a medida #1: A disponibilização de 

equipamento e conectividade móvel ajustado às necessidades de cada nível educativo para 

utilização em contexto de aprendizagem. Numa primeira fase desta medida, a escola distribuiu, 

para alunos com ASE, os equipamentos apresentados na Erro! A origem da referência não foi e

ncontrada.. 

 

Ano de 
Escolaridade 

Escalão ASE 

A B C 

7º 53 40 25 

8º 33 33 12 

9º 42 35 12 

10º 46 32 18 

11º 30 18 13 

12º 12 11 1 

 

Tabela 2 | Número kits de conectividade distribuídos para alunos 
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3 | DIAGNÓSTICO 

Para a recolha de evidências foram utilizadas duas ferramentas: o questionário Check-In – que 

permite aos docentes autopercecionarem as suas competências digitais e o questionário SELFIE 

– que ajuda as Escolas a perceberem como a tecnologia está integrada e é utilizada e de que modo 

contribui para os processos de ensino e de aprendizagem. 

 

Questionário Check-In 

O questionário Check-In é uma ferramenta de autorreflexão criado pelo Joint Research Centre da 

Comissão Europeia, que assenta no Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores. É 

constituído por vinte e duas questões que representam outras tantas competências, distribuídas 

por seis áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 | Áreas e competências que integram o questionário Check-In 

 

O preenchimento do questionário permite ao professor ter a perceção do seu nível de proficiência 

digital e, deste modo, definir o seu percurso de desenvolvimento profissional, articulado com o 

Plano de Ação da sua escola. 

Se os resultados obtidos se situarem num dos dois níveis iniciais, recém-chegado (A1) e 

explorador (A2), significa que os docentes devem adquirir novas informações e explorar e adotar 

práticas digitais básicas. Se apontarem para um dos dois níveis intermédios, integrador (B1) e 

especialista (B2), quer dizer que os professores devem aplicar, alargar e estruturar as suas práticas 
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digitais. Se se fixarem num dos dois níveis mais avançados, líder (C1) e pioneiro (C2), expressa a 

necessidade de os educadores partilharem e transmitirem os seus conhecimentos e experiências, 

criticarem a prática existente e desenvolverem novas práticas digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 | Níveis de proficiência digital, conforme o resultado no questionário Check-In 

 

Os resultados do preenchimento do questionário permitirão posicionar cada professor num dos 

3 níveis (Nível 1 – A1 e A2; Nível 2 – B1 e B2; Nível 3 – C1 e C2), correspondentes a oficinas de 

formação que o conduzirá ao patamar seguinte de competência digital. 

Aplicado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, responderam ao questionário 144 

docentes de um universo de 177. A perceção que os professores da nossa Escola têm sobre as 

suas competências digitais situa-se no nível (B1) integrador (Figura 4), querendo isto significar 

que utilizam as tecnologias digitais numa diversidade de contextos e para uma série de 

finalidades, inserindo-as em muitas das suas práticas. Utilizam-nas de forma imaginativa para 

aperfeiçoar vários aspetos do seu envolvimento profissional e predispõem-se a alargar as suas 

práticas. Quer ainda dizer que os docentes sairão beneficiados se aprimorarem o entendimento 

que têm sobre os dispositivos que funcionam melhor em que circunstâncias e sobre como adaptar 

as tecnologias digitais a novos métodos e estratégias pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 | Competências digitais dos professores da Escola Secundária de Pinhal Novo 
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Quando analisadas as competências digitais dos professores da nossa Escola relativamente às 

suas necessidades de capacitação digital, os resultados apontam para a necessidade de 

frequentarem oficinas de formação de Nível 2. 

Analisando os resultados da perceção que os docentes da nossa Escola têm acerca do seu nível 

de competências digitais em cada uma das seis áreas (Figura 5), verifica-se uma tendência 

semelhante, que aponta para necessidades de capacitação ao nível da aplicação, ampliação e 

estruturação das suas práticas digitais, isto é, Nível 2, sobretudo nas áreas de ensino e 

aprendizagem e avaliação onde se encontram também muitos professores com necessidade de 

assimilarem novas informações e desenvolverem práticas digitais básicas, ou seja, Nível 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 | Competências digitais dos professores, por área, face às necessidades de capacitação digital 
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Questionário SELFIE 

O questionário SELFIE – do inglês Self-reflection on Effetive Learning by Fostering the use of 

Innovative Education Technologies, é uma ferramenta desenvolvida pela Comissão Europeia com 

o intuito de realizar uma autorreflexão e um autoconhecimento sobre a forma como as 

tecnologias – computadores, telemóveis, tablets, internet, etc., são utilizadas pelas Escolas e 

desse modo, perceber como integrá-las no ensino, na aprendizagem e na avaliação dos alunos. 

O questionário recolhe de forma anónima as opiniões de dirigentes escolares, professores e 

alunos, realizando um retrato instantâneo do uso que a Escola faz das tecnologias digitais na 

aprendizagem, analisando oito domínios/áreas-chave da educação digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 | Domínios/áreas-chave da educação digital, analisados pelo questionário SELFIE 

 

Aplicado durante o mês de maio de 2021, responderam ao questionário 21 dirigentes escolares, 

133 docentes e 912 alunos, de um universo de, respetivamente 22, 155 e 930 sujeitos convidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 | Participação de dirigentes escolares, docentes e discentes no questionário SELFIE  
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A ferramenta SELFIE ajuda a compreender de que modo o trabalho é desenvolvido na 

comunidade educativa, realçando o que está a funcionar bem, as áreas que requerem melhorias 

e quais devem ser as prioridades. 

Considerando a escala de respostas de 1 – discordo completamente a 5 – concordo 

completamente, se uma área receber uma pontuação baixa, ou seja, abaixo de 3 – concordo 

parcialmente, significa que deve ser considerada como um aspeto a melhorar. Em sentido inverso, 

se uma área recebe uma pontuação alta, trata-se de um ponto forte que deverá ser analisado 

para identificar a razão pela qual está a funcionar bem e o que falta melhorar ainda mais.  

