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I INTRODUÇÃO - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

 

1.1. Contexto do plano 

 

O presente plano de intervenção destina-se ao Agrupamento de Escolas (AE) das Olaias e é desenvolvido no 

âmbito do Plano de Capacitação Digital Docente, dimensão da medida I, programa de Digitalização para as Escolas, do 

Pilar I do Plano de Transição Digital (PTD), criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 30/2020, que se assume 

como o motor de transformação do país, tendo como propósito acelerar Portugal, sem deixar ninguém para trás, e 

projetar o país no mundo. 

O PADDE requer um conjunto de etapas: recolha de evidências a partir da informação recolhida por processos 

de diagnóstico; análise dos dados através da interpretação e reflexão sobre os resultados alcançados; elaboração do 

PADDE que corresponde à definição de metas e ao planeamento de ações; implementação que consiste no período 

temporal em que o plano é desenvolvido na prática e monitorização das ações e avaliação que corresponde à aferição 

e adequação dos níveis de implementação e consecução dos objetivos definidos no plano. 

Para além de outras fontes de informação, o diagnóstico prevê a utilização dos resultados da ferramenta SELFIE 

e da ferramenta Check-In, ferramentas desenvolvidas pela Comissão Europeia. 

A SELFIE recolhe de forma anónima as opiniões dos alunos, dos professores e dos dirigentes escolares sobre a 

forma como as tecnologias são utilizadas na sua escola. Permite à escola, em 6 áreas: Liderança; Infraestruturas e 

equipamentos; Desenvolvimento profissional contínuo; Ensino e aprendizagem; Práticas de avaliação e Competências 

digitais dos alunos, identificar os pontos fortes, as áreas que requerem melhoria e as prioridades de cada organização 

educativa no âmbito do digital. 

Para  o efeito da elaboração do PADDE foi constituída uma equipa de transição digital, EPADDE. 

 

Equipa de Transição Digital 2020/2021 

Nome Função Área de atuação 

Ana Moura Coordenadora TIC Pedagógica e tecnológica 

Maria José Pisco Representante Subdepartamento de 

Informática 

Pedagógica e tecnológica 

Susana Nogueira Professora 1º ciclo Pedagógica 

Ana Duarte Elemento Conselho Pedagógico Organizacional 

Ana Isabel Almeida Professora do grupo de Informática Pedagógica e tecnológica 

Luis Feijão Professor 1º ciclo Pedagógica 

https://dre.pt/home/-/dre/132133788/details/maximized
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Paula Padrão Professora do grupo de Informática Pedagógica e tecnológica 

 

Equipa de Transição Digital 2021/2022 

Nome Função Área de atuação 

Ana Moura Coordenadora TIC Pedagógica e tecnológica 

Maria José Pisco Representante Subdepartamento de 

Informática 

Pedagógica e tecnológica 

Susana Guerreiro Coordenadora Pedagógica do 1.º Ciclo Pedagógica e tecnológica 

Maria da Luz Leal Coordenadora Pedagógica do 3.º Ciclo Pedagógica e tecnológica 

Isabel Figueiredo Coordenadora do Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais 

Pedagógica e tecnológica 

Paula Padrão Professora do grupo de Informática Pedagógica e tecnológica 

 

1.2.Dados do Agrupamento de escolas 

 

Informação Geral 2020/2021 
2021/2022 

Nº de estabelecimentos escolares 4 4 

Nº de alunos 1108 1093 

Nº de professores 113 101 

Nº de pessoal não docente 36 33 

Escola TEIP Sim Sim 

O AE das Olaias, localizado na zona oriental de Lisboa, é composto por 4 escolas, a escola sede do 2º e 3º ciclos 

e três escolas do 1º ciclo que incluem jardins de infância. Tem 1108 alunos e 113 professores. A população escolar é 

carenciada, 75% dos alunos beneficiam de ASE A e B, e, em muitos casos, é acompanhada pela CPCJ. Existe uma grande 

variedade de nacionalidades, 272 alunos são estrangeiros dos quais 127 a frequentar PLNM. Cerca de 6,5% dos alunos 

têm, pelo menos, uma retenção e o insucesso escolar é elevado. 5% dos alunos integram 3 turmas PIEF e 2 CEF. 

Integrou o Programa TEIP2 no ano letivo 2009/2010 e atualmente está abrangido pelo TEIP3 por continuar a 

apresentar um elevado número de alunos em risco de exclusão social e escolar. Para o desenvolvimento das ações 

TEIP contempla o apoio de 6 técnicos, integrados no GAAF.  
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II – ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

2.1. Resultados globais do diagnóstico 

 

SELFIE 

Período de aplicação 6 a 18 de junho de 2021 

 

Participação  

Nível de ensino 
Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 5 5 100 24 

42 91 

122 

176 49 
2º ciclo 6 6 100 22 238 

3º ciclo 7 7 100 37 36 98 292 275 94 

 

CHECK-IN 

Período de aplicação 8-1-2021 a 18-1-2021 

 

Participação  

Nº de respondentes 91 

% 80 
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ESCOLA DIGITAL 

Kit Tecnológico 

Tipo III - 115 - 100 % dos professores com equipamento atribuído 

Tipo II - 394 - 100 %  dos alunos com ASE com equipamento atribuído-  75% dos alunos dos 2º e 3º ciclos 

Tipo I - 434 -100 % dos alunos com ASE com equipamento atribuído - 76% dos alunos do 1º ciclo 

Equipamentos para o AE: 

● Tipo I - 9 kits tecnológicos 

● Tipo II - 8 Kits tecnológicos 

● Tipo III - 2 Kits tecnológicos 

 

 

2.2. A História Digital da Escola: Diagnóstico 

 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º e 2º ciclos 2,9 2,8 3,2 

3º ciclo 2,7 2,9 3,2 

 

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

Em % Computador Internet 

1º ciclo * * 

2º ciclo * * 

3º ciclo * * 

*a preencher no início de 2021/2022 

  



« Agrupamento de Escolas das Olaias » 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

7 

Logóti
po  
da 

 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais: Inovar - Plataforma de Gestão Escolar X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar): 

● Portal do Agrupamento; 

● Plataforma Moodle do Agrupamento; 

● Untis - Gestão de horários 

● Google Worksplace - todos os docentes, técnicos e alunos usam o 

email para comunicar 

● Google Meet para videoconferências 

● Blogue da biblioteca escolar 

● Classroom 

● Plataforma SIGA 
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Infraestruturas e equipamentos do AE - Questionário Recursos Tecnológicos das Escolas 2019/2020 

Escolas do AE Equipamentos existentes 

Agrupamento de Escolas 120 Magalhães  

EB 2, 3 das Olaias 8 Quadros Interativos - Promethean  

2 salas - 15 computadores alunos - com tomadas elétricas 

1 sala - 16 computadores alunos - com tomadas elétricas 

10 Kit tecnológicos 

1 computador/projetor/ecrã por sala de aula 

5 computadores sala de professores ligação por cabo 

4 computadores diretores de turma - 2 por sala 

8 computadores biblioteca 

Wi-Fi 

Escola Básica Ator Vale 5 computadores de secretária 

1 projetor 

2 quadros interativos 

Internet 

Wi-FI 

Escola Básica Engenheiro Duarte Pacheco 7 computadores de secretária 

1 projetor/quadro interativo 

Internet 

Wi-FI 

Escola Básica do Bairro do Armador 12 computadores de secretária 

28 computadores portáteis 

4 projetores/quadros interativos 

Internet 

Wi-FI 

  



« Agrupamento de Escolas das Olaias » 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

9 

Logóti
po  
da 

 

Comentários e reflexão 

80% dos professores responderam ao Check-In e 97% dos professores participaram na SELFIE. 

 

A taxa de participação na SELFIE de dirigentes correspondeu a 100%, a de professores a 94% , a de alunos do 3º ciclo 

de 94% e a de alunos dos 1º e 2º ciclos de 49%.  

 

A totalidade dos Kits Tecnológicos rececionados nas fases 0 e 1 já foi atribuída a 100% dos docentes, a 75% dos alunos 

do 2 e 3º ciclo e a 76% dos alunos do 1º ciclo.  

