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1. Contextualização 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, que aprova o Plano de Ação para a Transição Digital, prevê 

a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares dos ensinos básico e secundário, com vista à 

melhoria contínua da qualidade das aprendizagens. Dotar as crianças e jovens das competências digitais necessárias à 

sua plena realização pessoal e profissional, promovendo a igualdade de oportunidades no acesso a equipamentos e 

recursos educativos digitais de qualidade, é um dos seus principais objetivos, bem como o investimento na melhoria 

das competências digitais dos docentes. 

Este documento estratégico surge num momento de emergência, em que a situação pandémica acarretou a 

urgência em desenvolver as competências digitais dos docentes, dos alunos e dos encarregados de educação, para 

realizar o ensino à distância. A estrutura escolar foi posta à prova e a autoformação dos professores foi a resposta 

possível e, num primeiro momento, eficaz.  

Mas o conceito de Educação 4.0 impulsiona as escolas a irem mais além. É urgente a implementação de abor-

dagens mais tecnológicas no sistema escolar, quer a nível pedagógico, quer institucional. São necessários dispositivos 

eletrónicos, como computadores, tablets, smartphones, para compartilhar vídeos, jogos, sistemas e aplicações multi-

disciplinares. Portanto, é preciso preparar o ambiente escolar para oferecer/acolher todos esses recursos, alinhando 

esses mesmos recursos tecnológicos com as propostas pedagógicas. Portanto, é preciso preparar o ambiente escolar 

para oferecer/acolher todos esses recursos, alinhando-os com as propostas pedagógicas e as parcerias existentes e a 

implementar para o plano. 

Para tal, é importante uma estratégia bem definida. Importa, sobretudo, preparar os alunos para o desenvol-

vimento de competências digitais capazes de os dotar de multiliteracias, pensamento crítico e criativo, de acordo com 

o preconizado no Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que lhes permita responder aos desafios da 

sociedade global. 

Não poderemos conceber um documento estratégico desta envergadura sem ter em conta as ameaças a que 

todos os cidadãos estão expostos nos ambientes digitais. É fundamental, pois, acautelar questões relacionadas com a 

cibersegurança e a privacidade, indo ao encontro dos direitos fundamentais preconizados na Lei n.º 27/2021 que 

aprova a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital.  

Partimos para a construção do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas do Agrupamento 

de Escolas de Arganil, DigiT@rganil, que incide em três grandes dimensões, organizacional, pedagógica, tecnológica e 

digital, e onde se identificam objetivos e ações estratégicas a desenvolver, tendo em conta um diagnóstico inicial, feito 

com instrumentos apropriados: SELFIE e Check-in, relativo ao modo como as tecnologias digitais estão integradas na 

organização e/ou às competências digitais dos docentes. Ao pretendermos reconfigurar a realidade escolar, prepa-

rando-a para a era digital que se avizinha, teremos como linhas orientadoras os documentos acima referenciados, sem 
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nunca perder de vista as linhas norteadoras do Projeto Educativo e a premente dotação das escolas das imprescindíveis 

infraestruturas.  

 

1.2 Objetivos Gerais 

 

➢ dotar as escolas com infraestruturas físicas, recursos humanos e banda larga capazes de integrar os 

desafios da escola digital; 

➢ criar as condições para a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares dos 

ensinos básico e secundário, visando a melhoria continua da qualidade das aprendizagens e a inova-

ção, bem como o desenvolvimento do sistema educativo;  

➢ integrar o digital nas práticas profissionais e pedagógicas dos docentes, nas rotinas das escolas, na 

comunicação com os EE, de acordo com uma estratégia global de desenvolvimento digital e sustentá-

vel;  

➢ dar resposta aos desafios e mudanças inerentes a uma transição global, garantindo maior igualdade e 

inclusão dos cidadãos. 

 

1.3. Análise SWOT à história digital  

Baseada nos dados resultantes da aplicação dos questionários CKECK-in, SELFIE, e de dados extraídos da 

DGEEC, do INOVAR, da autoavaliação da escola – e da avaliação da Biblioteca Escolar (anexos). 

  
Pontos Fortes: A utilização da aplicação do Microsoft TEAMS; correio institucional para alunos, professores, 

AO/AT; Sumários digitais; plataforma INOVAR como facilitadora da participação dos Encarre-

gados de Educação na vida da escola; Espaço físico e virtual das Bibliotecas Escolares; Pro-

gramas de sistemas: gestão de alunos, professores, atividades, contabilidade, controlo de 

ausências; acreditação dos projetos Erasmus+ 2021-2027; Esysafety Label-Segurança Digital, 

Selo de ouro; plataforma MOODLE. 

Pontos Fracos: Práticas de avaliação pedagógica (formativa e sumativa) capazes de gerar feedback de quali-

dade, promotor de autorreflexão e de melhorias nas aprendizagens. 

Oportunidades: Programa Escola Digital; política bring your own device, trazer o próprio dispositivo; aposta 

na codificação ou programação; Resolução de problemas técnicos; Formação dos docentes, 

no âmbito do Plano de Capacitação Digital; capacitação digital dos aprendentes, 
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disponibilização de equipamento individual a alunos e professores; garantia de conectividade 

móvel gratuita para alunos e professores. 

Constrangimentos: Infraestruturas e equipamentos; velocidade da internet; tecnologias de apoio no 1.º CEB 

e na Escolas EB 23 de Arganil, Coja e Escola Secundária; 38% dos Pais/EE  sem acesso ao 

Digital; Qualidade dos videoprojectores nas EB 23 de arganil, Coja e Escola Secundária; 

gestão dos portáteis na sala de aula devido à questão da eletricidade. Falta de formado-

res na área das TIC; diagnóstico/check in pouco claro. 
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2. Plano de Ação por Dimensão 

2.1 Planeamento de atividades e cronograma 

 

Atividades e cronograma    

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Métrica/ 
responsável pela 
recolha de dados 

Data 

Te
cn

o
ló

gi
ca

 e
 d

ig
it

al
 -

 T
D

 

TD1: Melhoria das condições de 
rede de internet (conetividade e ve-
locidade).  