Uma análise aos resultados obtidos em cada uma das três áreas da dimensão organizacional 

(Figura 8), permite-nos verificar que independentemente da sua função, os respondentes são da 

opinião que a Escola deve possuir uma visão estratégica para a integração do digital nas 

aprendizagens, desenvolver uma cultura de colaboração assente no respeito dos compromissos, 

realizados e aceites por todos os atores educativos e formular um plano de capacitação digital 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 | Resultados da dimensão organizacional 

 

Os resultados obtidos em cada uma das quatro áreas da dimensão pedagógica (Figura 9), 

evidenciam mais pontos fortes do que aspetos a melhorar. No entanto, fica claro a necessidade 

de aprimorar a integração do digital numa perspetiva inovadora das práticas de avaliação e de 

melhorar ainda mais as práticas pedagógicas que promovam ambientes potenciadores de 

aprendizagens e as aptidões, conhecimentos e atitudes que permitem a utilização confiante, 

criativa e crítica das tecnologias digitais por parte dos alunos. 
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Figura 9 | Resultados da dimensão pedagógica 

 

A análise dos resultados por nível de ensino, (Figura 10), relativos à dimensão tecnológica, 

sugerem que independentemente da sua função, os respondentes são da opinião que na Escola 

devem existir infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras (como equipamentos, software, 

recursos de informação, ligação à Internet, apoio técnico ou espaço físico), que podem permitir e 

facilitar a inovação no ensino, na aprendizagem e nas práticas de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 | Resultados da dimensão tecnológica, na área de infraestruturas e equipamento 

 

Em jeito de conclusão e, após termos realizado uma interpretação cruzada dos resultados obtidos 

nos dois questionários, realçamos de seguida as áreas que estão a funcionar melhor 

(potencialidades) e as que requerem melhorias (fragilidades), constituindo-se, por essa via, áreas 

prioritárias na elaboração deste Plano. 
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3 . 1  |  D i m e n s ã o  o r g a n i z a c i o n a l  

 Potencialidades 

  Envolvimento Profissional (58% | docentes nível 2 | dados Check-In). 

 Fragilidades 

  Liderança (média 2,5 | dados do Selfie).  

  Colaboração e Trabalho em Rede (média 2,5 | dados do Selfie). 

  Desenvolvimento Profissional Contínuo (média 2,7 | dados do Selfie). 

 

3 . 2  |  D i m e n s ã o  p e d a g ó g i c a  

 Potencialidades 

  Recursos digitais (56% | docentes nível 2 | dados Check-In). 

  Pedagogia: Apoio e recursos (média 3,9 | dado do Selfie). 

 Fragilidades 

  Avaliação e ensino e aprendizagem (42% | docentes nível 2 | dados Check-In).  

Práticas de avaliação (média 3,1 | dados do Selfie). 

 

3 . 3  |  D i m e n s ã o  t e c n o l ó g i c a  

Fragilidades 

Infraestruturas e equipamento (média 2,8 | dados do Selfie) 

 

Face a um considerável investimento por parte da Direção da Escola, esta foi, dentro da medida 

do possível, adquirindo computadores recondicionados, videoprojectores e switch de rede. 

Assim, incluindo os equipamentos colocados pela Parque Escolar, 63% das salas estão equipadas 

com computador e videoprojetor/quadro interativo, existindo ainda 29 salas de aulas que não 

dispõem de qualquer equipamento digital. Possui servidores internos para os serviços 

administrativos, exceto a gestão de alunos que é feita pela plataforma E360. Desde longa data 

que possui um domínio institucional, mantendo, gerindo e atualizando os servidores internos, 

afetos à página oficial da escola assim como a plataforma LMS - Moodle, que funciona em 

intranet, não exigindo o recurso à internet para a prática letiva dentro da escola. 
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Elencam-se alguns dos constrangimentos que poderão dificultar a implementação de uma 

estratégia digital: 

 Rede MinEdu fraca para a globalidade da comunidade escolar; 

 Pontos de acesso à rede MinEdu não suportam muitos clientes em simultâneo; 

 Dentro, nos edifícios, e fora da escola é apreciável a pouca qualidade do sinal das 

operadoras MEO e NOS; 

 Salas de aulas, Bloco C, último na intervenção da Parque Escolar, com enorme 

défice de equipamentos tecnológicos (computador e videoprojetor); 

 Parque informático antigo, 80% dos computadores com mais de cinco anos 

 

4 | VISÃO 

 

O grande objetivo é transformar a Escola Secundária de Pinhal Novo numa comunidade de 

aprendizagem alicerçada em padrões de qualidade, promovendo uma cultura inovadora que 

integre as tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, privilegiando as metodologias ativas de 

aprendizagem e nas práticas avaliativas, diversificando tarefas técnicas/instrumentos e 

estratégias. 

 

5 | PARCERIAS 

 

A busca de respostas a problemas complexos associados às mudanças sociais, económicas, 

tecnológicas e culturais mais recentes tem levado a nossa a Escola à celebração de protocolos de 

colaboração sustentáveis com instituições da comunidade ligadas a diversos setores da 

sociedade. O estabelecimento de parcerias com estas instituições tem permitido mobilizar os 

diferentes atores sociais, culturais e económicos à volta de um projeto educativo que pertence a 

toda a comunidade. 

Deste modo, a nossa Escola tem estabelecido protocolos com algumas instituições da região com 

que tem colaborado nos últimos anos, parceiros que continuarão a constituir-se como uma mais- 

-valia também na implementação do PADDE. De entre as diversas instituições, destaca-se o(a): 

 Câmara Municipal de Palmela 

 Junta de freguesia de Pinhal Novo 

 Centro de Saúde do Pinhal Novo 

 Empresa Municipal Palmela Desporto 

 Gabinete do Desporto Escolar 

 Associação de Solidariedade Social, 

Centro de Ocupação Infantil (COI) de 

Pinhal Novo 
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 Guarda Nacional Republicana 

 Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Setúbal 

 Centro de Formação de Associação de 

Escolas Ordem de Santiago 

 Rede de bibliotecas escolares. 

 

6 | AÇÕES 

 

A análise dos resultados alcançados após a aplicação dos questionários Check-In e SELFIE permitiu 

momentos de reflexão interna sobre o que está a funcionar bem, onde é necessário melhorar e 

quais são as prioridades. 

A reflexão sobre como a Escola integra as tecnologias digitais no apoio ao ensino e à 

aprendizagem assentou nas seguintes dimensões e áreas: 

 

 

Da análise e discussão efetuada por todos os Departamentos Curriculares da Escola, emergiram 

as áreas prioritárias e as ações concretas a incluir no Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Digital da Escola (PADDE). 

Definiram-se como áreas prioritárias, todas as que integram a dimensão Pedagógica, cujas ações 

serão concretizadas, numa fase inicial do Plano, apenas nas turmas que no ano letivo 2021/2022, 

frequentarão o 7.º ano de escolaridade. Nos anos letivos seguintes, as ações a desenvolver serão 

alargadas aos anos de escolaridade subsequentes. 

