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1.1. Dados da Escola 

 
 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
(a definir) TIC Tecnológica 

(a definir) TIC Tecnológica 

Maria João Pais Alves Adjunta da Direção JI / 1.º CEB 

Ana Duarte Adjunta da Direção  2.º, 3.º CEB / Secundário 

João Paulo Martins Professor da Biblioteca BE / RBC 

 
 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 5 

Nº de alunos 590 

Nº de professores 83 

Nº de pessoal não docente 31 

Escola TEIP Não 

 
 
 

Período de vigência do PADDE 2021/2023 

 
 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico  
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 
 

SELFIE 

Período de aplicação de 26 de abril de 2021 a 5 de maio de 2021 

 
 

Participação  

Nível de ensino 
Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 3 3 100% 4 4 100% 36 35 97% 

2º ciclo 5 4 80% 13 11 85% 99 94 95% 

3º ciclo 13 9 69% 32 29 91% 170 170 100% 

Secundário geral --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Secundário 
profissional 

2 2 100% 6 5 83% 24 22 92% 

 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação janeiro  2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes % 

68 82% 

 
 

Outros Referenciais para Reflexão 

O Check-in e a SELFIE permitiram obter uma leitura da perceção dos inquiridos relativamente ao grau de maturidade da 

organização e proficiência individual dos docentes (no caso do Check in), no que diz respeito às seis áreas de competência 

constantes dos referenciais DigCompEdu e DigCompOrg. 

A análise das respostas e a reflexão sobre as mesmas demonstram as fragilidades e os pontos fortes e ajudam a estabelecer as 

prioridades de atuação. Contudo, como qualquer instrumento de recolha de dados, os formulários aplicados podem conter 

aspetos de maior dificuldade de entendimento e, assim, conduzir a respostas não necessariamente ajustadas à realidade. 

Por outro lado, já o Projeto Educativo, no “Diagnóstico estratégico” (p.7), indica pontos fortes e debilidades do  Agrupamento, 

onde se destacam a existência de equipamentos informáticos obsoletos e rede de Internet deficitária, demasiado suporte em 

papel, entre outros. 

Assim, a equipa do PADDE efetuou uma aturada apreciação e reflexão sobre os resultados obtidos naqueles instrumentos, com 

base na própria experiência e conhecimento da realidade da organização, definindo, a partir daí, o caminho a seguir, com vista 

à consolidação de boas práticas e à superação das lacunas a nível digital. 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo 2,6 3,5 4,5 

2º ciclo 3,3 3,7 3,6 

3º ciclo 3,8 3,5 3,7 

Secundário geral --- --- --- 

Secundário profissional 3,8 3,6 3,9 

 
 
 

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

Em % Computador/ outros dispositivos Internet 
1º ciclo 84 99 

2º ciclo 87 98 

3º ciclo 90 96 

Secundário geral - - 

Secundário profissional 76 100 

 
 
 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências x  

Contacto com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar): Utilatas, Biblionet X  

 
 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

No ano letivo 2005/2006, começou a ser utilizado o software de catalogação Bibliobase  (Biblioteca Escolar); 

No ano letivo 2007/2008, começou a ser utilizado o programa Utilatas, para convocatórias e arquivo digital das atas das reuniões 

dos vários equipas / órgãos; 

No ano letivo 2011/2012, o Catálogo da Biblioteca Digital passou integrar o Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas de 

Cantanhede e a estar disponível para consulta online; 

No ano letivo 2016/2017, começou a ser utilizado o programa GIAE apenas para lançamento de níveis e comunicação das 

avaliações aos Encarregados de Educação; 

No ano letivo 2017/2018, iniciou-se a desmaterialização dos dossiers de Departamento (arquivo digital online / “nuvem”) 

No ano letivo 2019/20, iniciou-se a transição do programa Bibliobase para o Biblionet; 

No ano letivo 2020/2021, iniciou-se a utilização do GIAE para registo digital dos sumários. 
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 4,0 3,8 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,5 3,3 3,6 

Práticas de Avaliação 3,2 3,3 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3,5 3,5 3,8 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