Melhorar as condições de acesso à rede de in-
ternet. 

Equipa PTE /Ministério da 
educação  

Resultados da SELFIE 
3,4 

Grau de satis-
fação/Resulta-
dos da SELFIE 

2021/20
23 

TD2: Manutenção de uma equipa 
responsável pelos equipamentos di-
gitais. 
Formação de Assistentes Operacio-
nais e Assistentes Técnicos. 

Definir uma estrutura central de TIC e serviços 
digitais (responsável por manutenção, operacio-
nalidade, segurança, apoio técnico e aconselha-
mento para renovação de equipamentos). 

Equipa PTE, Empresa de 
manutenção de equipa-
mentos informáticos, As-
sistentes Operacionais e 
Técnicos 

Resultados da SELFIE 
(Domínio Infraestruturas 
e equipamentos) 
Grau de satisfação face à 
qualidade da rede e dos 
serviços digitais  

3,3 

Grau de satis-
fação/Resulta-
dos da SELFIE 

2021/20
23 

TD3: Sensibilização dos utilizadores 
para conhecer os documentos de 
Política Digital (PUA, PSD, RPGD), já 
aprovados no Conselho Pedagógico 
do dia 28/04/2021. 
 

Regulamentar o uso da infraestrutura digital, es-
tabelecendo medidas para proteger a privaci-
dade, confidencialidade/segurança e promover 
o uso de ferramentas e conteúdos digitais legais. 

Diretores de Turma / Pro-
fessores titulares /Educa-
dores 

Resultados da SELFIE 
(Domínio Competências 
Digitais) 
Autoavaliação da escola 

90% dos utili-
zadores decla-
ram conhecer 

os Regula-
mentos/ 

Equipa PTE 

2021/20
22 

TD4: Incorporação de um especia-
lista no âmbito do Programa Eras-
mus+ na dinâmica digital da Escola, 
de acordo com o PAA. 

Cooperar com especialistas europeus no âmbito 
da acreditação Erasmus+ 21/27 na categoria de 
ensino escolar. 

Equipa do Espaço Euro-
peu de Educação 

Nº de atividades realiza-
das 

Grau de satis-
fação/Resulta-
dos da SELFIE 

2021/20
23 

TD5: Criação de um gabinete/help-
desk de apoio técnico aos utilizado-
res. 

Fornecer apoio técnico aos utilizadores. 
Apoiar as metodologias BYOD (Bring Your Own 
Device). 

Equipa PTE, Empresa, 
Equipa da BE, Assistentes 
Operacionais 

Nº de solicitações 
Resultados da SELFIE 
(Domínio Competências 
Digitais) 
Autoavaliação da escola 

60% das solici-
tações são 
atendidas e 
esclareci-

das/Equipa 
PTE 

2021/20
22 
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Atividades e cronograma    

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Métrica/responsável 
pela recolha de dados 

Data 

Te
cn

o
ló

gi
ca

 e
 d

ig
it

al
 -

 T
D

 

TD6:  Utilização, Otimização, e alarga-
mento dos ambientes de aprendizagem:  
salas de aula do Futuro / salas de TIC / Bi-
blioteca Escolar / salas com QIM, sala de 
aula com o respetivo computador do pro-
fessor e projetores, bem como qualquer 
outro espaço de aprendizagem que inte-
gre o Centro de Apoio à Aprendizagem 
(CAA).  

Criar espaços físicos de aprendiza-
gem que otimizem os contributos/ 
as potencialidades da aprendizagem 
na era digital. 

Docentes e Equipa 
de manutenção de 
equipamentos 

Resultados da SELFIE (Do-
mínio Infraestruturas e 
equipamentos); 
Utilização das salas pelas 
turmas 

3,4 

Aumento do valor mé-
dio de uma décima 
nas pontuações glo-

bais/Equipa PTE 

2021/2023 

TD7:  Potencialização das ferramentas do 
Office 365 e MOODLE. 
Implementação de documento de em-
préstimo / requisição / online, mudança 
de turma, acidentes de trabalho, pedido 
de matrícula. 
 

Criar espaços virtuais de aprendiza-
gem que otimizem os contributos/ 
as potencialidades da aprendizagem 
na era digital, tornando-a ubíqua. 

Alunos, Pessoal 
Docente e Pessoal 
Não Docente 

Resultados da SELFIE (Do-
mínio Pedagogia-apoios e 
recursos) 

Grau de satisfação/Re-
sultados da SELFIE 

2021/2022 

TD8: Continuar a dinamizar o projeto Eu-
ropeu Living with robots no Pré-Escolar e 
1.º CEB. 

Criar espaços físicos de aprendiza-
gem que otimizem os contributos/ 
as potencialidades da aprendizagem 
na era digital. 

Crianças da Educa-
ção Pré-Escolar e 
alunos do 1.ºCEB 

Educadoras; EEE Grau de satisfação/Re-
sultados da SELFIE 

2021/2022 

TD9: Fornecimento de acesso equitativo a 
tecnologias e recursos digitais adequados, 
garantindo que todos os alunos têm 
acesso às tecnologias digitais utilizadas, 
através de ferramentas ou abordagens al-
ternativas ou de compensação para alunos 
com necessidades especiais.  

Garantir a inclusão de alunos com 
necessidades educativas especiais 

Alunos e crianças Fornecimento de acesso 
equitativo a tecnologias e 
recursos digitais adequa-
dos, garantindo que todos 
os alunos têm acesso às 
tecnologias digitais utiliza-
das, através de ferramentas 
ou abordagens alternativas 
ou de compensação para 
alunos com necessidades 
especiais.  