A atribuição dos equipamentos vem minimizar um dos fatores que inibem a utilização das tecnologias digitais no AE: 

“Equipamentos Digitais Insuficientes”, referidos tanto por dirigentes como por professores. No entanto, a ausência 

de tomadas elétricas na maioria das salas constituiu um constrangimento à utilização dos equipamentos nas escolas. 

Também a carência de repetidores, assim como,  a fraca velocidade da internet dificulta  a sua utilização, em  

simultâneo,  aos utilizadores. 

 

Observam-se discrepâncias significativas entre a perceção dos dirigentes e a dos professores noutros fatores que 

inibem a utilização das tecnologias: 

● 45% dos professores para 18% dos dirigentes nos 1º e 2º ciclos e 68% para 37% no 3º ciclo referem haver 

“Restrições de espaço escolar”; 

● 54% dos professores para 45% dos dirigentes nos 1º e 2º ciclos referem o “Apoio técnico limitado ou 

inexistente”, 

● 37% dos dirigentes para 28% dos professores nos 1º e 2º ciclos e 62% para 54% no 3º ciclo referem as “baixas 

competências digitais dos professores”. 

Observa-se alguma concordância entre dirigentes e professores no que se refere à “ Falta de tempo para os 

professores” apresentando a percentagem, nos diferentes ciclos, um valor elevado. 
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2.3. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 

 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] - 1º e 2º ciclos 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,2 3,8 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 2,7 3,1 3,4 

Práticas de Avaliação 2,5 2,8 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 2,6 2,7 3,5 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] - 3º ciclo 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 2,7 3,8 3,7 

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

Práticas de Avaliação 2,1 3,2 3,2 

Competências Digitais dos Alunos 2,4 3 3,4 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 38,5 56,0 5,5 

Ensino e aprendizagem 68,1 25,3 6,6 

Avaliação 58,2 39,6 2,2 

Capacitação dos aprendentes 44,0 44,0 12,0 

Promoção da competência digital dos aprendentes 68,1 30,8 1,1 
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Comentários e reflexão 

Na dimensão pedagógica destacam-se fragilidades. 

Pelos resultados do Check-In, mais de cinquenta por cento dos professores encontram-se no nível 1 de 

competências digitais no que se refere ao ensino e aprendizagem, avaliação e promoção da competência digital 

dos aprendentes.  

Os professores de nível 1 - Recém-chegado (A1): 

● tiveram muito pouco contacto com tecnologias digitais e usam-nas maioritariamente para preparação de 

aulas, administração ou comunicação institucional. 

● precisam de orientação e incentivo para expandir o seu repertório e aplicar a sua competência digital no 

domínio pedagógico. 

Os professores de nível 1 - Explorador (A2): 

● começaram a usar tecnologias digitais em algumas áreas de competência digital, sem, no entanto, 

seguirem uma abordagem abrangente ou consistente 

● precisam de incentivo, visão e inspiração por parte de colegas 

 

Nos resultados da SELFIE no 1º e 2º ciclos o valor considerado por dirigentes e professores é inferior a 3 nas “Práticas 

de Avaliação” e “Competências digitais dos alunos”. No 3º ciclo a perceção dos dirigentes é também inferior a 3 

sendo a dos professores 3,2  nas “Práticas de Avaliação” e 3 “Competências digitais dos alunos”. 

Destaca-se que em todas as dimensões pedagógicas  o valor considerado pelos dirigentes é sempre inferior a 3 e 

menor do que os considerados pelos professores. 

O incentivo e o apoio por parte dos professores que se encontram no nível 3 de competência digital poderão ser um 

ponto forte do agrupamento. 
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2.4. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] - 1º e 2º ciclos 

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

Liderança 2,4 2,5 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 2,4 2,5 3,6 

Desenvolvimento profissional contínuo 2,9 2,6 ----- 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] - 3º ciclo 

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

Liderança 2,2 2,8 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 1,9 2,7 3,4 

Desenvolvimento profissional contínuo 2,4 2,9 ----- 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 51,6 41,8 6,6 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Baixas competências digitais das famílias percecionadas por dirigentes e professores 

Em reuniões com os diretores de turma do 2º e 3º ciclos, nos dias 22 e 23 de novembro, os encarregados de 

educação foram auscultados sobre necessidades de apoio no desenvolvimento de competências digitais. 

A maioria dos presentes referiu que acedia ao Inovar. Foram constituídas equipas SeguraNet. 
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Pessoal não docente 

Foi realizada reunião com o pessoal não docente da Escola EB 2,3 das Olaias no dia 22 de novembro. 

● Foi considerado importante desenvolver competências digitais: 

○  para fins profissionais na área da utilização do email; Google Drive; processador de texto e folha de 

cálculo; 

○ para fins pessoais na utilização de plataformas institucionais 

Irá ser disponibilizada caixa para sugestões de outros workshops ao longo do ano. 

● Foi sugerido para melhoria no trabalho: 

○ na portaria - acesso aos horários; entradas e saídas dos alunos na escola e às autorizações de saída 

○ acesso às listas atualizadas de alunos em papel ou através do Inovar com recurso a computador 

○ conhecimento atempado das atividades do agrupamento 

● Foi sugerido que se disponibilizasse no Portal do agrupamento: 

○ atividades do agrupamento 

○ serviços e horários 

○ história do agrupamento 

○ ofertas da escola 

 

 

Comentários e reflexão 

Em relação à dimensão organizacional a perceção quer de dirigentes quer de professores apresenta valores 

inferiores a 3 na liderança, na colaboração e trabalho em rede e desenvolvimento profissional contínuo 

 No Check-In mais de metade dos professores situa-se no nível 1 de envolvimento profissional. 

Os encarregados de educação presentes nas reuniões mostram desconhecimento sobre como lidar com problemas 

de segurança na Internet. 

O pessoal não docente sente falta de conhecimentos na utilização de ferramentas de comunicação. 
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2.5 Análise Swot 

 

 

Pontos Fortes Constrangimentos 

● Motivação dos professores para a realização do 

SELFIE e do Chek-in 

● Equipa de apoio ao Ensino a Distância 

● Professores que se encontram no nível 3 de 

competência digital 

● Dispositivos digitais para a aprendizagem 

insuficientes 

● Salas com infraestruturas insuficientes 

● Dificuldades de acesso à internet nas diferentes 

escolas (n.º de utilizadores em simultâneo) 

● Restrições de espaço escolar - 3º ciclo 

● Apoio técnico limitado ou inexistente - 1º e 2º ciclo 

Oportunidades Ameaças 

● Atribuição do Kit tecnológico a alunos e 

professores 

● Oficinas de formação de professores 

● Aquisição de computadores através de programas  

● Plataforma de ensino e aprendizagem Moodle 

● Portal do AE 

● Fraco envolvimento profissional dos professores 

● Baixas competências digitais dos encarregados de 

educação 

● Baixas competências digitais dos professores 

● Baixas competências digitais dos alunos 
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III – PLANO DE AÇÃO 

3.1 Período de vigência: 2021/2022 - 1 ano 

 

3.2 Dimensões e áreas consideradas prioritárias no Plano de Intervenção 

Dimensão e área Áreas prioritárias 

Dimensão tecnológica  

Infraestruturas e equipamentos ● Acesso a dispositivos digitais 

● Acesso a salas com equipamentos digitais na EB 2,3 

● Apoio técnico no 1º ciclo 

Dimensão Pedagógica  

Recursos Digitais ● Acesso a banco de RED 

Ensino e Aprendizagem x 

Práticas de avaliação ● autorreflexão sobre a aprendizagem; 

● feedback aos outros alunos; 

● feedback em tempo útil 

Promoção das competências digitais dos alunos X 

Dimensão organizacional  

DPD ● Contribuir, colaborativamente, para 

desenvolver e melhorar as estratégias de 

comunicação institucional 

Colaboração e trabalho em rede ● Troca colaborativa de práticas 

Liderança ● Tempo destinado a explorar ferramentas 

digitais 

Outras  

3.3 Breve Justificação das áreas de intervenção 

As áreas consideradas prioritárias foram as que na SELFIE apresentaram nos resultados médias inferiores a 3 e 

maiores discrepâncias entre dirigentes e professores.  A dimensão organizacional foi a que apresentou médias mais 

baixas. 