 

Recursos digitais 47 52 1 

Ensino e aprendizagem 56 41 3 

Avaliação 46 51 3 

Capacitação dos aprendentes 38 53 9 

Promoção da competência digital dos aprendentes 51 46 3 

 

Comentários e reflexão 

À presente data, os sumários digitais encontram-se implementados e em pleno funcionamento em todo o AE. O controlo de 

presenças dos alunos é feito online, o que permite o rápido registo e consulta da assiduidade dos alunos. O contacto com os 

encarregados de educação é feito pelos meios disponíveis mais expeditos (mas o email não está totalmente implementado, 

visto nem todos possuírem ou disponibilizarem o seu endereço de correio eletrónico). A gestão das atas é realizada no Utilatas, 

contudo mantém-se a impressão e arquivo das mesmas em suporte físico. Em relação ao CRIE e PTE, estes projetos tiveram um 

papel decisivo sobretudo ao nível do apetrechamento de computadores, projetores e quadros interativos. No entanto, ao longo 

dos últimos anos, estes dispositivos foram avariando e/ou tornaram-se obsoletos face às crescentes necessidades de utilização. 

Principais lacunas identificadas: 
- controlo eletrónico de ausências de docentes e justificação de faltas digital; 
- generalização do contacto / comunicação com encarregados de educação por via digital 
- pouca proficiência digital de um número significativo de Assistentes Operacionais  
- relativamente aos dados da SELFIE: 

1. Liderança:  
-  tempo para explorar o ensino digital 

2. Infraestruturas e equipamentos: 
- acesso à Internet; 
- espaços físicos; 
- equipamentos digitais (insuficientes) 

3. Desenvolvimento profissional contínuo 
- formação de docentes 

4. Pedagogia (aplicação em sala de aula) 
- promoção da criatividade e projetos transdisciplinares 

5. Práticas de avaliação 
- feedback aos alunos 

6. Competências digitais dos alunos 
- criação de conteúdos digitais 

No que se refere ao E@D, o balanço global é bastante positivo. Contudo, verificou-se que a grande maioria dos inquiridos aponta 

como principal constrangimento as falhas de ligação à Internet. 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3,3 3,3 ----- 

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

Desenvolvimento profissional contínuo 3,3 3,4 ----- 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 41 55 4 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

A maior parte dos Encarregados de Educação dispõe de competências digitais básicas. Usam os equipamentos para comunicar 

(email / redes sociais). Verifica-se, ainda, um número significativo destes sem email. Não obstante, os Encarregados de educação 

fizeram algum esforço para acompanhar o E@D e colaboraram, de um modo geral, com os professores, tendo sido 

determinantes nos níveis de escolaridade mais baixos (pré-escolar e primeiro ciclo), onde as competências e autonomia dos 

discentes é menor. 

Pessoal não docente 

O pessoal não docente possui níveis de proficiência digital muito heterogêneos. Os assistentes operacionais são um grupo 

profissional em que a média de idades é elevada e que não está familiarizado com a utilização de ferramentas digitais nas suas 

rotinas, quer profissionais, quer pessoais, sendo o nível de competência digital mais elevado nos funcionários mais novos e no 

pessoal não docente que trabalha nos serviços de reprografia e papelaria. Os assistentes técnicos possuem competências digitais 

significativamente mais altas e que envolvem a execução de operações diárias através de programas e plataformas específicas 

(cf. Sistemas de informação à gestão). 

 

Sistemas de informação à gestão  

São utilizados os seguintes serviços / software / plataformas de informação à gestão: 

GPV - Vencimentos e gestão de pessoal; 

ALUNOS - base de dados, constituição de turmas, percurso escolar dos alunos; 

CIBE - inventário de bens do estado 

MultiUsos - gestão de horários, vendas nos vários setores da escola, listagens várias, consulta de consumos dos alunos, … 

GIAE - gestão da utilização de serviços de bar / refeitório, sumários, faltas, avaliação de alunos 