Apesar de a dimensão Pedagógica ter sido considerada como prioritária, este Plano prevê a 

concretização de um conjunto de ações respeitantes a cada uma das dimensões/áreas, como a 

seguir se apresenta. 

 

• Liderança

• Colaboração e 

Trabalho em Rede

• Desenvolvimento 

Profissional Contínuo

Organizacional

• Pedagogia:            apoio 

e recursos

• Pedagogia: aplicação 

em sala de aula

• Praticas de Avaliação

• Competências Digitais 

dos Alunos

Pedagógica

• Infraestruturas e 

Equipamento

Tecnológica
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6 . 1  |  S í n t e s e  d a s  a ç õ e s  a  i m p l e m e n t a r  

Código 
Dimensão: Organizacional 

Área: Liderança 

O_L01 Elaboração de horários com tempos comuns para exploração de ferramentas digitais. 

O_L02 Alteração do Regulamento Interno e Projeto Educativo de Escola 

O_L03 Plano de Modernização da Biblioteca (Plano próprio, ver anexo) 

 

Código 
Dimensão: Organizacional 

Área: Colaboração e trabalho em rede 

O_CTR01 Criação de um repositório de Recursos Educativos Digitais (RED) da Escola. 

O_CTR02 Criação de credenciais para conectividade na rede MinEdu 

O_CTR03 Criação de endereço de correio eletrónico para assistentes operacionais e técnicos 

O_CTR04 
Capacitar as lideranças no domínio de ferramentas digitais de modo a que promovam 

o trabalho colaborativo e em rede 

O_CTR05 
Otimização das plataformas LMS (Moodle e Classroom) como meio de trabalho 

colaborativo 

 

Código 
Dimensão: Organizacional 

Área: Desenvolvimento profissional contínuo 

O_DPC01 
Criação e dinamização de comunidades práticas de aprendizagem através/sobre 

das/as tecnologias digitais 

 

Código 
Dimensão: Pedagógica 

Área: Apoio e Recursos 

P_AR_01 Criação de um espaço inovador de aprendizagem 

P_ASA_01 Adoção de metodologias ativas de aprendizagem 
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Código 
Dimensão: Pedagógica 

Área: Práticas de avaliação 

P_A1 Criação de dispositivos de autoavaliação (digital) das aprendizagens 

 

Código 
Dimensão: Pedagógica 

Área: Competências Digitais dos Alunos 

P_CDA1 Criação de cadernos digitais de aprendizagem 

 

Código 
Dimensão: Tecnológica 

Área: Infraestrutura e equipamento 

T_IE1 Criação de uma equipa de gestão, apoio aos utilizadores e manutenção dos recursos 

T_IE2 Cartão Escolar Digital do Aluno 

T_IE3 Apetrechamento dos espaços de aprendizagem com equipamentos tecnológicos 
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6 . 2  |  D e s e n v o l v i m e n t o  d a s  a ç õ e s  

O_L01 | Elaboração de horários com tempos comuns para exploração de ferramentas digitais 

Domínio Liderança 

Diagnóstico 
Dificuldades em coordenar e rentabilizar o trabalho realizado por forma a 
promover a integração do digital na prática pedagógica 

Objetivo 
Partilhar boas práticas digitais, pedagógicas e avaliativas através de uma 
cultura de colaboração 

Responsáveis Equipa de horários; Professores 

Destinatários Professores 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Recursos e parcerias 
Atribuição de tempos comuns nos horários dos docentes por ano letivo para 
trabalho colaborativo 

Indicadores Banco de recursos produzido. Melhoria dos níveis de sucesso 

Metas 

50% dos docentes da Escola utilizam as plataformas/RED no apoio à 
avaliação, ao ensino e à aprendizagem. 
< 50% - meta não alcançada 
=50% - meta alcançada 
> 50% - meta superada 

 

O_L02 | Alteração do Regulamento Interno e Projeto Educativo de Escola 

Domínio Liderança 

Diagnóstico 
Necessidade de alteração do Regulamento Interno e Projeto Educativo de 
Escola por forma a contemplar a utilização de equipamentos tecnológicos 
dos alunos nas atividades letivas 

Objetivo 
Possibilitar a utilização de equipamentos tecnológicos dos alunos em 
ambiente escolar 

Responsáveis Direção da Escola 

Destinatários Comunidade Escolar 

Calendarização Outubro de 2021 

Recursos e parcerias 
Criação de uma equipa de trabalho responsável pela proposta de alteração 
do R.I. e elaboração do PEE 

Indicadores 
Alteração do Regulamento Interno e do Projeto Educativo de Escola e sua 
aplicação 

Metas 
Aprovação em Conselho Geral da alteração do Regulamento Interno e do 
Projeto Educativo de Escola 
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O_L03 | Plano de Modernização da Biblioteca (Plano próprio, ver anexo) 

 

O_CTR01 | Criação de um repositório de Recursos Educativos Digitais (RED) da Escola 

Domínio Colaboração e Trabalho em Rede 

Diagnóstico 
Necessidade de melhorar a formação/intervenção da comunidade 
educativa, disponibilizando documentos e materiais digitais de fácil acesso, 
com interesse geral, sobre diferentes temáticas 

Objetivo Melhorar as competências digitais na área da comunicação online 

Responsáveis 
Grupos disciplinares, Coordenadores de Diretores de Turma e Biblioteca 
Escolar 

Destinatários Comunidade escolar 

Calendarização Até ao final do 1.º período do ano letivo 2021/2022 

Recursos e parcerias Plataformas digitais para desenvolvimento do repositório RED 

Indicadores 
Número de documentos inseridos no repositório RED 
Número de consultas do material disponível no repositório RED 

Metas 
50% dos Grupos Disciplinares disponibilizaram RED para o repositório 
70% dos docentes consultaram/utilizaram os RED do repositório 

 

O_CTR02 | Criação de credenciais para conectividade na rede MinEdu 

Domínio Colaboração e Trabalho em Rede 

Diagnóstico Existência de membros da instituição ainda sem identidade digital 

Objetivo Disponibilizar acesso à internet, rede MinEdu, a toda a comunidade escolar 

Responsáveis Equipa de Desenvolvimento Digital – Administrador de Rede 

Destinatários Professores, Assistentes Operacionais e Técnicos e Alunos 

Calendarização Outubro de 2021 

Recursos e parcerias Utilização da plataforma de gestão de credenciais de acesso à internet 

Indicadores Número de credenciais criadas 

Metas Volume de dados transferidos e largura de banda utilizada 
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O_CTR03 | Criação de endereço de correio eletrónico para assistentes operacionais e técnicos 