  

 



« Agrupamento de Escolas das Olaias » 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

16 

Logóti
po  
da 

3.4. Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

Visão 

O PADDE permitirá uma visão global sobre o impacto das tecnologias digitais na Escola em três dimensões: 

tecnológica e digital,  pedagógica e organizacional.  

Pretende constituir-se como um elemento facilitador da transição digital, estimulando e orientando a utilização das 

TIC por professores e alunos contribuindo deste modo para a inovação e preparando os jovens para a sociedade atual 

e futura. 

Objetivos gerais 

1. Dar visibilidade ao agrupamento na Internet 

2. Aumentar as competências em TIC dos elementos da comunidade escolar 

3. Promover uma mudança de comportamentos na utilização da Internet 

4. Envolver as famílias nas atividades escolares 

 

Parceiros 

Câmara Municipal de Lisboa 

 

Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

Tecnológica e 

digital 

SELFIE Proporcionar o acesso a espaços com 

equipamentos digitais operacionais 

Valor da perceção sobre as 

infraestruturas e 

equipamentos 

3º 

Pedagógica SELFIE Criar/modificar, aplicar e partilhar 

recursos educativos digitais 

Valor da perceção sobre a 

aplicação em Sala de Aula 

e a avaliação 

2º 

Organizacional SELFIE Fomentar a participação em redes 

colaborativas de trabalho de forma 

eficaz 

valor da perceção sobre a 

liderança,  a colaboração e 

trabalho em rede e o DPC 

1º 

 

3.5. Monitorização e Avaliação 

Esta monitorização e avaliação deve ser feita por ação, ou seja, percorrem-se todos os quadros relativos a cada ação. 

Trata-se de um método reflexivo e construtivo, pelo que a leitura vertical por quadro se torna mais profícua do que 

uma leitura em tabela horizontal.
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3.6. Ações 

 

Dimensões Ações 

Organizacional 

Ação 1 - SELFIE 

Ação 2 - Construção do PADDE 

Ação 3 - Melhorar o tempo para explorar o digital  

Ação 4 - Melhoria da comunicação interna no conselho pedagógico e nas 

estruturas de coordenação 

Ação 5 - Melhoria da comunicação entre a escola e os EE - Inovar 

Ação 6 - Selo de Segurança Digital 

Pedagógica 

Ação 7 - Comunicar ideias através de cores e números (Pensamento 

Computacional) 

Ação 8 - Utilização da plataforma Classroom 

Ação 9 - Repositório de recursos -  MOODLE 

Ação 10 - Desafios SeguraNet para alunos 

Ação 11 - Desafios SeguraNet encarregados de educação 

Ação 12 - Worksop Digitais 

Ação 13 - Ambientes de aprendizagem híbridos 

 

Tecnológica e digital 

Ação 14 - Manter atualizado o Portal do Agrupamento 

Ação 15 - Apoio técnico no Agrupamento 

Ação 16 - Criar para Sonhar 

Ação 17 - TV Olaias 

Ação 18 - Bitlândia  

Ação 19 - Informatização das aprendizagens 
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Ação 20 - Projeto Ubbu 

Ação 21 - Apps for Goods 
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LINHA DE AÇÃO A: ORGANIZACIONAL - AÇÃO 1 

Designação da Ação  SELFIE 

Objetivos 1. Aplicar o SELFIE - diagnóstico do Agrupamento 

Destinatários Dirigentes, professores e técnicos do AE 

Metas previstas 1. 70% dos intervenientes respondem ao questionário 

Indicadores de medida  > 70% com sucesso - meta superada 

Entre 50% e 70% com sucesso - meta alcançada 

Entre 35% e 49% - meta não atingida 

< 35% - meta não alcançada 

Comunicação - 3 ações de divulgação - 1 por ciclo 

- 3 ações de aplicação - 1 por ciclo 

Dinâmicas efetuadas - Envio de comunicações escrita - via email; 

- Contactos diretos entre a equipa e liderança; 

- Contacto direto com os intervenientes 

- 4 Reuniões de divulgação do SELFIE 

- 4 Reuniões de aplicação do SELFIE 

- 4 Reuniões de monitorização   

Responsáveis Equipa PADDE e Equipa Alargada 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - junho de 2021 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Levantamento de Intervenientes Junho 

Monitorização 2 - Verificação da participação dos 

intervenientes nas reuniões de divulgação (docentes e 

dirigentes) 

junho 

Monitorização 3 - Verificação do nível de participação no 

SELFIE dos intervenientes 

julho 

Avaliação final (Relatório) Julho após aplicação 
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LINHA DE AÇÃO A: ORGANIZACIONAL - AÇÃO 2 

Designação da ação Construção PADDE 

Objetivos 1. Envolver a comunidade na construção do PADDE  

Destinatários Dirigentes; Professores; Técnicos; pessoal não docente, alunos e 

encarregados de educação 

Metas previstas 1. 70% dos docentes participam nas reuniões para a criação de 3 

ações do PADDE uma por cada dimensão 

2. 70% do pessoal não docente participa nas reuniões para a 

criação de 1 ação PADDE 

3.  70% dos delegados e subdelegados de turma dos 2º e 3º ciclo 

participam nas reuniões para a criação de 1 ação PADDE 

4.  20% dos encarregados de educação participam nas reuniões 

para a criação de 1 ação do PADDE 

Indicadores de medida Metas 1,2 e 3: 

> 70% com sucesso - meta superada 

Entre 50% e 70% com sucesso - meta alcançada 

Entre 35% e 49% - meta não atingida 

< 35% - meta não alcançada 

Meta 4: 

>20% com sucesso - meta superada 

Entre 15% e 20% - com sucesso - meta alcançada 

entre 10% e 14% - meta não atingida 

< 10% - meta não alcançada 

Comunicação - 4 ações de divulgação - 1 por grupo de participantes 

- 4 ações de aplicação - 1 por grupo de participantes 

Dinâmicas efetuadas - Envio de comunicações escrita; 

- 4 Reuniões de debate e criação de ações 

- 4 ações de de divulgação 

- 3 Reuniões de monitorização 

Responsáveis Equipa PADDE 
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - julho - setembro de 2021 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Envio de convocatória reuniões julho 5 a 9 de julho 

Monitorização 2 - Verificação da participação dos 

intervenientes nas reuniões de divulgação do 

diagnóstico do PADDE 

2ª semana do tempo cumprido - junho 

Monitorização 3 - Verificação da elaboração de ações por 

grupo de intervenientes 

3ª semana do tempo cumprido - julho 

(após aplicação)  

Avaliação final (Relatório) Outubro 2022 
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LINHA DE AÇÃO A: ORGANIZACIONAL - AÇÃO 3 

Designação da ação Melhorar o tempo previsto para explorar o digital 

Objetivos 1. Apoiar a melhoria do ensino dos professores com as tecnologias 

digitais 

Destinatários Professores 

Metas previstas 1. 55% dos professores têm 1 tempo letivo semanal no horário para 

exploração de ferramentas digitais 

Indicadores de medida Meta 1: 

>55% com sucesso - meta superada 

Entre 30% e 55% - com sucesso - meta alcançada 

entre 15% e 29% - meta não atingida 

<15% - meta não alcançada 

Comunicação - ações de divulgação da Meta1 (Apresentação; Balanço) 

- ações de divulgação dos resultados 

Dinâmicas 1. Apresentação da ação em reunião 

2. Criação de espaço Moodle para repositório das evidências de 

dinâmicas  digitais em sala de aula, contribuindo para a ação 9 - 

repositório de recursos. 