SNCAP-Contab - registo de todas as receitas e despesas do agrupamento 

PORTARIA - controlo de entradas e saídas dos alunos /acessos 

Outras plataformas: 
- SIGO (criação de ações, tais como informação de turmas previstas / existentes, …) 
- MISI (exportações do programa ALUNOS para o ME); 
- Portal das Matrículas - Registo de novas entradas / transferências de escola / mudança de ciclo, …) 
- GESEdu - gestão de vouchers / atribuição de verbas pelo ME. 
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Comentários e reflexão 

De acordo com os dados obtidos na SELFIE, os valores médios registados em relação à Liderança, Colaboração e trabalho em 

rede e Desenvolvimento profissional contínuo cifram-se todos acima do nível 3, sem grandes discrepâncias no que diz respeito 

à perceção dos Dirigentes e dos Professores. 

Quanto aos dados do Check-in, a maioria dos docentes encontra-se no nível de competência 2 (B1 e B2 do DigCompEdu). 

Relativamente às competências digitais dos Encarregados de Educação, importa referir que a maioria possui conhecimentos 

básicos. O Pessoal não docente apresenta níveis de competência diversos, atendendo à faixa etária, nível de escolaridade e 

funções desempenhadas (Assistentes técnicos estão mais habilitados). 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais  

 

O PADDE tem como principal objetivo a melhoria de todo o processo educativo e organizacional, definindo o caminho para dotar 

a comunidade educativa de competências digitais que lhe permitam participar de forma ativa na sociedade digital.  É um 

documento que confere intencionalidade e compromisso de todos os envolvidos no processo de transição digital, incidindo em 

três dimensões fundamentais: dimensão pedagógica, dimensão organizacional e dimensão tecnológica, cruciais para a 

adequada implementação da educação digital e para a concretização das metas do Projeto Educativo.  

Este Plano assume o compromisso de criar condições para que todos os alunos sejam capazes de utilizar e dominar instrumentos 

diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando 

diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  transformar a informação em conhecimento;  colaborar em diferentes 

contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com 

base nas regras de conduta próprias de cada ambiente (cf. Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

Assim, no seguimento dos documentos estruturantes, pretende-se com a implementação do PADDE, que o AE se afirme como 

uma referência na comunidade, empenhado em integrar a transição digital preconizada pelos documentos europeus e 

nacionais, educando para a cidadania, investindo na transversalidade do currículo, na inclusão, através da adoção de práticas 

pedagógicas inovadoras que incluam o digital. 

 

 
 
 

Parceiros 

 
Na área de influência do agrupamento, existem diversas associações de cariz cultural, recreativo, desportivo e social com as 

quais se estabelecem ou deveriam estabelecer, protocolos e/ou parcerias. Destacam-se a Associação Recreativa e Cultural 1.º 

de Maio, a Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Vila da Tocha, a Comissão de Compartes e a Cooperativa Agrícola 

da Tocha e o tecido empresarial local. São ainda de mencionar as Juntas de Freguesia da Tocha e da Sanguinheira, a Câmara 

Municipal de Cantanhede, a Rede Bibliotecas Cantanhede, os Agrupamentos de Escolas de Cantanhede, CFAE Beira Mar. 

A Associação de Pais, pelo envolvimento em projetos do AE e proximidade com as famílias, terá um papel de grande relevo na 

implementação deste Plano (por exemplo, na digitalização do processo de comunicação com os Encarregados de Educação) 
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Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica1 Prioridade 

 
 
Tecnológica e digital 

 

 
Autarquia / ME 
Empresas e instituições 
locais 

 
obter apoio técnico-
financeiro na execução 
das empreitadas de 
requalificação das 
infraestruturas e 
equipamentos e software 
 

 
verba disponibilizada e 
intervenção executada 
(n.º de equipamentos, 
tomadas, licenças de 
software, …) 

 
 
 

1.ª 

 
 
Pedagógica 
 

 
Rede Bibliotecas 
Cantanhede (RBC) 

 
apoiar a curadoria de 
conteúdos digitais a 
disponibilizar online 
 

 
número de recursos 
compilados e 
disponibilizados em linha 

 
 