Domínio Colaboração do trabalho em rede 

Diagnóstico Existência de membros da instituição ainda sem identidade digital 

Objetivo Atribuir aos assistentes operacionais e técnicos um perfil digital institucional 

Responsáveis Equipa de Desenvolvimento Digital – Administrador de Plataformas 

Destinatários 
Equipa de Desenvolvimento Digital 
Administrador de Plataformas 

Calendarização Outubro de 2021 

Recursos e parcerias Utilização da plataforma Google Workspace Educação 

Indicadores Número de endereços de correio eletrónicos criados 

Metas 

80% das comunicações digitais entre Escola e os Assistentes Operacionais e 
Técnicos é feita através de email institucional 
< 80% - meta não alcançada 
= 80% - meta alcançada 
> 80% - meta superada 

 

O_CTR04 | Capacitar as lideranças no domínio de ferramentas digitais de modo a promover 
o trabalho colaborativo e em rede 

Domínio Colaboração e trabalho em rede 

Diagnóstico Débil trabalho colaborativo com recurso a ferramentas digitais 

Objetivo 
Otimizar a utilização de ferramentas digitais no contexto do trabalho 
colaborativo 

Responsáveis Direção da Escola, Coordenadores de Departamento  

Destinatários Lideranças intermédias 

Calendarização Início do próximo ano letivo 

Recursos e parcerias Centro de Formação e Docentes da ESPN com elevada proficiência digital 

Indicadores 
Concretização de iniciativas desenvolvidas com o intuito de promover o 
trabalho colaborativo 

Metas 

60% das lideranças intermédias utilizaram ferramentas digitais para 
promover o trabalho em rede 
< 60% - meta não alcançada 
= 60% - meta alcançada 
> 60% - meta superada 
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O_CTR05 | Otimização das plataformas LMS (Moodle e Classroom) como meio de trabalho 
colaborativo 

Domínio Colaboração e trabalho em rede 

Diagnóstico Dispersão dos meios utilizados 

Objetivo 

Criar uma extensão da prática docente presencial por disciplina e nível de 
escolaridade em plataformas LMS. 
Otimizar a comunicação dentro de cada grupo disciplinar/grupos de 
trabalho através de canais próprios. 

Responsáveis Docentes dos diferentes grupos disciplinares. 

Destinatários Docentes 

Calendarização Durante todo o ano letivo 

Recursos e parcerias Plataformas LMS 

Indicadores 
Utilização por parte dos docentes das plataformas LMS (Moodle e Google 
Classroom) como meio de promoção do trabalho colaborativo 

Metas 

50% dos docentes utilizam as plataformas LMS como meio de promoção do 
trabalho colaborativo 
< 50% - meta não alcançada 
= 50% - meta alcançada 
> 50% - meta superada 

 

O_DPC01 | Criação e dinamização de comunidades práticas de aprendizagem através/sobre 
das/as tecnologias digitais 

Área Desenvolvimento Profissional Contínuo 

Diagnóstico Necessidade de formação contínua interdisciplinar 

Objetivo 
Fomentar a formação (interdisciplinar) em contexto 
Incentivar a partilha de boas práticas 

Responsáveis Coordenadores de ano 

Destinatários Todos os professores 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021-2022 

Recursos e parcerias Sala com computador e videoprojetor e acesso à internet 

Indicadores Realização de momentos (sessões) de formação 

Metas 
Realizar 3 sessões ao longo do ano letivo - Meta alcançada 
Menos do que 3 sessões realizadas - Meta não alcançada 
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P_AR01 | Criação de um espaço inovador de aprendizagem 

Área Apoio e Recursos 

Diagnóstico 
Inexistência de espaços com características próprias de ambientes 
inovadores de aprendizagem 

Objetivo Criar um ambiente estimulante e facilitador de aprendizagens 

Responsáveis Direção da Escola e Professores 

Destinatários Alunos 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021-2022 

Recursos e parcerias Equipamentos tecnológicos e software educativo. 

Indicadores Taxa de utilização desses espaços inovadores de aprendizagem 

Metas 

50% das disciplinas que constituem o Conselho de Turma utilizam esses 
espaços para o desenvolvimento da aprendizagem dos seus alunos 
< 50% - meta não alcançada 
= 50% - meta alcançada 
> 50% - meta superada 

 

P_ASA01 | Adoção de Metodologias Ativas de Aprendizagem 

Área Aplicação em Sala de Aula 

Diagnóstico Metodologias de ensino e de aprendizagem muito centradas no professor 

Objetivo Promover a alteração de práticas pedagógicas 

Responsáveis Direção da Escola e Professores 

Destinatários Alunos 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021-2022 

Recursos e parcerias Equipamentos tecnológicos e software educativo 

Indicadores Concretização de uma atividade ativa de aprendizagem 

Metas 

50% das disciplinas que constituem o Conselho de Turma apresentam o 
produto da atividade desenvolvida 
< 50% - meta não alcançada 
= 50% - meta alcançada 
> 50% - meta superada 
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P_PA01 | Criação de dispositivos de autoavaliação (digital) das aprendizagens 

Área Práticas de Avaliação 

Diagnóstico 
Inexistência de uma orientação da Escola para a construção de 
ferramentas de autoavaliação (digital) das aprendizagens dos alunos 

Objetivo 
Potencializar, nos alunos, competências de autoavaliação da sua 
aprendizagem durante todo o processo e, não somente, no final de um 
dado momento 

Responsáveis Professores e alunos 

Destinatários Alunos 

Calendarização 
Construídos no início de cada etapa de aprendizagem e utilizados ao 
longo da mesma 

Recursos e parcerias 
Ferramentas digitais para o desenvolvimento de instrumentos de 
autoavaliação 

Indicadores Taxa de utilização dos dispositivos de autoavaliação 

Metas 

50% de alunos de cada turma utilizam as ferramentas de autoavaliação 
digital para monitorizar a sua aprendizagem 
< 50% - meta não alcançada 
= 50% - meta alcançada 
> 50% - meta superada 
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P_CDA01 | Criação de cadernos digitais de aprendizagem 

Área Competências Digitais dos Alunos 

Diagnóstico 
Dificuldades de organização, autonomia e responsabilidade dos alunos 
na regulação das suas aprendizagens 

Objetivo 
Fomentar a utilização de ferramentas promotoras de atividades 
colaborativas, de autonomia, desenvolvimento da criatividade e 
responsabilidade dos alunos 

Responsáveis Professores da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação 