3. Criação de modelo de divulgação  das evidências (planificação, 

imagens e balanço) 

4. Apoio aos professores (online: email, meet e forum, presencial) 

5. Monitorização da partilha de evidências de dinâmicas  digitais em 

sala de aula 

6. Sessões de divulgação das dinâmicas  digitais em sala de aula 

efetuadas 

Responsáveis Direção e equipa de apoio 

Professores Participantes  
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Ação 3 Etapas 

Monitorização 1 - Apresentação da Ação Início do 1º período 

Monitorização 2 - Monitorização da meta 1 Início do 1º período 

Avaliação final: 

- Balanço (Relatório) 

Fim do 1º período 
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LINHA DE AÇÃO A: ORGANIZACIONAL - AÇÃO 4 

Designação da ação Melhoria da comunicação interna no conselho pedagógico e nas 

estruturas de coordenação 

Objetivos 1. Utilizar email  específico de 

coordenadores/representantes/presidente conselho pedagógico 

2. Criar calendário partilhado no Google Worksplace  no 

departamento/subdepartamento/conselho pedagógico 

3. Recorrer à drive para promover o trabalho colaborativo no 

departamento/subdepartamento/conselho pedagógico 

4. Dinamizar disciplina Moodle para partilhar e comunicar informação 

no departamento/subdepartamento/conselho pedagógico 

Destinatários Professores do agrupamento 

Metas previstas 1. 90%  dos coordenadores/representantes utilizam o email 

específico 

2. 90% dos departamento/subdepartamento/conselho pedagógico 

usam um calendário partilhado 

3. 90% dos professores colaboram no trabalho do 

departamento/subdepartamento através da drive 

4. 90% dos coordenadores/representantes partilham e comunicam 

informação na plataforma Moodle 

Indicadores de medida Meta 1, 2, 3 e 4 

● > 90% com sucesso - meta superada 

● Entre 70% e 90% com sucesso - meta alcançada 

● Entre 45% e 69% - meta não atingida 

● < 45% - meta não alcançada 

Comunicação - ações de divulgação 

- ações de monitorização 

Dinâmicas 

 

- Criação de email para 

coordenadores/representantes/presidente CP 

- Envio de comunicações escrita sobre o email 

- Realização de workshop para criar calendário partilhado 

- Realização de workshops para treino da utilização da drive 

- Realização de workshop para treino de utilização da 

plataforma Moodle 

- Reuniões de monitorização 

Responsáveis Equipa PADDE e coordenadores/representantes/presidente 

conselho pedagógico 
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Apresentação da Ação Início do 1º período 

Monitorização 2 - Monitorização da meta 1 Início do 1º período 

Monitorização 3 - Monitorização das metas Início do 2º período 

Monitorização 4 - Monitorização da metas  Início do 3ºperíodo 

Avaliação final - Balanço (Relatório) Fim do 3º período 
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LINHA DE AÇÃO A: ORGANIZACIONAL - AÇÃO 5 

Designação da ação Melhoria da comunicação na escola e entre a escola e os EE 

Objetivos 1. Utilizar o Inovar para informar sobre:  faltas, comportamento, 

planificação e avaliação 

2. Utilizar o Inovar Consulta 

Destinatários Comunidade escolar 

Metas previstas 1. 90% dos professores utilizam o Inovar para informar sobre: 

faltas, comportamento e resultados da avaliação 

2. 80% das planificações estão disponibilizados no Inovar 

3. 80% dos trabalhos de casa e indicações para os testes e 

critérios de avaliação estão disponibilizados no Inovar 

4. 70% de EE acedem ao Inovar Consulta semanalmente 

Indicadores de medida Meta 1 

● > 90% com sucesso - meta superada 

● 90% com sucesso - meta alcançada 

● Entre 45% e 89% - meta não atingida 

● < 45% - meta não alcançada 

Metas 2 e 3 

● > 80% com sucesso - meta superada 

● 80% com sucesso - meta alcançada 

● Entre 40% e 79% - meta não atingida 

● < 40% - meta não alcançada 

Meta 4 

● > 70% com sucesso - meta superada 

● 70% com sucesso - meta alcançada 

● Entre 35% e 69% - meta não atingida 

● < 35% - meta não alcançada 

Comunicação - ações de esclarecimento 

- divulgação de  informação escrita 

- disponibilização de email de apoio à utilização do Inovar 

- ações de monitorização 

Dinâmicas 

 

Meta 1  

1. Realização de sessões de esclarecimento com os professores 

2. Produção e disponibilização online de informação escrita 

3. Apoio online a professores ao acesso e à utilização do Inovar 

4. Aplicação de questionário aos professores sobre vantagens e 

problemas na utilização do Inovar para dar informação sobre 

faltas, comportamento, planificação e avaliação 

5. Aplicação de questionário de satisfação aos professores sobre 

o apoio fornecido à utilização do Inovar  
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Meta 2 

1. Realização de sessão de esclarecimento com os 

coordenadores de departamento 

2. Introdução no Inovar das planificações e critério de avaliação 

fornecidos pelos coordenadores dos departamentos  

3. Monitorização da introdução da informação no Inovar 

Meta 3 

1. Realização de sessão de esclarecimento com os 

coordenadores de departamento 

2. Monitorização da introdução da informação no Inovar 

Meta 4 

1. Realização de sessão de esclarecimento com os EE 

2. Produção e distribuição online de informação escrita 

3. Apoio online a encarregados de educação, ao  acesso e à 

utilização do Inovar 

4. Monitorização dos acessos por parte dos EE ao Inovar 

Consulta 

5. Aplicação de questionário aos EE sobre a disponibilização de 

informação sobre faltas, comportamento, planificação e 

avaliação, vantagens e problemas sentidos 

6. Aplicação de questionário de satisfação aos EE sobre o apoio 

fornecido à utilização do Inovar 

Responsável Ana Moura - 2h semanais - sala DT 2º ciclo/online 
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Meta 1 

1. Sessões de esclarecimento para professores 

2. Produção e disponibilização online de informação escrita 

Início do 1º período 

Ao longo do ano aquando da chegada de 

novos professores 

3. Apoio aos professores ao acesso e utilização do Inovar Ao longo do ano 

4. Aplicação de questionário aos professores sobre 

problemas na utilização do Inovar para dar informação 

sobre faltas, comportamento, planificação e avaliação 

5. Aplicação de questionário de satisfação aos professores 

sobre o apoio fornecido à utilização do Inovar 

Fim de cada período 

Metas 2 e 3 

1. Realização de sessão de esclarecimento com os 

coordenadores de departamento 

2. Introdução no Inovar das planificações e critério de 

avaliação fornecidos pelos coordenadores dos 

departamentos  

3. Monitorização da introdução da informação no Inovar 

novembro 2021 

Meta 4 

1. Sessões de esclarecimento para EE 

2. Produção e distribuição de informação escrita 

1º período 

Ao longo do ano para novos EE 

3. Apoio ao acesso e utilização ao Inovar Ao longo do ano 

4. Monitorização do acesso por parte dos EE ao Inovar 

Consulta 

Semanal 

5. Aplicação de questionário aos EE sobre a disponibilização 

de informação sobre faltas, comportamento, planificação 

e avaliação, vantagens e problemas sentidos 

Fim de cada período 

6. Aplicação de questionário de satisfação aos EE sobre o 

apoio fornecido à utilização do Inovar 

Fim de cada período 

Avaliação final  das metas 

● Elaboração de relatório 

Fim do 3º período 
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LINHA DE AÇÃO A: ORGANIZACIONAL - AÇÃO 6 

Designação da ação Selo de Segurança Digital 

Objetivos Promover um ambiente seguro e enriquecedor e o acesso seguro 

às tecnologias digitais como parte da experiência de ensino e 

aprendizagem 

Destinatários Comunidade escolar 

Meta prevista Obter o selo de segurança digital de Prata 

Indicadores de medida ● selo de ouro - meta superada 

● selo de Prata - meta alcançada 

● selo de bronze - meta não atingida 

● selo de ferro - meta não alcançada 

Comunicação - Sessões de divulgação sobre segurança na Internet 

- Disponibilização de informação escrita 

- Disponibilização do selo na página do Agrupamento 

Dinâmicas 

 

- preenchimento de formulário 

- reformulação das políticas de segurança no agrupamento 

- divulgação das políticas de segurança 

- Divulgação do selo de segurança digital 

Responsável Ana Moura - 1h semanal 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Recolha de evidências ao longo do ano 

Avaliação final da meta 

● Elaboração de relatório 

Fim do 3º período 
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LINHA DE AÇÃO B: PEDAGÓGICA - AÇÃO 7 

Designação da ação Comunicar ideias através de cores e números 

Objetivos 1. Promover o pensamento computacional  

2. Demonstrar como os computadores armazenam, fotografias e 

outras imagens usando apenas números.  