1.ª 
 

 
 
Organizacional 
 

 
RBC / Autarquia / CFAE 
Beira Mar 
 
 
 

 
dinamizar e certificar 
formação a docentes e 
não docentes  
 
 

 
número de ACFD 
realizadas, percentagem 
de formandos do AEGM 
envolvidos  
 

 
 
 
 
 

1.ª 
 
 

 
Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação 

 
facilitar o contacto e 
difusão de informação 
junto do EEs 
 

 
número de pais e 
encarregados de 
educação a utilizar meios 
digitais para comunicação 
com a escola 
 

 
1
 Medida quantificável usada para analisar o resultado de um processo, ação ou estratégia específica. De maneira geral, são 

medidas de desempenho. 



Agrupamento de Escolas Gândara Mar - Tocha 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

9 

2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

 
 
 
Tecnológica e 
digital 
 
 
 

Contratação de prestação de serviços Garantir / assegurar a manutenção de equipamentos / 
software 

Direção / DGEstE / Equipa de 
Transição Digital/ Técnico 
contratado 
 

 
2021/2022 

 

Melhoria do acesso à Internet Permitir a utilização eficaz (rápida e abrangente), 
independentemente do número de utilizadores  

Direção / DGEstE / Equipa de 
Transição Digital/ CRAE 

 
2021/2022 

 

Remodelação / reforço da instalação elétrica Dotar as salas de condições de utilização de vários 
equipamentos em simultâneo 

Direção / Autarquia / ME  
2021/2022 

Substituição do equipamento obsoleto e aquisição de 
novos dispositivos 

Criar condições para a implementação de práticas 
inovadoras de ensino com recurso ao digital 

Direção / Autarquia / ME  
2021/2023 

 

Aquisição de licenças de software / aplicações Criar condições para a implementação de práticas 
inovadoras de ensino com recurso ao digital 

Direção / Autarquia / ME  
2021/2023 

 
 
 
Pedagógica 
 
 
 

Consolidação da utilização da Google Classroom (LMS) 
 

Promover uma cultura de escola digital com recurso a 
atividades e práticas inovadoras; rentabilizar as 
funcionalidades das plataformas de gestão da 
aprendizagem; incrementar a comunicação eficaz entre 
todos os intervenientes do processo ensino-
aprendizagem 
 

Professores / alunos 
 

 
 

 
2021/2022 

 

Criação de um repositório de conteúdos selecionados 
(RED / REA) (curadoria) 
 
 

Dar resposta às necessidades curriculares e pessoais da 
comunidade educativa em termos de acesso a conteúdos 
organizados 

 

Biblioteca Escolar / RBC / Pessoal 
docente / Pessoal não docente  
 

 
2021/2023 
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Formação de alunos e professores em contexto 
 
 

Promover as competências das literacias dos media e da 
informação através da tecnologia digital  

RBC / Aprendiz de Investigador / 
Biblioteca Escolar 
 

 
2021/2023 

 

Implementação de projetos de parceria (Erasmus+  / 
eTwinning, …) 
 

Promover o intercâmbio cultural com recurso a 
dispositivos e ferramentas digitais 
 

Professores / alunos 
 

 
2022/2023 

 

Criação do Clube de Robótica 
 

Desenvolver competências digitais dos alunos 
 

Professores / monitores / alunos 
 

 
2021/2022 

Oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular no 
âmbito da Informática / TIC 
 

Desenvolver competências digitais dos alunos 
 

Professores / alunos 
 

 
2021/2022 

Promoção do debate sobre as tecnologias digitais na 
Assembleia de delegados 

Auscultar as preocupações e sugestões dos alunos em 
relação às tecnologias digitais 

 

Equipa PADDE / Direção / 
delegados de turma 
(embaixadores) 
 

 
2021/2023 

 
 
 
Organizacional 
 
 
 

Dinamização do trabalho colaborativo online 
 
 

Produzir e partilhar materiais/ recursos digitais; partilhar 
experiências / práticas; dar e receber feedback  
 

Professores 
 

 