Destinatários Alunos 

Calendarização 
Construídos/desenvolvidos ao longo do ano letivo e onde constarão o 
produto da atividade ativa de aprendizagem de cada disciplina que 
compõe o Conselho de Turma 

Recursos e parcerias Ferramentas digitais para o desenvolvimento dos cadernos digitais 

Indicadores 
Disponibilização do link do caderno digital de cada aluno onde, entre os 
outros assuntos, constará a atividade ativa de aprendizagem realizada em 
cada disciplina 

Metas 

50% de alunos de cada turma constroem e desenvolvem cadernos de 
aprendizagem 
< 50% - meta não alcançada 
= 50% - meta alcançada 
> 50% - meta superada 
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T_IE1 | Criação de uma equipa de gestão, apoio aos utilizadores e manutenção dos recursos 

Área Infraestruturas e Equipamento 

Diagnóstico 
Falta de competências técnicas e outras, avarias, mau funcionamento do 
equipamento 

Objetivo 
Minimizar as falhas dos equipamentos 
Otimizar e rentabilizar recursos 

Responsáveis Equipa de apoio TIC 

Destinatários Comunidade escolar 

Calendarização Ao longo do ano letivo 

Recursos e parcerias Crédito de horas da escola e financiamento através do orçamento da escola 

Indicadores Celeridade na resolução de problemas na utilização do equipamento 

Metas 

80% da resolução dos problemas na utilização do equipamento ocorre em 2 
dias 
< 80% - meta não alcançada 
= 80% - meta alcançada 
> 80% - meta superada 

 

T_IE2 |Criação do cartão Digital do Aluno 

Área Infraestruturas e Equipamento 

Diagnóstico 
Reduzido número de serviços associados ao cartão escolar do aluno dentro 
da instituição 

Objetivo 
Utilizar o cartão escolar do aluno num sistema integrado de gestão escolar 
(controle de acessos, transações em serviços de bufete, refeitório e 
papelaria), biblioteca escolar (requisição de livros) 

Responsáveis Direção da Escola; Equipa de apoio TIC; Biblioteca Escolar 

Destinatários Comunidade Escolar 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021-2022 

Recursos e parcerias Software de gestão Integrada; Servidor Interno 

Indicadores Utilização do cartão escolar do aluno na aquisição de bens e serviços 

Metas 

4500 utilizações do cartão escolar digital para aquisição de bens e/ou 
serviços 
 < 4500 - meta não alcançada. 
= 4500 - meta alcançada. 
> 4500 - meta superada. 
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T_IE3 | Apetrechamento dos espaços de aprendizagem com equipamentos tecnológicos 

Área Infraestruturas e Equipamento 

Diagnóstico Existência de salas de aula sem computador e videoprojetor. 

Objetivo 
Dotar todas as salas de aula da Escola com equipamentos tecnológicos que 
permitam apoiar o professor no ensino e o aluno na aprendizagem 

Responsáveis Direção da Escola 

Destinatários Professores e Alunos 

Calendarização Ao longo do ano letivo 2021-2022 

Recursos e parcerias Empresas sediadas na vila de Pinhal Novo e zonas limítrofes 

Indicadores 
Aquisição e disponibilização dos equipamentos tecnológicos pelas salas de 
aula 

Metas 

90% das salas de aula da Escola possuem equipamentos tecnológicos com, 
pelo menos, um computador e um videoprojetor 
< 90% - meta não alcançada 
= 90% - meta alcançada 
> 90% - meta superada 

 

 

7 | PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

O plano de comunicação é um fator determinante para o sucesso do Plano de Ação de 

Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), o que implica o envolvimento e o compromisso de 

toda a comunidade educativa relativamente à sua implementação e ao cumprimento das suas 

finalidades. Deste modo, uma estratégia de comunicação, centrada na partilha de informação, 

contribuirá para o desenvolvimento de um sentimento de pertença e de compromisso com a 

Escola, facilitando a consecução das ações do PADDE a desenvolver. 

 

7 . 1  |  C o m u n i c a ç ã o  I n t e r n a  

 

A implementação de uma estratégia de comunicação interna pretende gerar um sentimento de 

pertença ao PADDE e à Escola, que exprima uma preocupação individual e coletiva em relação à 

comunidade educativa. 

Os instrumentos de comunicação interna da Escola para divulgar na comunidade escolar o PADDE 

e as ações a desenvolver, são os seguintes: 
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Instrumentos Destinatários Data Responsável 

Email Institucional 
Meio de comunicação privilegiado para 
veiculação da informação sobre as ações do 
PADDE a desenvolver. 

Pessoal não 
docente 

No início de 
cada 

semestre e 
no final do 
ano letivo, 

ao longo do 
período de 
vigência do 

PADDE 

Direção da Escola 
Chefe dos Serviços Administrativos 
Chefe dos Assistentes Operacionais 

Email Institucional 
Meio de comunicação privilegiado para 
veiculação da informação sobre as ações do 
PADDE a desenvolver 

Pessoal Docente 

Coordenação de Direção de Turma 
Diretores de Turma 
Coordenadores e Subcoordenadores 
de Departamento 

Plataforma Moodle 
Utilizada igualmente como repositório de 
documentos, é uma excelente ferramenta 
para veiculação da informação sobre as 
ações do PADDE a desenvolver. 

Coordenação de Direção de Turma 

Newsletter do Plano Anual de Atividades  
Meio alternativo de divulgação sobre as 
ações do PADDE a desenvolver. 

Coordenação de Projetos 

Email Institucional 

Plataforma Moodle 

Google Classroom 

Alunos 
Diretores de Turma 

Projeto Placard 

Meio de divulgação de informações 
relevantes à comunidade escolar e aos 
visitantes, já que se encontra no hall de 
entrada. Nela podem ser inseridas 
informações sobre as ações do PADDE a 
desenvolver. 

Docentes 

Alunos 

Não Docentes 

Direção da Escola 

Equipa de apoio às infraestruturas 
tecnológicas 

 

 

7 . 2  |  C o m u n i c a ç ã o  E x t e r n a  

 

A implementação de uma estratégia de comunicação externa visa dar maior e melhor 

conhecimento da Escola e do seu PADDE à comunidade educativa, informando pais e 

encarregados de educação, parceiros e instituições sobre as iniciativas a desenvolver. 

Os instrumentos de comunicação externa da Escola para divulgar na comunidade educativa o 

PADDE e as ações a desenvolver, são os seguintes: 



 
 

Plano de Ação de Desenvolvimento Digital | E S P N  Página 33 / 34 
 

 

Instrumentos Destinatários Data Responsável 

Correio Eletrónico 
Meio de comunicação privilegiado para veiculação da 
informação sobre as ações do PADDE a desenvolver. 