3. Realizar 30 ações em 2 anos de vigência do plano, com a duração de 

45min/cada 

Destinatários Alunos do 1.º, 2ª e 3.º ciclos 

Metas previstas 1. 60% dos alunos do agrupamento abrangidos pela atividade   

2. Criação de um repositório/exposição com 80 imagens 

Indicadores de medida Metas 1 e 2 : 

● >50% com sucesso - meta superada 

● Entre 40% e 50%  com sucesso - meta alcançada 

● Entre 25% e 39% com sucesso - meta não atingida 

● <25% - meta  não alcançada 

Comunicação - 3 ações de divulgação (uma por ciclo); 

- 1 ação implementada para a frequência/inscrição no 

workshop (preferencialmente digital) 

- 1 ação de divulgação da Meta2 (Apresentação do Repositório) 

- 1 ação de divulgação do Balanço da atividade 

Dinâmicas 1. Sessão de divulgação 

2. Reuniões de monitorização 

3. Sessões da realização da atividade 

4. Sessões de divulgação das imagens criadas 

5. Exposição/divulgação  

Responsáveis Direção, equipa de apoio e Maria José Pisco  

Professores Participantes Docentes de Informática, Susana Guerreiro, Luis Feijão, Irene Pinto e 

Helena Gomes 
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Apresentação da Ação Meados do 1.º período de cada ano letivo 

Monitorização 2 - Monitorização da meta 1 Meio do 2.º período de cada ano letivo 

Monitorização 3 - Monitorização da meta 1 Início do 3.º período de cada ano letivo 

Monitorização 4 - Monitorização da meta 2 Início do 2º período de cada ano letivo 

Monitorização 5 - Monitorização da meta 2 Início do 2º período de cada ano letivo 

Monitorização 6 - Monitorização da meta 2 Início do 3º período de cada ano letivo 

Avaliação monitorizada final - Balanço (Relatório) Fim do 3º período no último  ano letivo 
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LINHA DE AÇÃO B: PEDAGÓGICA - AÇÃO 8 

Designação da Ação Utilização da plataforma Classroom 

Objetivos 1. Uniformizar e implementar a utilização da plataforma 

Classroom como meio/ambiente  de trabalho em situação de 

ensino digital 

Destinatários Professores e alunos do 1º ciclo 

Metas previstas 1. 70% dos docentes utilizam a Classroom 

Indicadores de medida > 70% com sucesso - meta superada 

Entre 50% e 70% com sucesso - meta alcançada 

Entre 35% e 49% - meta não atingida 

< 35% - meta não alcançada 

Comunicação 1. Sessão de esclarecimento aos professores 

2. Sessão de apresentação da plataforma aos professores 

Dinâmicas efetuadas 3. Distribuição de emails institucionais aos alunos 

4. Apresentação da plataforma e seu funcionamento aos 

professores 

5. Apresentação da plataforma aos alunos e Encarregados 

de Educação 

6. Utilização frequente da plataforma 

Responsáveis Susana Guerreiro, Ana Vaz e Equipa de apoio 

Professores Participantes Todos os docentes  

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação 

Monitorização  Etapas 

Monitorização 1 - Esclarecimento e apresentação Fim do 1º período  

Monitorização 2 - Utilização Meados do 2º período 

Monitorização 3 - Utilização Início do 3º período 

Avaliação monitorizada final  Fim do 3º período 
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LINHA DE AÇÃO B: PEDAGÓGICA - AÇÃO 9 

Designação da Ação Repositório de recursos MOODLE 

Objetivos 1. Criar um repositório de recursos/materiais pedagógicos úteis  

e atuais 

Destinatários Professores e Técnicos do AE 

Metas previstas 1. 70% dos professores com hora de exploração do digital 

contribuem para uma cloud/repositório na plataforma 

Moodle com 3 evidências de utilização de dinâmicas  digitais 

em sala de aula com recurso a Recursos educativos digitais 

modificados ou criados, sites online, ferramentas online a 

serem utilizados por outros professores 

Indicadores de medida Meta 1:  

1. > 70% com sucesso - meta superada 

2. Entre 50% e 70% com sucesso - meta alcançada 

3. Entre 30% e 49% - meta não atingida 

4. < 30% - meta não alcançada 

Comunicação 1. Sessão de esclarecimento aos professores 

2. Sessão de apresentação da plataforma aos professores 

Dinâmicas efetuadas 1. Registo do professor, por áreas disciplinares 

2. Distribuição de códigos de acesso à plataforma, aos 

professores 

3. Acesso e utilização frequente da plataforma 

4. Partilha de materiais/ recursos úteis e/ou originais 

5. Relatório de acesso/ utilização e de partilha 

Responsáveis Equipa de Apoio 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Apresentação Início do 1º período  

Monitorização 2 - Acesso, utilização e partilha Início do 2º período 

Monitorização 3 - Acesso, utilização e partilha Início do 3º período 

Avaliação monitorizada final - Relatório Fim do 3º período 
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LINHA DE AÇÃO B: PEDAGÓGICA - AÇÃO 10 

Designação da ação Desafios SeguraNet para alunos 

Objetivos 1.  Participar no concurso Desafios SeguraNet promovido pela 

Direção-Geral da Educação. 

2.  Produzir informação sobre cada um dos temas dos desafios 

Destinatários Alunos dos 2º e 3º ciclos 

Metas previstas 1. 70% das equipas constituídas realizam os 7 desafios SeguraNet 

2. 50% das turmas produzem uma  informação por período 

Indicadores de medida 
Meta 1 

> 70% com sucesso – meta superada 

70% com sucesso - meta alcançada 

Entre 35% e 69% - meta não atingida 

< 35% - meta não alcançada 

Meta 2 

> 50% com sucesso – meta superada 

50% com sucesso - meta alcançada 

Entre 25% e 49% - meta não atingida 

< 25% - meta não alcançada 

Comunicação - Ações de divulgação - 1 por turma 

Dinâmicas 1. Divulgar o concurso Desafios SeguraNet 

2. Constituir equipas de alunos por turma 

3. Realizar a inscrição das equipas no portal SeguraNet 

4.  Realizar 7 sessões para realizar os Desafios SeguraNet 

5. Realizar 1 sessão por período para produzir informação 

6. Divulgar a informação produzida  

Responsáveis Professores de informática e de Cidadania e Desenvolvimento 
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 a junho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Verificação da divulgação do concurso setembro 2021 

Monitorização 2 - Levantamento do nº de equipas setembro 2021 

Monitorização 3 - Verificação da inscrição no site dezembro 2021 

Monitorização 4 – Verificação da realização dos desafios fevereiro 2022; abril 2022; junho 2022 

Monitorização 5 – Verificação da criação de informação  dezembro 2022; abril 2022; Junho 2022 

Avaliação final: 

● Aplicação de questionário aos destinatários 

sobre o interesse da atividade. 

● Produção de relatório final 

Junho 2022 
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LINHA DE AÇÃO B: PEDAGÓGICA - AÇÃO 11 

Designação da ação Desafios SeguraNet  encarregados de educação 

Objetivos 1.  Participar no concurso Desafios SeguraNet promovido pela 

Direção-Geral da Educação. 

2.  Produzir informação ilustrada, em formato digital, sobre cada um 

dos temas dos desafios 

Destinatários Pais e encarregados de educação do 2º e 3º ciclos 

Metas previstas 1. 50% das equipas constituídas realizam os 3 desafios SeguraNet 

2. 20% das equipas constituídas produzem uma 1 informação 

Indicadores de 

medida 

Meta 1 

> 50% com sucesso – meta superada 

50% com sucesso - meta alcançada 

Entre 25% e 49% - meta não atingida 

< 25% - meta não alcançada 

Meta 2 

> 20% com sucesso – meta superada 

20% com sucesso - meta alcançada 

Entre 10% e 19% - meta não atingida 

< 10% - meta não alcançada 

Comunicação - Ações de divulgação - 1 por turma 

- Ações de aplicação - 6 por equipa 

Dinâmicas 1. Divulgar o concurso Desafios SeguraNet aos pais e encarregados de 

educação dos 2º e 3º ciclos 

2. Constituir equipas de pais e encarregados de educação 

3.  Realizar 3 sessões para realizar os Desafios SeguraNet 

4. Realizar 1 sessão para produzir mensagens informativas ilustradas, 

em formato digital, sobre os temas 

5. Distribuir as mensagens aos pais e encarregados de educação 

Responsável Ana Moura e Maria da Luz 
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 a junho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Verificação da divulgação do concurso dezembro 2021 

Monitorização 2 - Levantamento do nº de equipas dezembro 2021 

Monitorização 3 - Verificação da inscrição no site dezembro 2021 

Monitorização 4 – Verificação da realização dos desafios fevereiro 2022; abril 2022; junho 2022 

Monitorização 5 – Verificação da criação de informação Junho 2022 

Monitorização 6 - Verificação da divulgação junho 2022 

Avaliação final: 

● Aplicação de questionário aos destinatários 

sobre o interesse da atividade. 