Grau de satisfação/Re-
sultados da SELFIE 

2021/2023 
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Atividades e cronograma   

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Data 

Te
cn

o
ló

gi
ca

 e
 d

ig
it

al
 -

 T
D

 

TD10: Edição anual do anuário em for-
mato digital e edição semestral do Jornal 
Ecos do açor 

Melhorar o acesso à informação e comunicação através 
do site da Escola e das redes sociais. 

Equipa do jornal e PAP do/a 
aluno/a da multimédia 

Edições on line 2021/2023 

TD11: Continuação da formação no âm-
bito da Academia Cisco e  
dos líderes digitais. 

Formar alunos no âmbito da Academia Cisco e dos  
líderes digitais. 

Academia Cisco 
Seguranet 

Nº de alunos inscri-
tos 

2021/2023 

TD12: Criação de uma conta de correio 
eletrónico para os encarregados de edu-
cação que não dispõem deste meio de 
contacto.  

Melhorar o acesso dos encarregados de educação à in-
formação e comunicação, através do correio eletró-
nico, agilizando o contacto rápido e eficaz entre a Es-
cola e a Família.  
Formar os EED no âmbito da utilização da conta de cor-
reio eletrónico. 

Equipa PTE, Diretores de 
Turma, Professores Titulares 
e Educadores, PB  

Nº de contas cria-
das; N.º de EE en-
volvidos na forma-
ção  

2021/2022 
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Atividades e cronograma   

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Data 

P
e

d
ag

ó
gi

ca
- 

P
 

P1: Utilização dos tempos de TC para 
criar, partilhar, divulgar, analisar mate-
riais digitais úteis para professores e 
alunos 

Promover a formação interpares 
Melhor capacitação digital dos docentes 
 

Educadores/Professores TC/ reuniões 2021/2023 

P2: Manutenção de atividades que pro-
movam o comportamento responsável 
online (Seguranet, Escola Segura, For-
mação de Utilizadores nas BE 
Sensibilização/alerta para as questões 
relacionadas com o bullying/cyber-
bullying. 

Promover a segurança e o comportamento res-
ponsável em ambientes online. 

Comunidade Educativa Nº de Ações realizadas (PAA 
INOVAR 

2021/2023 

P3: Publicação de conteúdos digitais 
disciplinares e transversais, por alunos e 
professores/SPO/ Terapeuta da fala, no 
site da escola. Criação de repositórios 
de Recursos Educativos Abertos (REA). 

Promover a criação de conteúdos (quer conteú-
dos digitais específicos de disciplinas, quer trans-
versais ao currículo) por parte de professores e 
alunos, apostando nos REA. 

Comunidade Educativa Resultados da SELFIE) 2021/2023 

P4: Inclusão, na planificação das discipli-
nas/DAC, de recursos educativos digi-
tais para o desenvolvimento do ensino e 
aprendizagem, de modo a flexibilizar o 
tempo e o local de aprendizagem. 

Identificar, selecionar e avaliar recursos digitais 
para o ensino e aprendizagem, considerando, 
nesse processo e na planificação da sua utiliza-
ção, o objetivo específico de aprendizagem, o 
contexto, a abordagem pedagógica e os alunos. 

Docentes Nº de planificações 2021/2023 

P5: Ensinar e Aprender Português, Lu-
soinfo, projeto em parceria com Univer-
sidade do Minho (PNPSE) 

Ensino e Aprendizagem da Leitura e da Escrita no 
1CEB, sinalização atempada de alunos em risco 
Apoio atempado aos alunos que apresentam difi-
culdades do 1CEB, para alunos dos 1 e 2 anos 

Terapeuta da Fala; Professo-
res 1CEB e EE 

Provas de monitorização do 
projeto Ensinar e Aprender 
Português. 

2021/2023 
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Atividades e cronograma   

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Data 

P
e

d
ag

ó
gi

ca
- 

P
 

P6: Projeto europeu Assess@Learning, 
programa Erasmus+, com os parceiros da 
Bélgica, Estónia, Finlândia, Grécia, Itália, 
Espanha, 
Portugal e Reino Unido. O projeto é coor-
denado pela European Schoolnet, 
 

Utilizar, testar o novo kit de ferramentas 
online Assess@Learning com os alunos 
do 7ano de Coja, para explorar a avalia-
ção formativa via digital 
investigar a forma como a avaliação pode 
melhorar a qualidade de aprendizagem 
dos 
alunos. 

quatro professores de, pelo me-
nos, duas das seguintes discipli-
nas gerais: língua materna, 
matemática, ciências, língua es-
trangeira 

Testes implementados pela 
DGE 

2021/2023 

P7: Sensibilização dos alunos para uma 
utilização responsável do digital, com ên-
fase na propriedade intelectual e direitos 
autorais. 
 

Respeitar a propriedade intelectual e os 
direitos autorais. 

Docentes, alunos e crianças do 
Ensino Pré-escolar. 

Nº de ações de sensibiliza-
ção;  

2021/2023 

P8: Utilização de ambientes inovadores 
de aprendizagem, da Biblioteca Escolar, 
da Rádio Escola entre outros. 
 

Usar tecnologias digitais para promover 
o envolvimento ativo e criativo dos alu-
nos. 

Docentes, alunos e crianças do 
Ensino Pré-escolar. 

Nº de aulas lecionadas nos 
ambientes inovadores de 
aprendizagem 

2021/2023 
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Atividades e cronograma   

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Data 

P
e

d
ag

ó
gi

ca
- 

P
 

P10: Implementação do método de pes-
quisa Big6, alojada no site da escola, co-
mum desde o 1.ºCEB ao Ensino secundá-
rio e formação adultos, a seguir na elabo-
ração de trabalhos escolares 
 

Incorporar atividades, tarefas e avaliações de 
aprendizagem que requeiram que os aprendentes 
articulem necessidades de informação; encontrem 
informação e recursos em ambientes digitais; orga-
nizem, processem, analisem e interpretem informa-
ção; e comparem e avaliem criticamente a credibili-
dade e a fiabilidade da informação e das suas fon-
tes.  