Pais e 
Encarregados 
de Educação 

No início de 
cada 

semestre e 
no final do 
ano letivo, 

ao longo do 
período de 
vigência do 

PADDE 

Diretores de 
Turma 

Portal da Escola  
Instrumento estruturante para a veiculação de informação 
relevante e de documentos orientadores (e.g. PADDE). 

Comunidade 
Educativa 

Direção da 
Escola 

Blog da Biblioteca da Escola 
Mais uma ferramenta que a escola disponibiliza para a 
divulgação de recursos, práticas e partilha de documentos 
orientadores. 

Coordenação 
da Biblioteca 

 

 

8 | MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital será monitorizado e avaliado, de forma regular 

e sistemática por uma comissão de avaliação constituída por um elemento da Direção, da Equipa 

de Desenvolvimento Digital da Escola, da Biblioteca Escolar, da Equipa de Projetos Educativos e 

da Equipa de Autoavaliação, pressupondo o envolvimento e o compromisso dos diversos setores 

da comunidade educativa e a mobilização dos recursos humanos e materiais existentes. 

A monitorização da implementação do PADDE pretende analisar se as ações estão a ser 

executadas, os objetivos concretizados e se o Plano está a conduzir às mudanças desejadas. 

Privilegia-se uma monitorização de caráter formativo, participativo e frequente (de âmbito 

semestral), que permita retificar os desvios ocorridos em relação às metas estabelecidas e 

consequente reajuste dos objetivos, numa perspetiva de melhoria contínua. 

A avaliação intermédia (anual) e final (plurianual) pretende avaliar os resultados e os efeitos a 

médio e a longo prazo. A análise dos resultados obtidos e do seu impacto na melhoria da ação 

educativa, permitirá definir com caráter retrospetivo e prospetivo as linhas orientadoras da 

reconstrução do Plano e da elaboração de um novo a vigorar no período seguinte. 
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Análise 
situacional
O que somos, onde estamos 
e para onde queremos ir



análise interna

O Plano de Modernização da Biblioteca   
é um projeto de literacia digital na 
escola, realizado no contexto da 
biblioteca escolar, como espaço de 
colaboração de educação, ciência e 
cultura, para a promoção da cidadania 
nas sociedades modernas. 

Ao mobilizar estudantes, professores, 
e toda a comunidade envolvente 
em atividades práticas de leitura e 
experimentação, a Biblioteca Escolsr 
da ESPN  revela de forma atrativa e 
estimulante a relevância da leitura e da 
escrita no século XXI.  

Em colaboração com parceiros locais e 
nacionais, serão promovidas ações de 
exploração educativa e tecnológica de 
obras da literatura e de conteúdos de 
media, culminando na organização de 
atividades abertas a toda a população 
escolar. 

A modernização da biblioteca escolar  
convoca uma visão das bibliotecas que 
expande a exploração destes espaços 
como ambientes polivalentes, capazes 

Diagnóstico 

Uma força para a 
mudança positiva 
na escola

A colaboração é a 
chave do sucesso

A relevância social 
da escola é a nossa 
prioridade

aprendizagem 
colaborativa

trabalho 
autónomo

construir 
comunidades

O aluno é o 
protagonista 
da sua própria 
aprendizagem

Visão  
Cumprir a missão da Biblioteca Escolar, 
na sua função de promoção das 
literacias digitais, da informação e dos 
média, para a capacitação digital dos 
seus utilizadores, alunos e docentes.

de envolver os seus  utilizadores  
através de interfaces e de experiências 
diversificadas e não convencionais. 

O Plano de Modernização é, neste 
contexto, uma forma de reconhecimento 
de diferentes possibilidades de 
leitura, de exploração do texto, de 
acompanhamento da revolução digital 
em curso. 

Mas é também a reivindicação de que 
esta mudança só pode ser o resultado 
de uma ação própria -- e consciente 
– de todos os professores da Escola 
Secundária de Pinhal Novo.



análise externa

Contexto 

Vivemos cada vez mais numa 
sociedade  global feita de mudança. 
Mudança na economia, com novas 
potências emergentes. Mudança 
demográfica, com populações 
envelhecidas, nas sociedades 
modernas, e de maioria jovem nas 
sociedades em desonvolvimento. 
Mudança nas consciências, com 
uma sensibilidade crescente para 
as ameaças reais da emergência 
climática.

Estas são mudanças que trazem 
desafios  irrecusáveis para a escola 
e para os educadores, sempre num 
contexto de uma escala global 
cada vez mais presente. Eis alguns 
dos desafios mais incontornáveis, 
já identificados pela ONU nos seus 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável:

As pessoas já não 
falam só “digital”, 
agem “digital”. 

Urbanização acelerada. Milhões de 
pessoas deslocam-se para as cidades a 
um ritmo sem precedentes na história.

Crescimento populacional. A ONU 
estima que a opulação mundial chege a 
9,7 bilhões de pessoas em 2050.

Conectividade global. Smartphones, 
computadores pessoais e outros 
dispositivos digitais estão a ser usados 
cada vez mais frequentemente por biliões 
de pessoas

Disrupção tecnológica. A tecnologia está 
a mudar processos de fabrico, modos de 
trabalhar , de comunicar e de aprender. 
É uma mudança que traz desafios, mas 
também oportunidades. 
A revolução digital, com os smartphones 
na vanguarda, abre novas formas de 
reimaginar a educação, mais próximas 
do  aluno e das suas necessidades, como 
indivíduo e como membro de uma 
comunidade.



Objetivos 
de modernização



Capacitação digital

Objetivo: Integrar as ferramentas 
digitais nas práticas profissionais e 
pedagógicas dos professores e nas 
aprendizagens dos alunos.

Estratégia:  Aprendizagem partilhada 
e colaborativa, estruturada e 
dinamizada por grupos disciplinares 
e respetivos departamentos, 
numa perspetiva de diálogo 
interdisciplinar em torno do ensino 
e da aprendizagem com suporte 
tecnológico e digital.

Indicador : No primeiro ano, 
pretende-se atingir 30% da 
população escolar envolvida nestas 
ações de capacitação..

Objetivo 1 Objetivo 2

Produção e partilha de recursos

Objetivo: Criar uma base de dados 
de recursos digitais,  produzidas por 
professores da ESPN, disponívelis on-line.