 
2021/2023 

Digitalização da comunicação com os Encarregados de 
Educação  
 

Fomentar a articulação mais eficaz com os Encarregados 
de Educação 
 

Serviços administrativos / Direção / 
Diretores de Turma / Associação de 
Pais 
 

 
2021/2021 

Formação de professores de curta duração (12 
sessões de 2 horas cada, temáticas diversificadas) 
 
 

Capacitar os docentes ao nível de diversas metodologias 
pedagógicas e de recursos / ferramentas digitais 
(frequência de 3 sessões para obtenção de Certificado 
AFCD) 
 

RBC / Professores Bibliotecários 
Concelho de Cantanhede / 
formadores internos e externos / 
CFAE Beira Mar / docentes  

 
2021/2023 

Capacitação digital do pessoal não docente  
 
 

Dotar o pessoal não docente de competências digitais 
essenciais à transformação das suas rotinas de 
comunicação / gestão de processos 
 

Formadores internos e externos / 
CFAE Beira Mar 

 

 
2021/2023 
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Desenvolvimento e manutenção da página eletrónica 
do agrupamento e da sua presença nas redes sociais  
 

Dar maior visibilidade às atividades relevantes realizadas 
pelo Agrupamento 

 

Direção / Equipa comunicação / 
multimédia 

 
2021/2023 

Criação / consolidação de parcerias com escolas / 
instituições diversas 

Criar sinergias entre AE e entidades / outros stakeholders 
de modo a potenciar a implementação do PADDE 

Direção e Junta de Freguesia 
Tocha/ CM Cantanhede / Rede 
Bibliotecas Cantanhede / AE de 
Cantanhede, CFAE Beira Mar / 
Lactogal/ Cooperativa Agrícola da 
Tocha/ IPSS da Freguesia/ 
Comissão de Compartes / 
Associação de Pais (...) 

 
2021/2023 

 

Comentário e reflexão 

 

A concretização dos objetivos do PADDE depende do envolvimento de toda a comunidade educativa. Por isso, é indispensável que, desde o início, os diversos agentes compreendam o valor 
das tecnologias digitais para a melhoria do processo ensino-aprendizagem e decidam abraçar este novo ciclo de transformação, adquirindo as competências necessárias para o exercício da 
cidadania digital.  

De modo a garantir a continuidade e sucesso do Plano e das mudanças preconizadas, é fundamental que a capacitação digital de docentes e aprendentes seja acompanhada de trabalho 
colaborativo, envolva parceiros estratégicos e beneficie de infraestruturas e equipamentos que permitam a sua sustentabilidade. 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

#AprenderAindaMaisComDigital.Ser+FelizNaEscola  

 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital do nosso Agrupamento pretende ser um instrumento orientador do caminho 
a seguir no âmbito da transição digital. Pretendemos com pequenos passos, num futuro próximo, avançar de um modo assertivo 
rumo a uma educação digital, pautando a nossa atuação de acordo com a evolução do mundo tecnológico e respetivos recursos. 

Este plano tem também como missão contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico, da colaboração, da comunicação e 
da criatividade.   

 

Para divulgação do PADDE, serão utilizadas não só as plataformas digitais, página da escola, redes sociais, mas também reuniões 
presenciais ou online com os diversos elementos da comunidade educativa. 

 

 

 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Reunião de Conselho Geral 
Reunião geral 
Reuniões de diretores de turma 
Reunião de departamento 

setembro de 2021 Direção / Equipa PADDE  

 
Alunos 
 

Reunião de Conselho Geral 
Reuniões de receção aos alunos e 
EEs 
Página da escola 
Redes sociais 
Google Classroom 

setembro de 2021 Direção / Equipa PADDE  

 
Organizacional 
 

Reunião de Conselho Geral 
Página da escola 
Redes sociais 
Google Classroom 

setembro de 2021 Direção / Equipa PADDE  

 
Encarregados de 
Educação 
 

Reunião de Conselho Geral 
Reuniões de receção aos alunos e 
EEs 
Página da escola 
Redes sociais 

setembro de 2021 Direção / Equipa PADDE  

 
Comunidade 
Educativa 
 

Reunião de Conselho Geral 
Página da escola 
Redes sociais 

setembro de 2021 Direção / Equipa PADDE  
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