● Produção de relatório final 

Junho 2022 
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LINHA DE AÇÃO B: PEDAGÓGICA - AÇÃO 12 

Designação da ação Workshops Digitais 

Objetivos 1. Contribuir para o desenvolvimento de competências digitais  

Destinatários Professores  

Metas previstas Meta 1 - 70% dos professores participam nos workshops 

Meta 2 - 50% dos professores usam ferramentas digitais com os alunos 

Indicadores de 

medida 

Meta 1 

> 70% com sucesso – meta superada 

Entre 50%  a 70% com sucesso - meta alcançada 

Entre 35% e 49% - meta não atingida 

< 35% - meta não alcançada 

 

Meta 2 

> 50% com sucesso – meta superada 

Entre 35%  a 50% com sucesso - meta alcançada 

Entre 25% e 34% - meta não atingida 

< 25% - meta não alcançada 

Comunicação - Sessões de esclarecimento 

- Ações de monitorização 

Dinâmicas - Realizar sessão de esclarecimento sobre a ação 

- Recolha de evidências de utilização das ferramentas 

- Sessão de apresentação do balanço efetuado por cada professor 

Responsável Ana Moura, Maria José Pisco e Paula Padrão 

Professores 

Participantes 

 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 a junho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Verificação da sessão esclarecimento outubro 2021 

Monitorização 2 – Recolha de evidências dezembro 2021; abril 2022;Junho 2022 

Monitorização 3 – Aplicação de questionário aos alunos dezembro 2021; abril 2022;Junho 2022 

Avaliação final: Produção de relatório final junho 2022 
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LINHA DE AÇÃO B: PEDAGÓGICA - AÇÃO 13 

Designação da ação Ambientes de aprendizagem híbridos 

Objetivos 1. Utilizar recursos educativos digitais nas aulas 

2. Recorrer a ambientes de aprendizagem híbridos nas aulas 

3. Apresentar aos outros o trabalho efetuado e o seu balanço.  

Destinatários Professores do 2º e 3º ciclos 

Metas previstas 1. 10% dos professores criam planificações de ambientes de 

aprendizagem híbridos e implementam com os alunos 

Indicadores de medida Meta 1 

> 10% com sucesso – meta superada 

10% com sucesso - meta alcançada 

Entre 5% e 9% - meta não atingida 

< 5% - meta não alcançada 

Comunicação - Ações de divulgação 

- Ações de aplicação 

Dinâmicas 1. Divulgar a ação 

2. Constituir equipas de professores 

3. Realizar duas sessões para informação 

4. Apoiar  os professores 

5. Apresentar resultados 

Responsáveis Ana Moura, Isabel Figueiredo e Maria da Luz Leal 

Professores Participantes  
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 a junho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Verificação da divulgação da ação outubro 2021 

Monitorização 2 - Levantamento do nº de professores 

participantes 
outubro 2021 

Monitorização 3 - Verificação da realização das sessões dezembro 

Monitorização 4 – Verificação do apoio dezembro 2021; abril 2022; junho 2022 

Monitorização 5 – Verificação da divulgação Junho 2022 

Avaliação final: 

● Produção de relatório final 

Junho 2022 
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LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 14 

Designação da ação Manter atualizado o Portal do Agrupamento 

Objetivos 1.  Manter a informação sobre o AE atualizada 

2.  Divulgar as atividades/projetos do AE 

Destinatários Comunidade escolar 

Metas previstas 1. 90% da informação é atualizada 

2. 90% da informação proveniente da direção é divulgada 

3. 70% das atividades/projetos são divulgados no portal 

Indicadores de medida 
Meta 1 e 2 

> 90% com sucesso – meta superada 

90% com sucesso - meta alcançada 

Entre 45% e 89% - meta não atingida 

< 45% - meta não alcançada 

Meta 3 

> 70% com sucesso – meta superada 

70% com sucesso - meta alcançada 

Entre 35% e 69% - meta não atingida 

< 35% - meta não alcançada 

Comunicação ● Ação de divulgação 

● Comunicação escrita 

Dinâmicas 1. Divulgar ação 

2. Verificação da atualização da informação disponibilizada 

3. Contatos com direção para recolha de informação a 

disponibilizar 

4. Contactos com os diversos coordenadores para recolha de 

informação sobre atividades/projetos 

5. Cruzamento de informação solicitações/disponibilização portal 

Responsáveis Ana Moura/Conselho Pedagógico/Direção 
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 a junho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Divulgar ação setembro 2021 

Monitorização 2 - Verificação da atualização da 

informação disponibilizada 
setembro/dezembro 2021; abril/junho 2022 

Monitorização 3 - Balanço contatos com direção 

para recolha de informação a disponibilizar 

dezembro 2021; abril/junho 2022 

Monitorização 4 – Balanço contactos com os 

diversos coordenadores para recolha de informação 

sobre atividades/projetos 

dezembro 2021; abril 2022; junho 2022 

Monitorização 5 – Cruzamento de informação 

solicitações/disponibilização portal 

dezembro 2021; abril 2022; junho 2022 

Avaliação final: Produção de relatório final Junho 2022 
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LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 15 

Designação da ação Apoio Técnico no Agrupamento 

Objetivos 1.  Manter os equipamentos a funcionar 

2. Manter os serviços a funcionar 

3.  Apoiar a resolução de problemas técnicos 

4. Apoiar o acesso às tecnologias digitais 

Destinatários Comunidade escolar 

Metas previstas 1. 90% do equipamento estão em funcionamento 

2. 90% dos serviços funcionam 

3. 90% dos problemas colocados são resolvidos 

4. 90% das necessidades de apoio são resolvidas 

Indicadores de medida 
Metas 1, 2, 3 e 4 

> 90% com sucesso – meta superada 

90% com sucesso - meta alcançada 

Entre 45% e 89% - meta não atingida 

< 45% - meta não alcançada 

Comunicação ● Ação de divulgação 

● Ações de aplicação 

Dinâmicas 1. Elaborar e divulgar informação escrita sobre o apoio a fornecer  

2.  Introduzir e actualizar software 

3. Substituir recursos a falhar. 

4. Reformular o inventário 

5. Verificar o funcionamento dos recursos tecnológicos. 

6.  Cruzar problemas/solicitações com resolução do mesmos 

Responsáveis Infocut; Direção; Secretaria; Ana Moura 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 a junho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Elaborar e divulgar informação escrita 

sobre o apoio a fornecer 

outubro 2021 

Monitorização 2 - Introduzir e actualizar software setembro 2021 

Monitorização 3 - Substituir recursos a falhar. semanalmente 

Monitorização 4 – Reformular o inventário  novembro 2021; junho 2022 

Monitorização 5 – Verificar o funcionamento dos 

recursos tecnológicos. 