Professores, educado-
res, alunos e adultos 

Registos de observação de con-
formidade dos trabalhos 

2021/2023 

P11: Seleção de, pelo menos uma ferra-
menta de avaliação para a aprendiza-
gem, aprovada em Conselho pedagógica 
e sequente formação a todos os profes-
sores e educadores com vista à aplicação 
na avaliação formativa dos alunos (auto 
e heteroavaliação). 
 

Utilizar tecnologias de aprendizagem digital para 
alargar o âmbito e a variedade de processos de ava-
liação formativa (avaliação para a aprendizagem), 
permitindo aos professores avaliarem conhecimen-
tos, capacidades e competências (especialmente a 
competência digital). 

Docentes  Resultados da SELFIE anual  
Nº de formações realizadas 

2021/2023 

P12: Seleção de, pelo menos uma ferra-
menta de avaliação da aprendizagem, 
aprovadas em Conselho pedagógica, e 
sequente formação a todos os professo-
res e educadores, ao nível do grupo dis-
ciplinar, com vista à aplicação na avalia-
ção sumativa dos alunos, permitindo fe-
edback imediato e em tempo real e ava-
liação entre pares. 

Utilizar tecnologias de aprendizagem digital para di-
versificar práticas de avaliação sumativa (avaliação 
da aprendizagem) – adoção de metodologias de tes-
tagem online que podem fornecer feedback imedi-
ato, até em tempo real, a alunos e professores, vi-
sando também a flexibilidade no agendamento de 
avaliações.  
Promover a autoavaliação eficaz e precisa e da ava-
liação entre pares, através das tecnologias de 
aprendizagem digital, na avaliação formativa e su-
mativa. 

Docentes Resultados da SELFIE 
Nº de formações realizadas 

2021/2023 

P13: Continuar com a aplicação do Refe-
rencial Aprender com a Biblioteca Escolar 
em todos os anos de escolaridade e no 
Ensino Pré-Escolar  

Desenvolver as literacias digital, da informação dos 
media e da leitura  

Professoras bibliote-
cárias e Equipas Edu-
cativas   

Nº de acções realizadas  
Análise dos trabalhos produzidos 
e publicados  
 

2021/2023 
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Atividades e cronograma   

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Data 

P
e

d
ag

ó
gi

ca
- 

P
 

P14: Manutenção das ferramentas do Of-
fice 365 e outras mais usadas já, ao nível 
do agrupamento (auscultação feita aos 
departamentos), em todas as práticas pe-
dagógicas, na aprendizagem colabora-
tiva. 

Usar tecnologias digitais para promover e 
melhorar a colaboração entre alunos e a 
comunicação com os EE (exemplo: parti-
lha de matrizes; fichas de trabalho; entre 
outros) 

Docentes, alunos e crianças do 
Ensino Pré-escolar e adultos. 

Satisfação dos alunos (autoavalia-
ção da escola) e resultados da 
SELFIE 

2021/2023 

P15: Manutenção do recurso a tecnolo-
gias assistivas concebidas para alunos 
com necessidades de apoio especial com 
a colaboração do CR TIC. 

Garantir acessibilidade a recursos e ativi-
dades de aprendizagem para todos os 
alunos, incluindo os que têm necessida-
des especiais.  

EMAEI, Grupo da Educação Espe-
cial e docentes 

Nº de utilizações  2021/2023 

P16: Sensibilização dos alunos e encarre-
gados de educação para as políticas de 
Segurança Digital, Utilização aceitável e 
Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos, nas aulas de DT/professor titular, Ci-
dadania e em reuniões com os Encarrega-
dos de Educação e divulgação na página 
da Escola. 
 

Adotar um código de práticas e processos 
para a recolha, validação, armazena-
mento, agregação, análise e comunica-
ção segura de dados dos estudantes. 

Diretores de turma/professores 
titulares, docentes de CED e en-
carregados de educação 

Nº de ações realizadas 2021/2023 

P17: Rentabilização da plataforma INO-
VAR, ao nível da recolha e análise de da-
dos, da avaliação dos alunos, RTP, PEI, re-
gistos de ocorrência. 
 

Promover práticas de análise de dados de 
aprendizagem recolhidos por meios tec-
nológicos para apoiar a aprendizagem e a 
gestão da qualidade e desenvolvimento 
do currículo. 

Docentes e não docentes Resultados da SELFIE e questioná-
rios de satisfação sobre o uso do 
digital 

2021/2023 
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Atividades e cronograma   

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Data 

O
rg

an
iz

ac
io

n
a

l-
 O

 

O1: Definição de competências digitais por ciclo de ensino. 

 

Integrar a aprendizagem digital no plano estratégico / no 
Projeto Educativo do AE. 

Estruturas inter-
médias de coor-

denação. 

Aplicação da 
SELFIE. 

2021/2023 

O2: Manutenção de palestras abertas ao nível da cultura cine-
matográfica (CINEDITA e PNC); da formação (PES, eTwinning  
e Erasmus +), Centro Qualifica  
 

Assumir um compromisso público com a “educação 
aberta”: cursos abertos, palestras abertas e acesso aberto 
a recursos e publicações digitais. 

Docentes, comu-
nidade educativa 

Nº de atividades 
realizadas 

2021/2023 

O3: Aquisição de licenças digitais de um jornal de referência 
nacional e o local, A Comarca de Arganil, para acesso a alunos 
e professores. 

Promover a literacia digital, combatendo as Fake News. Direção N.º de leitores 
online 

2022/2023 

Atividades e cronograma   

Dimensão Atividade Objetivo Intervenien-
tes 

Indicadores Data 

O
rg

an
iz

ac
io

n
a

l-
 O

 

O4: Monitorização, pela Equipa de Autoavaliação de escola, da 
qualidade, impacto e implementação do digital. 