Estratégia:  Instalar um laboratório de 
produção de recursos digitais na Sala 
Polivalente da Biblioteca Escolar, para 
professores, apoiado num estúdio 
multimédia de produção vídeo e áudio.

Indicador: No primeiro ano, uma 
presença de recursos produzidos 
por 50% dos grupos disciplinares em 
funcionamento na ESPN.

Novas literacias digitais

Objetivo: Criar um atelier de leitura 
e experimentação na escola para 
promover práticas inclusivas de 
leitura em contexto, formatos, e 
suportes diversificados

Estratégia: criar  um atelier de leitura 
e experimentação  no espaço aberto 
da biblioteca, tendo como base 
uma rede de microprocessadores 
Raspeberry PI.

Indicador: Obter, no primeiro ano, 
uma taxa de ocupação de 70% do 
atelier por alunos e professores.  

Objetivo 3 Objetivo 4

Atualização de equipamentos

Objetivo: Renovar o parque de 
equipamentos digitais da Biblioteca 
escolar.

Estratégia: Procura de parcerias 
institucionais e empresariais, e 
recurso a financiamentos do Plano de 
Digitalização das Escolas.

Indicador:  Substituição da totalidade dos 
computadores atualmente à dispopsição 
dos utentes da BE. Acesso regular e eficaz a 
banda larga.



Estratégia



Estratégia

Posicionamento

O Plano de Modernização da ESPN partilha uma  
visão abrangente das bibliotecas escolares, como 
espaços especialmente apropriados para aliar meios 
tradicionais, silenciosos e introspetivos, de fruição da 
leitura ao poder transformador de meios colaborativos, 
em suportes diversificados, digitais ou não, mas 
sempre propiciadores de uma cultura participativa, 
estimuladora das novas competências de literacia que 
vêm emergindo nas últimas décadas. 

Esta cultura participativa representa, em termos 
de leitura e de escritas, uma deslocação do foco da 
literacia da expressão individual para o envolvimento 
do grupo. E é neste sentido, de colaboração e 
partilha, que o conceito proposto pelo Plano se revela 
particularmente adaptado para o objetivo de inclusão, 
de diálogo não hierárquico de saberes e capacidades, 
que norteia todo o projeto.

Posicionamento

Como nos 
diferenciamos ... 

Público alvo 
População escolar e comunidade 
envolvente

Pontos de diferença 
Funcionamento aberto e flexível.
Gestão participada e alargada a todos 
os departamentos da escola. 

Valor único de proposta 
Atualização constante.
Multiplicação de oportunidades de 
aprendizagem informal e colaborativa 

Valores  
Inclusividade
Abertura
Criatividade



Projetos



Projetos

As esferas de 
modernização

Para atingir o seu objetivo de abrangência total, o 
Plano de Modernização está estruturado num conceito 
cumulativo de três esferas, com forte articulação 
interna

A primeira esfera, o núcleo central de todo o Plano, é o 
projeto @lexe -- um projeto de novas literacias digitais, 
assente num atelier permanente, em espaço aberto na 
Biblioteca Escolar, com equipamentos de baixo custo, 
como micro-processadores Raspberry, mas de grande 
potencial num cultura de software de acesso e código 
aberto. O projeto, iniciado em janeiro de 2020, tem já 
em funcionamento um catálogo on-line da Biblioteca e 
um blogue, com participação de professores e alunos.

A segunda esfera, dirigida sobretudo aos professores,  é o projeto digiLab 
-- O Laboratório Digital da Escola -- concebido como um espaço físico – 
uma oficina de trabalho dedicada à inovação pedagógica, a funcionar 
na Sala Polivalente – para todos os professores da ESPN que pretendam 
experimentar, partilhar e aplicar recursos pedagógicos digitais nas suas 
aulas. O Laboratório  funciona de modo informal e flexível, proporcionando 
um ambiente tecnológico capaz de apoiar formas de aprendizagem 
colaborativa, sem necessidade de apoio permanente por equipa 
especializada. Como espaço dedicado essencialmente à produção de 
recursos pedagógicos em suporte multimédia, reúne um leque diversificado 
de instrumentos de edição e produção áudio e vídeo, para suportar 
formatos não-convencionais de apresentação e visualização, incluindo a sua 
organização em bases de dados e disponibilização online, em articulação 
com o site alexe.blog

A terceira esfera, a infraestrutura tecnológica de base, é o projeto Inova 
-- um projeto de renovação de infraestruturas e equipamentos digitais da 
Biblioteca -- uma necessidade urgente e inadiável numa escola que está a 
repensar a sua própria revolução digital, a concretizar através do PADDE - 
Plano de Ação e Desenvolvimento Digital atualmente em curso.



Projeto

Atelier de leitura
e experimentação
na escola

@lexe

@lexe vai pôr a escola a 
mexer ... 

@lexe tem como principal objetivo criar um espaço de leitura e experimentação 
na escola, para promover práticas inclusivas de leitura em contexto, formatos, e 
suportes diversificados

@alexe criará um laboratório permanente no espaço aberto da biblioteca 
– um atelier de leitura e experimentação – tendo como base uma rede de 
microprocessadores Raspeberry PI. 

As vantagens destes microprocessadores, por comparação com computadores, 
de secretária ou portáteis, ou mesmo com os tablets, incluem o preço reduzido, 
a disponibilidade de software gratuito e, sobretudo, a extrema portabilidade. 

São dispositivos extremamente populares nas escolas, normalmente utilizados 
em aplicações didáticas de robótica, computação e eletrónica, com acesso a 
uma gama extremamente diversificada de software, plataformas web e outras 
ferramentas digitais, disponíveis em código aberto, e concebidas para aplicações 
educativas ajustáveis a diferentes idades e níveis de ensino. 

alexe.blog
alexe.blog,  já disponível em linha,  é o espaço de comunicação, publicação 
e partilha de informação, recursos e  produtos da ação colaborativa da 
comunidade escolar.

Visita-nos, participa, colabora connosco ...



Um catálogo da Biblioteca, já disponível em linha, responsivo e adaptado a 
dispositivos  diversos, fixos e móveis.

Projeto

Falamos de novas literacias sobretudo 
quando envolvem competências sociais, 
desenvolvidas em redes colaborativas, 
informais, assentes na literacia tradicional 
e nas competências de investigação e de 
análise crítica ensinadas na sala de aula. 
Elencamos aqui estas novas competências 
em toda a sua extensão, já que informam 
e fundamentam todas as práticas  e ações 
levadas a cabo no projeto. 