- contratar um 
técnico de 
informática 

 

- existência ou não 
 
 
 

-  contrato 
 

 
a definir 
 

- melhorar a 
velocidade da 
Internet 

 

- medida da 
velocidade 

 

- velocidade 
verificada 
 

testes 
 
 

 
mensal 

- reforçar a 
instalação elétrica 

- trabalhos 
executados 

- número de 
tomadas, quadros 
elétricos… 
 

direção / 
empresa 
contratada 

 

 
a definir 

- adquirir novos 
equipamentos 

- equipamentos 
adquiridos 

 

- número de bens 
adquiridos 
 

faturas / 
inventário 
 

 
a definir 

- adquirir licenças de 
software / 
aplicações 

- licenças adquiridas - número de licenças 
adquiridas 

faturas / 
inventário 

 
a definir 

 
Pedagógica 
 

- utilizar a Google 
Classroom 

 

- atividades 
desenvolvidas na 
plataforma 

 

- grau de utilização   inquéritos   
 
 

 
a definir 

- disponibilizar 
conteúdos digitais 
online 

 

- conteúdos 
disponibilizados 

- utilização dos 
recursos  

 

- número e 
diversidade de 
recursos 
 

blogue da BE 
/ Aprendiz de 
Investigador 
 

 
a definir 

- formar os alunos e 
professores em 
literacia dos media 
e digital 

- sessões realizadas 
em articulação com 
BE 

 

- número de sessões  
 

planificações 
/ registos da 
BE  
 

 
a definir 

- utilizar dispositivos 
e ferramentas 
digitais em projetos 
de parceria 

- projetos 
implementados 

- número de 
contactos 
estabelecidos / 
atividades 
desenvolvidas 
 

produtos, 
registo de 
contactos, 
relatório 
 

 
a definir 

- promover práticas 
inovadoras em 
ambientes digitais  

 

- frequência do 
clube de Robótica 
 

- frequência do AEC  
de Informática / 
TIC 

- número de alunos / 
atividades 
desenvolvidas 
 

- turmas / alunos 
envolvidos / 
atividades 
desenvolvidas 

planificação, 
relatórios 
 
 
planificação 
trabalhos 
realizados 
 

 
a definir 

- auscultar os alunos 
em relação à 
transição digital 

- reuniões / sessões 
de assembleia de 
delegados 

- número de 
reuniões 

registos 
inquérito 

 
a definir 
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Organizacional 
 

- criar práticas de 
trabalho 
colaborativo online 
 

- reuniões de 
trabalho 
colaborativo / 
departamento 

- número de 
reuniões 

 

registos de  
material 
produzido 

 
a definir 

- facilitar o contacto 
e difusão de 
informação junto 
do EEs 

- comunicação 
efetuada por via 
digital 

 

- número de pais e 
encarregados de 
educação a utilizar 
meios digitais para 
comunicação com a 
escola 

registos de 
contactos 
(DT) 
 

 
a definir 

- dinamizar e 
certificar formação 
a docentes e não 
docentes  

- frequência das 
Ações 

 

- número de 
participantes / 
horas e áreas de 
formação 

 

certificados 
de formação 
 

 
a definir 

- dar maior 
visibilidade às 
atividades 
relevantes 
realizadas pelo 
Agrupamento 

 

- publicações no site 
e redes sociais do 
AEGM   

 

- número de 
publicações / 
interações  

 

site 
redes sociais 
 

 
a definir 

- criar e consolidar 
parcerias 

- protocolos / 
atividades 

- número protocolos 
/ atividades 

 

registos  
a definir 

 

Balanço anual 

 

O PADDE deverá ser avaliado no final de cada ano letivo. 

Nesta avaliação, serão tidos em conta o grau de concretização das medidas previstas, os resultados alcançados, os 

constrangimentos sentidos e os aspetos a serem reformulados, tendo em conta a natureza dinâmica deste Plano. 

 

 