Rever periodicamente resultados, qualidade e impacto do 
plano de implementação, visando a sua atualização e conside-
rando a evolução das necessidades do AE e o desenvolvi-
mento tecnológico e pedagógico. 
Garantir a supervisão da política e orientação em relação à 
aprendizagem na era digital.  

Comuni-
dade 

SELFIE – resul-
tados anuais 

2021/2023 

O5: Desenvolvimento da formação digital para Pais/EE Assumir um compromisso com os EE, designadamente com a 
Associação de pais/EE em relação à integração e utilização efi-
caz das tecnologias digitais. 

Centro Qua-
lifica 

N.º de ações re-
alizadas 

2021/2022 

O6: Desenvolvimento da formação contínua a pessoal docente 
e não docente, ao nível do CFAE Coimbra interior e de co-
aching ao nível das Equipas Educativas e outras estruturas, no 
respeitante às tecnologias digitais, presencial e online. 

Assumir um compromisso com o desenvolvimento profissio-
nal contínuo de todos os professores, em relação à integração 
e utilização eficaz das tecnologias digitais. 
Alinhar o desenvolvimento profissional contínuo com necessi-
dades individuais dos professores e do AE.  

Docentes, 
não docen-

tes e alunos, 
Centro Qua-

lifica 

N.º de ações re-
alizadas 

2021/2023 

O7: Utilização de plataformas digitais: Office 365; INOVAR; Mo-
odle para trabalho colaborativo/em rede/ parcerias e a partilha 
de conhecimento. 
Aquisição de licenças PRO de alguma(s) aplicação (ões) , por 
exemplo Padlet, StoryBoard 

Promover trabalho colaborativo / em rede / parcerias e a par-
tilha de conhecimento. 

Docentes, 
não docen-
tes e alunos 

Nº de ativida-
des realizadas; 
nº de acessos 

2021/2022 
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Atividades e cronograma   

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Indicadores Data 

O
rg

an
iz

ac
io

n
a

l-
 O

 

O8: Manutenção dos canais de comunicação, defi-
nidos e aprovados na Política de Segurança Digital, 
dando continuidade à partilha de conteúdos/recur-
sos no website da instituição. 

Implementar uma estratégia de comunica-
ção explícita, que identifica e utiliza canais / 
sistemas de comunicação apropriados para 
diferentes fins e grupos-alvo, incluindo uma 
presença digital dinâmica (websites, redes 
sociais) e uma plataforma de aprendizagem 
online. 

Comunidade esco-
lar 

Nível de satisfação (Autoavalia-
ção da escola; SELFIE) 

2021/2023 

O9: Inclusão, nas ordens de trabalho das reuniões 
de departamento/grupo, de um ponto específico 
para reflexão sobre práticas digitais e pedagógicas, 
visando a identificação de lacunas e áreas de melho-
ria. 
 

Promover a reflexão dos professores sobre 
práticas digitais e pedagógicas, identifi-
cando lacunas e áreas de melhoria, promo-
vendo a reflexão e o feedback crítico sobre 
políticas e práticas digitais a nível do AE. 

Departamentos e 
CP 

Reuniões realizadas e áreas de 
melhoria 

2021/2023 

O10: Manutenção do selo de ouro ao nível da segu-
rança digital – “easysafety".  
Promoção da segurança em meio escolar/Obtenção 
do selo escola sem bullying/cyberbullying. 

Promover, em ambientes digitais e em li-
nha, o desenvolvimento de competências 
sociais e emocionais necessárias à compre-
ensão e gestão de emoções, definição de 
objetivos positivos, empatia e tomada de 
decisões responsáveis. 

Serviços de psicolo-
gia; professoras bi-
bliotecárias (ou-
tros) 

Nº de sessões realizadas, Nº de 
envolvidos, resultados da SELFIE 

2021/2023 

O11: Continuação na aposta em atividades potenci-
adoras do bem-estar socioemocional dos alunos, 
pessoal docente, não docente e pais e EED, medi-
ante atividades do SPO, da BE, das redes sociais, do 
jornal escolar…. 

Promover, em ambientes digitais e em li-
nha, o desenvolvimento de competências 
sociais e emocionais necessárias à compre-
ensão e gestão de emoções, definição de 
objetivos positivos, empatia e tomada de 
decisões responsáveis. 

Comunidade edu-
cativa 

N.º de atividades realizadas 2021/2023 

O12: Elaboração de sugestões de melhoria/recla-
mações no site da escola. 

Melhorar o processo de comunicação – su-
gestões de melhoria/reclamações com pais 
e EEd, no AEA. 

Equipa PTE N.º de sugestões/reclamações a 
presentadas no site da escola 

2021/2022 

O13: Desmaterialização de todos os documentos 
Pedagógico-administrativos. 

Promover a sustentabilidade e otimização 
de tempo, recursos, melhorando a eficiên-
cia dos processos. 

Direção, CP, Depar-
tamentos, Chefe da 
secretaria; Chefe da 
secretaria; 

N.º de documentos produzidos  2021/2022 
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coordenadora da 
sustentabilidade 

 O14: Atualização do site da Escola, com vista a me-
lhorar a comunicação e a promover a partilha de re-
cursos educativos / formação e gestão de processos 
de alunos e professores. 

Melhorar o acesso à informação e comuni-
cação através do site da Escola e das redes 
sociais 

Equipa PTE Atualização do site da Escola, 
com vista a melhorar a comuni-
cação e a promover a partilha 
de recursos educativos / forma-
ção e gestão de processos de 
alunos e professores. 