Semanalmente 
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Monitorização 6 - Cruzar problemas/solicitações com 

resolução do mesmos 

Semanalmente 

Avaliação final: Produção de relatório final Junho 2022 

LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 16 

Designação da ação Criar para Sonhar  

Objetivos 1. Criar um espaço de aprendizagem inovador 

2. Disponibilizar aos alunos equipamento e material didático específico 

na área da tecnologia 

3. Promover competências mais práticas, hands on 

Destinatários Docentes do subdepartamento de informática, docentes aderentes  e 

alunos do 1.º ao 9.º ano do agrupamento 

Utilizadores da sala Docentes do subdepartamento de informática, outros docentes  e 

alunos do 1.º ao 9.º ano do agrupamento 

Metas previstas 1. Criar sala com 12 PC´s 

2. Equipar a sala com Scanner A4 

3. Equipar a sala com impressora 3D 

4. Equipar a sala com 14 cadeiras coloridas com rodas 

5. Criar o concurso de ideias para o logotipo 

6. 60% dos alunos do agrupamento 

7. Expôr digitalmente os logotipos  

8. 50% de participação dos alunos do agrupamento na seleção do 

logotipo 

9. Criar um flyer para divulgação da sala 

Indicadores de medida Meta 1: 

● > 10 - meta superada 

● = 10 - meta alcançada 

● Entre 8 e 9 - meta não atingida 

● <8 - meta não alcançada 

Meta 2 e 3 : 

● > 1 - meta superada 

● =1 - meta alcançada 

● <50%  - meta não atingida 

Meta 4: 

● > 12 - meta superada 

● 12 - meta alcançada 

● Entre 9 e 11 - meta não atingida 

● <9 - meta não alcançada 

Meta 5, 7 e 9: 

● = 1  - meta superada 

● <1  - meta não alcançada 

●  
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Meta 6: 

● >60% com sucesso - meta superada 

● Entre 40% e 60% - com sucesso - meta alcançada 

● entre 25% e 39% - meta não atingida 

● < 25% - meta não alcançada 

Meta 8: 

● >50% com sucesso - meta superada 

● Entre 40% e 50% - com sucesso - meta alcançada 

● entre 25% e 39% - meta não atingida 

● < 25% - meta não alcançada 

Comunicação - Ações de divulgação da Ação (1/grupo de participantes 

- Solicitação de orçamentos na plataforma 

- Utilização do correio eletrónico 

- Realização de assembleias, debates 

- Visitas inter-escolas 

- Visitas para a dotação da sala 

- Ações de divulgação da Sala (1/grupo de participantes) 

Dinâmicas 1. Inserir dados na plataforma de compras 

2. Sessões de divulgação da Ação 

3. Realização de assembleias e debates 

4. Contactos diretos com as entidades  

5. Sessões de divulgação da Sala  

6. Criação da Exposição digital 

7. Criação de método de seleção dos logotipos 

8. Aplicação de questionários 

9. Criação de flyer 

10. Reuniões de monitorização 

Responsáveis Direção e Maria José Pisco 

Professores Participantes Grupo de Informática 
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Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Monitorização da inserção de dados 

na plataforma 

Início do 1º período 

Monitorização 2 - Monitorização das metas Fim de 1.º período 

Monitorização 3 - Monitorização das metas Fim do 2.º período 

Monitorização 4 - Monitorização das metas Meio do 3.º Período 

Avaliação final - Balanço (Relatório) Julho de 2022 

  



 

47 

Logótip
o  

da 

LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 17 

Designação da ação TV Olaias 

Objetivos 1. Criar um espaço físico, de aprendizagem formal e não formal, (uma 

sala), diferente, com equipamentos de produção de conteúdos 

multimédia 

2. Envolver os alunos na criação de conteúdos; 

3. Difundir cultura e informação, contribuindo para um exercício de 

cidadania através da partilha de experiências; 

4. Melhorar a comunicação digital 

Destinatários Docentes do subdepartamento de informática, docentes aderentes  e 

alunos do 2.º e 3.º ciclo  

Metas previstas 1. Criar sala insonorizada, com câmara, microfone,  Chroma, Portátil e 

TV 

2. 50% dos alunos do 2.º e 3.º ciclo 

3. Expôr digitalmente os logotipos  

4. 30% de participação dos alunos 2.º e 3ºciclos do agrupamento na 

seleção do logotipo 

5. Selecionar 3 temas para entrevistas 

6. Realizar 10 videos ( entrevistas) 
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Indicadores de medida Metas 1, 3: 

● > 1 - meta superada 

● =1 - meta alcançada 

● <50%  - meta não atingida 

Meta 2 : 

● >50% com sucesso - meta superada 

● Entre 40% e 50% - com sucesso - meta alcançada 

● entre 25% e 39% - meta não atingida 

● < 25% - meta não alcançada 

Meta 4: 

● >30% com sucesso - meta superada 

● Entre 20% e 30% - com sucesso - meta alcançada 

● entre 10% e 19% - meta não atingida 

● < 10% - meta não alcançada 

 

Meta 5: 

● > 3 - meta superada 

● =3 - meta alcançada 

● Entre 2 e 3 - meta não atingida 

● < 1 - meta não alcançada 

Meta 6 

● > 8 - meta superada 

● Entre 6 e 8 - meta alcançada 

● Entre  3 e 6 - meta não atingida 

● < 3 - meta não alcançada 

Meta 6: 

Comunicação - Ações de divulgação da Ação (1/grupo de participantes 

- Solicitação de orçamentos na plataforma 

- Utilização do correio eletrónico 

- Realização de assembleias, debates 

- Visitas para a dotação da sala 

- Ações de divulgação da Sala (1/grupo de participantes) 

Dinâmicas 1. Inserir dados na plataforma de compras 

2. Sessões de divulgação da Ação 

3. Realização de assembleias e debates 

4. Contactos diretos com as entidades  

5. Sessões de divulgação da Sala  

6. Criação da Exposição digital 

7. Criação de método de seleção dos logotipos 

8. Aplicação de questionários 

9. Seleção de Temas 

10. Criação Videos 

11. Reuniões de monitorização 

Responsáveis Direção, Maria José Pisco e Alberto Gonçalves 
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Professores Participantes Grupo de Informática 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Monitorização da inserção de dados 

na plataforma 

Início do 1º período 

Monitorização 2 - Monitorização das metas Fim de 1.º período 

Monitorização 3 - Monitorização das metas Fim do 2.º período 

Monitorização 4 - Monitorização das metas Meio do 3.º Período 

Avaliação final - Balanço (Relatório) Julho de 2022 
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LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 18 

Designação da ação Bitlândia 

Objetivos 1. Criar um espaço físico/oficina móvel de aprendizagem formal e não 

formal 

2. Promover workshops para EE, realizado pelos alunos do CEF 

3. Oficina de apoio às aulas de iniciação à programação dos 5º, 6º, 7.º 

e 8.º anos de escolaridade, que necessitam de recursos como placas 

Microbit, Arduinos, Robots e tablets, 

4. Inicializar os alunos do 1.º ciclo na temática da Programação, 

Robótica e de microbits  contribuindo para a melhoria da 

capacitação digital dos alunos 

Destinatários Docentes do subdepartamento de informática, docentes aderentes  e 

alunos do 1.º ao 9.º ano do agrupamento  

Metas previstas 1. Adquirir 20   Kit Iniciante Básico Micro:Bit  

2. Adquirir 10 Arduino Starter Kit 

3. Adquirir 1 Impressora 3D  

4. Adquirir 1 Computador +teclado+ecran+rato 

5. Adquirir 4 "CLEMENTONI MIND Designer: Robô Educativo 

Inteligente" 

6. Adquirir 4 CLEMENTONI Evolution Robot 

7. Adquirir 4 Tablet 

8. Adquirir 4 Robô Educativo que Fala - Clementoni 

9.  Adquirir 1 Armário 

10.  Realizar 5 workshops para os EE, mediante inscrição 

11.  Realizar 5 workshops para os alunos do 1.º ciclo, mediante inscrição 

12.  Utilização deste material por  50% das turmas do 5.º ao 8.º  

Indicadores de medida Meta 1: 

● > 20 - meta superada 

● Entre 15 e 20 - com sucesso - meta alcançada 

● Entre 10 e 15 - meta não atingida 

● < 15 - meta não alcançada 

Meta 2 : 

● > 10 - meta superada 

● Entre 8 e 10 - com sucesso - meta alcançada 

● Entre 5 e 8 - meta não atingida 

● < 5 - meta não alcançada 

Metas 3, 4 e 9: 

● > 1 - meta superada 

● = 1 - meta alcançada 

● < 1 - meta não alcançada 

Metas 5, 6, 7 e 8 

● > 4 - meta superada 

● Entre 3 e 4 - meta alcançada 
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● Entre  2 e 3 - meta não atingida 

● < 2 - meta não alcançada 

Metas 10 e 11 

● > 5 - meta superada 

● Entre 4 e 5 - meta alcançada 

● Entre  3 e 4 - meta não atingida 

● < 3 - meta não alcançada  

Meta 12  

● >50% com sucesso - meta superada 

● Entre 40% e 50% - com sucesso - meta alcançada 

● entre 25% e 39% - meta não atingida 

● < 25% - meta não alcançada 

Meta 6: 