Experimentação
A primeira das novas competências 
de literacia a desenvolver no @lexe é a 
experimentação como forma de resolução 
de problemas. A experimentação é vista 
aqui  no sentido mais lato de método 
de trabalho, cada vez mais frequente 
no mundo empresarial e no universo 
educativo, potenciador da relação entre 
indivíduo e grupo na procura de soluções 
baseadas em estratégias co-criativas, típicas 
das metodologias de rapid design.

Simulação
A segunda é a simulação – i.e., a capacidade 
para interpretar e construir modelos 
dinâmicos do mundo real. Esta capacidade, 
intrinsecamente ligada à experimentação, 
manifesta-se de forma mais particular 
em experiências de leitura baseadas nos 
novos media, muitas vezes de leitura não 
linear (e.g., hypermedia), em suportes 

@lexe
novas literacias

diversificados de écrans e telas digitais, de 
base computacional, telemática e digital. 

Apropriação
A terceira é a apropriação, a capacidade 
para mobilizar conteúdos diversificados, 
oriundos de contextos e suportes de 
media distintos, com o propósito de 
os recombinar em novos sentidos e 
aplicações. Apropriação é entendida aqui 
como a capacidade, muito própria nos 
estudantes e aprendizes iniciados, para 
desconstruir conteúdos culturais (e.g., 
vídeo, músicas, podcasts), usá-los como 
inspiração, e transformá-los em novos 
produtos culturais. É este, normalmente, 
o sentido de uma cultura pop, na 
qual os artistas e criadores trabalham 
com imagens, narrativas e temas com 
popularidade numa dada cultura.

Conetividade
Finalmente, a conetividade, como 
capacidade para aceder, sintetizar, 
comunicar e disseminar conteúdos, numa 
lógica de partilha, muito frequente nas 
redes sociais.

Estas são, em suma, as novas literacias 
que o projeto aliará às competências mais 
tradicionais de literacia para potenciar as 
aprendizagens na sala de aula, expandir 
e diversificar a oferta de recursos. 



Projeto

Laboratório digital 
da Escola

digilab

digiLab -- O Laboratório Digital da Escola -- é um espaço físico – uma oficina de 
trabalho dedicada à inovação pedagógica, a funcionar na Sala Polivalente – para 
todos os professores da ESPN que pretendam experimentar, partilhar e aplicar 
recursos pedagógicos digitais nas suas aulas. 

O Laboratório  funciona de modo informal e flexível, proporcionando um 
ambiente tecnológico capaz de apoiar formas de aprendizagem colaborativa, 
sem necessidade de apoio permanente por equipa especializada. 

Como espaço dedicado essencialmente à produção de recursos pedagógicos 
em suporte multimédia, reúne um leque diversificado de instrumentos de 
edição e produção áudio e vídeo, para suportar formatos não-convencionais de 
apresentação e visualização, incluindo a sua organização em bases de dados e 
disponibilização online, em articulação com o site alexe.blog

Capacitação
Para apoio ao desenvolvimento de competências específicas, o 
Laboratório inclui um programa calendarizado de workshops modulares 
e flexíveis, combinando sessões de trabalho, no próprio laboratório, com 
suporte à distância e consulta on-line entre pares, em plataforma de 
questões-resposta partilhadas. 

O programa de capacitação do Laboratório é organizado em regime de 
aprendizagem partilhada e colaborativa, estruturada e dinamizada por 
grupos disciplinares e respetivos departamentos, numa perspetiva de 
diálogo interdisciplinar em torno do ensino e da aprendizagem com 
suporte tecnológico e digital. 

As atividades desenvolvidas no laboratório no âmbito desta estratégia 
assumem a forma de ações de formação de curta duração, semanais, 
organizadas em metodologias mistas –a distância e presenciais, estas 
últimas em sessões de duração máxima de duas horas, de acordo com 
calendário e horário previamente acordado com os participantes. 
As ações serão administradas por recursos internos à escola, sob a 
orientação da equipa da biblioteca escolar, e com o apoio do PADDE. 

Recursos
Para cumprir o seu objetivo, o Laboratório constitui-se essencialmente 
como uma sala de computadores preparados para projetos multimédia.

 Cada um dos computadores dispõe, por isso, de um eco-sistema 
autónomo de aplicações de software para multimédia, como edição 
áudio e vídeo, design gráfico, visualização de dados e infografia, 
modelação 3D, desenvolvimento de páginas web e programação de 
aplicações. 

Além da rede de computadores, como postos individuais de produção 
ligados a um servidor dedicado com acesso à internet, o Laboratório 
dispõe ainda de um estúdio para produção e gravação áudio e musical, 
para narração e screencast, a funcionar na sala de Arquivo da Biblioteca.

Gestão
Estrutura de gestão composta por elementos da equipa da Biblioteca 
Escolar, representantes de órgãos de escola (eg., Equipa do PADDE)  e, 
também, um conselho com membros designados pelos coordenadores 
de cada departamento.



Projeto

Renovação de 
equipamentos digitais

inova

Inova  é um projeto de renovação das infraestruturas de equipamentos digitais 
da Biblioteca Escolar da Escola Secundária de Pinhal Novo.

O projeto, a elaborar em articulação direta coma equipa do PADDE,  passa 
por um levantamento e diagnóstico dos equipamentos existentes, que se 
encontram notoriamente desatualizados e, mesmo, incapazes de assegurar a 
regular utilização dos utentes da Biblioteca Escolar, alunos e professores.

A partir deste diagnóstico, será criado um anteprojeto de renovação de 
equipamentos, tendo em vista a elaboração de um caderno de encargos realista. 
e adequado às necessidades de funcionamento regular da Biblioteca, bem como 
as dos projetos apresentados neste Plano de Modernização.
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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.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

A5. Regras sobre direitos de autor (copyright) e licensiamento
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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.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

B4. *Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância
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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.



8

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

C10. *Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos
C12. *FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios
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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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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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O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

H13. Aprender codificação ou programação
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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



30
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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.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

A5. Regras sobre direitos de autor (copyright) e licensiamento
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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.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

B4. *Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância
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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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O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

C10. *Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos
C12. *FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios
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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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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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O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

H13. Aprender codificação ou programação
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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.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

A5. Regras sobre direitos de autor (copyright) e licensiamento
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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.

O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

B4. *Sinergias em prol do ensino e da aprendizagem à distância



7

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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O seu coordenador escolar da ferramenta SELFIE optou por não incluir as seguintes perguntas
facultativas no questionário:

C10. *Dispositivos da escola disponibilizados aos alunos
C12. *FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios
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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.



10

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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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.



15



16

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?



19

*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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