2021/2022 
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2.2  Plano de comunicação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Reunião de início do ano; agenda escolar 
anual 

Setembro de 2021 Direção e coordenadores de departa-
mento 

Educadoras/Professores titulares e Di-
retores de turma  

Reunião de início do ano Setembro de 2021 Adjuntos da Diretora e coordenadores 
dos Diretores de turma (básico e secun-
dário) 

 
Alunos/Adultos 
 

Agenda dos alunos; Reunião Presencial 
de receção do ano; On-line Página da Es-
cola; rádio escola 

Setembro de 2021 Educadoras, professores titulares e DT 
Centro Qualifica 

 
Organizacional 
 

Reunião de início do ano; agenda escolar 
anual; página da Escola 

Setembro de 2021 Direção; coordenadora Técnica e Encar-
regada Operacional 

 
Encarregados de Educação 
 

Receção aos Pais/EE; vídeo promocional Setembro a novembro de 2021 Educadoras, professores titulares e DT 

 
Comunidade Educativa 
 

Página da Escola; Jornal Ecos do Açor; 
jornais locais; rádio clube de Arganil 

Durante o ano de 2021/2022 Direção; Equipa de Comunicação 
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2.3  Monitorização e avaliação  

Cronograma de implementação do Projeto 

Ações Intervenientes 
Fev. a 

24.06.2021 
20.04.2021 21.04. 2021 

26.04 a 
4.05 

28.04.2021 29.04 a 4.05 
5 a 

14.05.2021 
30 de 
junho 

Julho 2021 setembro 
Ao longo do 

ano 
Jan/fev 

2022 
15.04 a 

15.05.2022 
janeiro abril junho 

Julho21/
22 

Formação para 
elaboração  
do PADDE 

Equipa designada 
em reunião de CP 

x                 

Análise/seleção de 
questões opcionais e 

definição das questões 
próprias, por domínio 

da SELFIE 

Equipa PADDE-
reunião 

 x                

Divulgação da SELFIE e 
contextualiza-ção do 

PADDE 

Equipas 
educativas - email 

  x               

Divulgação da SELFIE e 
contextualiza-ção do 

PADDE 
à comunidade 

Página AEA; Aula 
DT/prof. Titular - 

vídeos 

   x              

Aprovação do 
questionário SELFIE e 

do cronograma de 
aplicação 

CP - reunião     x             

Parameterização da 
plataforma/Escola e 

Ciclos ensino 

Diretora, Catarina 
Horta, Alfredo, 

Eulália 

     x            

Aplicação dos 
questionários SELFIE 

Prof. Titular, DT, 
TIC, BE 

      x           

Parecer do PADDE CP - reunião        x          
Aprovação do PADDE  CG - reunião         x         

Apresentação do 
PADDE  

 

Alunos, Pais/EE, 
AT; AO, 

Comunidade 
educativa 

         x        

Formação Digital e 
formação Interpares 
 

Reunião Dep.to; 
TC – trabalho 

colaborativo/inter
pares 

          x 
 

      

Realização do 
questionário Ckec in 

-            x      

Sessão II – SELFIE 
2021/2022Realização 
do questionário Ckec 

in/SELFIE 

-             x     

Definição de pelo 
menos uma ferramenta 

de avaliação  

Reunião 
departamento 

         x        

Monitorização da 
implementação do 

PADDE 

Equipa 
autoavaliação 

             x x x  

Apresentação dos 
resultados finais  

 

Rreunião CP 
Reunião de CG 

               x  
x 
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2.4  Parceiros da comunidade disponíveis para colaborar no PADDE 

Com o objetivo de  poder chegar a todas as crianças e a todos os alunos e alunas,  mesmo  com problemas de 

conectividade e de infraestruturas e/ou de menor acompanhamento familiar, prevalecem como parceiros, em 

primeira linha,  as seguintes Entidades, Instituições e Serviços da comunidade local: Município de Arganil, Centro de 

formação Coimbra Interior, Juntas/Uniões de Freguesia, CPCJ, GNR, IPSS e Misericórdias; Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental (CAFAP) Beira Serra da Associação Passo-a-Passo, Núcleo Local de Inserção (NLI) da 

Segurança Social - Arganil, Santa Casa da Misericórdia de Arganil, Equipa Local de Intervenção (ELI) de Arganil/Góis, 

Associação de Pais/EE, Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), Empresas da Região,  Rádio Clube de Arganil. 

 

3. Referências Bibliográficas 

 
 

Kampylis, P., Punie, Y., & Devine, J. (2015). Promoting Effective Digital-Age Learning - An European Framework for 

Digitally-Competent Educational Organisations. European Union. 

Assembleia da República. (17 de maio de 2021). na Lei n.º 27/2021-Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era 

Digital. Lisboa. 

Conselho de Ministros. (2020). Resolução do Conselho de Ministros nº 30/2020, de 21 de abril-Aprova o Plano de 

Ação para a Transição Digital. Lisboa. 

Descubra o potencial digital da sua escola - a ferramenta SELFIE (2021). [Filme]. 

European Comission. (2019). Guia SELFIE do coordenador escolar. 

Gabinete Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. (2013). TU E A INTERNET-(AB)USO, CRIME E DENÚNCIA). 

Lisboa. 

Lucas, M., & Moreira, A. (2018). DigCompEdu: Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores. Aveiro. 

Ministério da Educação. (2017). Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Lisboa. 

Ministério da Educação. (2021). Cidadania Digital e o PADDE - Roteiro de Apoio. Lisboa. 

Rede de Bibliotecas Escolares – Ministério da Educação. (abril de 2021). A Biblioteca Escolar no Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital da Escola. Lisboa. 

SELFIE - Guia para Alunos (2021). [Filme]. 

SELFIE - Guia para coordenadores (2021). [Filme]. 

SELFIE - Guia para professores (2021). [Filme]. 