Comunicação - Ações de divulgação da Ação (1/grupo de participantes 

- Solicitação de orçamentos na plataforma 

- Utilização do correio eletrónico 

- Visitas para a dotação da sala 

- Visitas inter-escola 

- Ações de divulgação dos workshops 

Dinâmicas 1. Inserir dados na plataforma de compras 

2. Sessões de divulgação da Ação 

3. Contactos diretos com as entidades  

4. Criação de documento/inscrição para os workshops 

5. Sessões de workshops 

6.  Sessões de aplicação  

7. Reuniões de monitorização 

Responsáveis Direção e Maria José Pisco  

Professores Participantes Grupo de Informática  

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Monitorização da inserção de dados 

na plataforma 

Início do 1º período 

Monitorização 2 - Monitorização das metas Fim de 1.º período 

Monitorização 3 - Monitorização das metas Fim do 2.º período 

Monitorização 4 - Monitorização das metas Meio do 3.º Período 
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Avaliação final - Balanço (Relatório) Julho de 2022 
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LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 19 

Designação da ação Informatização das aprendizagens 

Objetivos 1. Aprender de forma ativa; 

2. Fomentar o gosto pelas tecnologias; 

3. Desenvolver o ensino das tecnologias de informação para a 

inserção na vida ativa; 

4. Criar condições para que todas as crianças e jovens aprendam 

mais e de modo mais significativo, tendo em conta que 

aprender significa usar o que se aprende; 

5. Proporcionar novas experiências educativas em interação com 

o meio envolvente. 

Destinatários Alunos da Escola da Actor Vale  

Metas previstas 1. Adquirir 30 Tablets   

2. Adquirir 5 portáteis 

3. Adquirir 1 videoprojetor 

4.  Realizar 2 workshops para os docentes do 1.º ciclo 

5.  Utilização deste material por  60% das turmas do 1.º ciclo  

Indicadores de medida Meta 1: 

● > 20 - meta superada 

● Entre 15 e 20 - com sucesso - meta alcançada 

● Entre 10 e 15 - meta não atingida 

● < 15 - meta não alcançada 

Meta 2 : 

● > 3 - meta superada 

● Entre 2 e 3 - com sucesso - meta alcançada 

● Entre 1 e 2 - meta não atingida 

● < 1 - meta não alcançada 

Metas 3: 

● > 1 - meta superada 

● = 1 - meta alcançada 

● < 1 - meta não alcançada 

Metas 4 

● > 2 - meta superada 

● Entre 1 e 2 - meta alcançada 

● < 1 - meta não alcançada 

Metas 5 

● >60% com sucesso - meta superada 

● Entre 50% e 60% - com sucesso - meta alcançada 

● entre 30% e 50% - meta não atingida 

● < 30% - meta não alcançada 

Meta 6: 



 

54 

Logótip
o  

da 

Comunicação - Ações de divulgação da Ação (1/grupo de participantes) 

- Solicitação de orçamentos na plataforma 

- Utilização do correio eletrónico 

- Ações de divulgação dos workshops 

Dinâmicas 1. Inserir dados na plataforma de compras 

2. Sessões de divulgação da Ação 

3. Contactos diretos com as entidades  

4. Criação de documento/inscrição para os workshops 

5. Sessões de workshops 

6.  Sessões de aplicação  

7. Reuniões de monitorização 

Responsáveis Direção, Susana Guerreiro, Luis Feijão 

Professores Participantes Docentes da Escola da Actor Vale  

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Monitorização da inserção de dados 

na plataforma 

Fim do 1º período 

Monitorização 2 - Monitorização das metas Meados de 2.º período 

Monitorização 3 - Monitorização das metas Fim do 2.º período 

Monitorização 4 - Monitorização das metas Meio do 3.º Período 

Avaliação final - Balanço (Relatório) Julho de 2022 
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LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 20 

Designação da ação Projeto Ubbu 

Objetivos 1. Apresentar o mundo da Ciência da Computação aos alunos 

enquanto se lhes ensina matemática, ciências e artes. 

2. Aprender programação e como estas podem ser aplicadas a 

problemas do mundo real. 

3. Construir projetos e partilhá-los.   

Destinatários Alunos do 1.º ciclo 

Metas previstas 1. 25% dos alunos integram o projeto  

Indicadores de medida Meta 1: 

● > 25% - meta superada 

● Entre 15 e 25 - com sucesso - meta alcançada 

● Entre 10 e 15 - meta não atingida 

● < 15 - meta não alcançada 

 

Comunicação - 2 Ações de divulgação da Ação  

- Utilização do correio eletrónico 

- Ação de divulgação do balanço 

Dinâmicas 1. Utilização da plataforma 

2. Sessões de workshops/divulgação 

3.  Sessões de aplicação  

4. Reuniões de monitorização 

Responsáveis Susana Guerreiro 

Professores Participantes Susana Guerreiro, João Couto e Lígia Correia 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 - julho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Monitorização da inserção de dados 

na plataforma 

Inicio do 1º período 

Monitorização 2 - Monitorização das metas Fim de 1.º período 

Monitorização 3 - Monitorização das metas Fim do 2.º período 

Monitorização 4 - Monitorização das metas Meio do 3.º Período 
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Avaliação final - Balanço (Relatório) Julho de 2022 

  



 

57 

Logótip
o  

da 
 

LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 21 

Designação da ação Apps for Goods 

Objetivos Desenvolver aplicações para smartphones ou tablets, mostrando  o 

potencial da tecnologia na transformação do mundo e das 

comunidades onde se inserem. 

Destinatários Alunos do 2.º ano do Curso de Educação e Formação 

Metas previstas 1. 50% dos alunos da turma realizam uma aplicação  

2. 50% dos docentes fizeram a formação realizada pela Apps For 

Good 

Indicadores de medida Metas 1 e 2 

> 50% com sucesso – meta superada 

50% com sucesso - meta alcançada 

Entre 35% e 49% - meta não atingida 

< 35% - meta não alcançada 

 

Comunicação - Sessões de esclarecimento 

- Ações de monitorização 

Dinâmicas - Realizar sessão de esclarecimento sobre a utilização da 

plataforma  

- Formação dos docentes realizado pela APPS for Good 

- Monitorização do andamento da criação das aplicações 

- Apresentação final das aplicações 

Responsável Maria José Pisco 

Professores 

Participantes 

Maria José Pisco, Orlando Felisberto e Paula Padrão 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - setembro 2021 a junho 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Verificação da sessão esclarecimento outubro 2021 

Monitorização 2 – Recolha de evidências dezembro 2021; abril 2022;Junho 2022 

Avaliação final: Apresentação das aplicações Junho 2022 
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LINHA DE AÇÃO C: TECNOLÓGICA E DIGITAL - AÇÃO 22 

Designação da ação Dia da Internet mais Segura 2022 

Objetivos Sensibilizar os cidadãos, em especial o público mais jovens, para os 

riscos da Internet. 

Destinatários Alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

Metas previstas Meta 1 - 50% das turmas do 2º e 3º ciclos realizam um trabalho para 

contribuir para a comemoração do dia  

Meta 2 - 50% das turmas visualizaram vídeos sobre riscos da Internet 

Indicadores de medida Metas 1 e 2 

> 50% com sucesso – meta superada 

50% com sucesso - meta alcançada 

Entre 35% e 49% - meta não atingida 

< 35% - meta não alcançada 

 

Comunicação - Informação escrita 

- Ação de monitorização 

Dinâmicas - Solicitação de trabalhos aos alunos sobre riscos na Internet 

e/ou questões sobre cibersegurança 

- Envio de informação escrita aos professores sobre a 

comemoração 

- Criação de vídeos por professores para divulgação dos 

trabalhos dos alunos 

- Criação de vídeos em resposta às questões colocadas pelos 

alunos sobre cibersegurança 

- Divulgação dos vídeos criados por alunos e professores 

Responsável Equipa PADDE 

 

Cronograma da Monitorização e Avaliação - fevereiro 2022 

Monitorização Etapas 

Monitorização 1 - Trabalhos efetuados pelos alunos janeiro 2022 

Monitorização 2 - Criação de vídeos e da informação escrita janeiro 2022 

Monitorização 3 – Atividades comemorativas do Dia da Internet mais Segura  fevereiro 2022 

Avaliação final: Relatório de satisfação fevereiro  2022 

 