 

 



DigiT@rganil 
Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

19 

 

 
 

PROJETO ELABORADO POR: 

Anabela Soares 

Arminda Ramos 

Eulália Nunes 

João Luís Gonçalves 

Teresa Brandão 

 

Auscultação dos Departamentos curriculares de 28 de abril até 21 de junho 

Parecer favorável em Reunião de Conselho Pedagógico de 30 de junho de 2021 

Aprovado na reunião do Conselho Geral de julho de 2021 

Entra em vigor a 1 de setembro de 2021 
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ANEXOS 

Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Anabela Soares Diretora 

Direção, Conselho Pedagógico, Departa-
mentos Conselho Administrativo, Comissão 
Pedagógica do CFAE, Representantes dos 

Pais/EE 

Eulália Nunes Professora Bibliotecária 
RBE, Membro do Conselho Pedagógico, In-
terlocutora do CFAE, Coimbra Interior e no 

Departamento de Línguas, alunos 

Arminda Ramos Professora Bibliotecária 
RBE, Comissão Técnica do 1CEB, e interlocu-
tora no Departamento de Expressões, alu-

nos 

Ana Paula Charruadas, Dulce Carva-
lho, Jorge Silva, Helena Ramos, Graça 

Castanheira, Graça Rodrigues 
Coordenadores de departamento 

Departamentos Curriculares-avaliação dos 
alunos, AEC, PSDC 

Graça Dias Adjunta da Direção Gestora da plataforma de alunos/Horários 

João Luís Gonçalves 
Gestor da plataforma PAA/PADDE, Am-

biente Inovadores de Aprendizagem, 
Clube Emáticos e Robótica  

Apoio na utilização na sala de ambientes 
inovadores de aprendizagem; alunos 

Teresa Brandão Coordenadora do Clube Ciência Viva 
Interlocutora no Departamento de Matemá-

tica e Ciências Experimentais, alunos 

Alda Pimenta 
Coordenadora do Programa Escola Em-

baixadora do Parlamento Europeu 
Interlocutora no Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 

Alfredo Gonçalves; Catarina Horta Adjunto da Direção; Coordenador PTE 

Interlocutor dos departamentos Pré-escolar 
e 1.º CEB; Infraestruturas; manutenção da 
rede informática; apoio a professores; for-

mação 

Elsa Teixeira 
Coordenadora da Equipa de Autoavalia-

ção de Escola 
 Monitorização do PADDE 

Isabel Gonçalves Coordenadora Técnica 
Conselho Administrativo e Assistentes Téc-

nicos 

Lígia Gouveia Encarregada Operacional Assistentes Operacionais 

José Carlos Tavares Assistente Técnico Gestor do site da Escola 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 9 

Nº de alunos 1240 

Nº de professores 150 

Nº de pessoal não docente 70 

Centro Qualifica, PFAL, EFA, RVCC SIM 

 
 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 30 de junho de 2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 5 a 14 de maio 2021 

 
Anexo2 

 
CHECK-IN 

Período de aplicação de 08/01 a 18/01 e de 19/02 a 01/03 de 2021 

 
 

 

 

 
 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

Participação  

Nível de ensino 

Dirigentes  Professores Alunos 
Con-
vida-
dos 

Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

Pré-Escolar/1º ciclo 12 12 100 38 37 97 127 127 100 

2º ciclo/3º ciclo EB23 Arganil 5 5 100 43 40 93 297 263 89 

2º ciclo/3º ciclo EB23 Prof. Men-
des Ferrão, Coja 

3 3 100 10 8 80 116 103 89 

Secundário CCH 13 13 100 22 17 77 136 112 82 

Secundário Profissional 3 3 100 19 19 100 172 158 92 

Participação  

Nº de respondentes 122 

% 84 
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Anexo 3 

1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Tecnológicos das Escolas [Dados do DGEEC-2019]-Salas de aulas 

Em números 
Computado-

res não portá-
teis 

Computado-
res portáteis 

Tablets 
Projetores di-

gitais/Da-
tashow 

Impressoras 
Quadros Inte-

rativos 

JI/EB1 Arganil 30 12 9 12 1 12 

JI/EB1 Coja 21 3 7 6 1 5 

JI/EB1 de Pombeiro da Beira 7 3 2 1 1 1 

JI/EB1 de Pomares 8 2 2 0 1 1 

JI/EB1 de SMCortiça 14 3 4 1 1 4 

JI/EB1 de Sarzedo 14 0 4 0 1 5 

EB23 Arganil 112 5 6 22 0 7 

EB23 Prof. Mendes Ferrão, 
Coja 

51 11 4 13 1 3 

Escola Secundária de Arganil 218 66 2 26 0 26 
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Escola Nº equip. Entregue Escalão A Escalão B Escalão C 

Escola Básica de Coja, Arganil 22 5 17  

Escola Básica de Pomares, Arganil 8 0 8  

Escola Básica de Pombeiro da Beira, Arganil 7 4 3  

Escola Básica de São Martinho da Cortiça, Arganil 16 7 9  

Escola Básica de Sarzedo, Arganil 17 3 14  

Escola Básica n.º 1 de Arganil 45 14 31  

Escola Básica n.º 2 de Arganil 124 53 59 12 

Escola Básica Professor Mendes Ferrão, Coja, Arganil 57 12 26 19 

Escola Secundária de Arganil 83 29 41 13 

TOTAL 379 127 208 44 

Escola Nº equip. Entregue 

Escola Básica de Coja, Arganil 4 

Escola Básica de Pomares, Arganil 2 

Escola Básica de Pombeiro da Beira, Arganil 2 

Escola Básica de São Martinho da Cortiça, Arganil 3 

Escola Básica de Sarzedo, Arganil 5 

Escola Básica n.º 1 de Arganil 13 

Escola Básica n.º 2 de Arganil 36 

Escola Básica Professor Mendes Ferrão, Coja, Arganil 5 

Escola Secundária de Arganil 24 

TOTAL 81 

Total de equipamentos entregues 460 
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Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE]- 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

Pré-Escolar/1º ciclo 3,5 3,5 3,6 

2º ciclo/3º ciclo EB23 Arganil 3,1 3,1 3,3 

2º ciclo/3º ciclo EB23 Prof. Mendes Ferrão, Coja 3,3 3,6 3,1 

Secundário CCH 3,4 3,0 3,0 

Secundário Profissional 3,3 3,7 3,4 

Questões Próprias  [Dados do SELFIE] aprovadas na reunião do Conselho Pedagógico de 28 de abril de 2021 

 
Pré/1ºciclo 2, 3 Arganil 

2, 3 Prof. Men-
des Ferrão Coja 

SEC CCH SEC PROF 

Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al 

O Tablet/computador é um instrumento 
útil no desenvolvimento do en-
sino/aprendizagem na sala de aula 

4,4 4,1 2,8 4,2 4,2 3,6 4,7 4,5 3,9 4,5 4,0 3,6 4,7 4,4 3,7 

O telemóvel é um instrumento útil no 
desenvolvimento do ensino/aprendiza-
gem na sala de aula. 

----
- 

----
- 

--- 3,6 3,6 3,7 4,0 3,5 3,7 4,3 3,6 4,0 4,0 3,4 4,0 

A robótica é uma área a investir no 
Agrupamento. 

4,0 3,9 1,9 3,6 3,7 2,8 4,3 3,8 3,1 4,2 3,1 2,7 4,3 3,9 2,9 

Considero útil a existência de um espaço 
multimédia/estúdio.  

4,4 4,1 4,6 4,3 3,9 3,6 4,0 3,9 4,0 4,7 3,8 3,5 4,3 4,4 3,7 

Considero útil a existência de um espaço 
rádio na escola. 

4,3 4,0 4,4 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 4,7 3,8 3,5 4,3 4,4 3,7 

Estou satisfeito com a qualidade e veloci-
dade da internet na escola. 

3,6 3,3 2,8 2,2 2,8 2,2 3,3 3,3 1,9 2,3 2,2 1,7 3,3 3,3 2,4 

Estou satisfeito com a qualidade dos vi-
deoprojectores existentes em saia de 
aula. 

4,0 3,4 3,9 2,2 2,6 2,8 3,0 3,1 2,7 2,8 2,6 2,2 3,0 3,4 2,8 

Os nossos professores utilizam a plata-
forma Teams como ferramenta de en-
sino, de aprendizagem e de colaboração, 
quer em ensino presencial… 

4,6 4,3 3,5 3,8 4,3 4,1 4,3 4,6 4,2 4,6 4,0 4,2 4,0 4,7 3,8 

A utilização das plataformas INOVAR, da 
página da escola promove a participação 
dos encarregados de educação na vida da 
escola 

4,0 4,1 4,3 3,8 4,4 3,8 4,3 4,1 3,8 4,3 3,8 3,6 4,0 3,9 3,7 

O webmail institucional promove a co-
municação segura no Agrupamento 

4,6 4,5 4,5 4,4 4,5 3,8 4,3 4,5 3,7 4,5 4,1 3,8 4,3 4,7 3,8 

A Biblioteca disponibiliza um espaço fí-
sico e virtual flexível, promotor 
de aprendizagens formais e informais, 
fornecendo materiais e recursos 

3,8 4,2 4,5 4,3 3,8 3,5 3,3 4,1 3,4 4,2 3,6 3,3 3,7 3,6 3,4 
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anexo  4 

 
1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Pré/1ºciclo 2, 3 Arganil 
2, 3 Prof. Men-
des Ferrão Coja 

SEC CCH SEC PROF 

 Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,9 4,2 --- 4,0 4,1 --- 3,7 4,2 --- 4,0 4,0 
----

- 
4,0 4,4 ---- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,2 3,7 2,9 3,0 3,6 3,4 2,9 3,8 3,3 3,5 3,2 3,4 3,6 4,2 3,5 

Práticas de Avaliação 3,6 3,4 ---- 2,8 3,3 3,1 2,9 3,5 3,0 3,0 2,8 2,9 2,9 3,9 3,3 

Competências Digitais dos Alunos 2,8 3,2 3,6 3,2 3,2 3,4 3,0 3,5 3,5 3,9 3,2 3,0 3,5 3,7 3,4 

Nível de competência dos docentes por área (em %)  

 [Dados do Check-In] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Recursos digitais 17,2 23,8 30,3 21,3 5,7 1,6 

Ensino e aprendizagem 27,0 27,0 27,0 13,1 4,9 0,8 

Avaliação 16,4 38,5 27,9 13,1 4,1 0,0 

Capacitação dos aprendentes 18,9 21,3 29,5 14,8 13,9 1,6 

Promoção da competência Digital dos Aprendentes 23,8 22,1 40,2 7,4 5,7 0,8 
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Formação dos Docentes 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Departamento Nível 1 Nível 2 Total 

Pré-Escolar 4 ------ 4 

1CEB 11 2 13 

Expressões 4 2 6 

Ciências Sociais e Humanas 2 1 3 

Matemática e Ciências Experimentais 5 3 8 

Línguas 4 1 5 

Total   39 
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anexo 5 

1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Pré/1ºciclo 2, 3 Arganil 
2, 3 Prof. Men-
des Ferrão Coja 

SEC CCH SEC PROF 

 Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al Dir Pr Al 

Liderança 3,1 3,4 --- 2,8 3,3 --- 3,2 3,6 --- 3,4 3,3 --- 3,5 3,8 --- 

Colaboração e trabalho em rede 3,1 3,4 3,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,2 3,2 3,5 3,0 3,2 3,8 3,8 3,4 

Desenvolvimento profissional contí-
nuo 

3,4 3,5 --- 3,1 3,3 -- 3,6 3,4 -- 3,5 3,1 --- 3,4 3,8 --- 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 
Envolvimento profissional 9,8 28,7 35,3 22,1 4,1 0,0 


