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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 
Nome Função Área de atuação 

Ana Vieira Docente / Coordenadora de 
Departamento 

monitorização da 
implementação 

Germano Ferreira Docente / assessor monitorização da 
implementação 

Dinis Bola Coordenador de 
Estabelecimento 

monitorização da 
implementação 

Manuel Arcêncio Diretor Logística 
Coordenação das atividades 
desenvolvidas. 

Pedro Leite Subdiretor Gestão de recursos e 
manutenção 
Comunicação do padde 

   
 
 

Informação Geral da Escola 
Nº de estabelecimentos escolares 4 
Nº de alunos 1166 
Nº de professores 148 
Nº de pessoal não docente 55 
Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE Set. 2021 – Jul. 2023 

 
 

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

SELFIE 

Período de aplicação 010 – 28 maio 

 
 

 

 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação 11 – 18 jan 2021 

 
 

 

 
Outros Referenciais para Reflexão 

 
 
 
Participação expressiva dos docentes no diagnóstico check-in.  

 
 
 

 

 

 

Participação  

Nível de ensino Dirigentes  Professores Alunos 
Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 5 5 100% 6 6 100% 100 100 100% 
2º ciclo 7 6 86% 29 29 100% 193 179 93% 
3º ciclo 4 4 100% 45 23 51% 520 306 59% 
Secundário 
geral 

3 3 100% 45 22 49% 126 74 59% 

Secundário 
profissional --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

« outro »          

Participação  
Nº de respondentes 124 
% 84% 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Consoante dados do 
ano letivo anterior (a atualizar) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

Os seis pilares da Gestão Escolar: 
Gestão Pedagógica; 
Gestão Administrativa; 
Gestão Financeira; 
Gestão dos Recursos Humanos; 
Gestão de Comunicação; 
Gestão de Tempo e Eficiência dos Processos. 
 
A Gestão de Sistemas é determinada pela Direção. 
 

 
 
 
 
 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 
Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 3,0 3,1 3,1 
2º ciclo 3,0 3,1 3,1 
3º ciclo 3,2 2,9 3,0 
Secundário geral 3,2 2,9 3,0 
Secundário profissional    
« outro »    

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa  
Em % Computador  * Internet  * 

1º ciclo 131 128 
2º ciclo 94 90 
3º ciclo 186 174 
Secundário geral 93 90 
Secundário profissional   
« outro »   

Serviços Digitais  
Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  
Controlo de ausências x  
Contacto com Encarregados de Educação x  
Outros (indicar):  

Pedro Leite
Necessita de atualização no ato de matrícula�
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comentários e reflexão 

 
 
Relativamente aos resultados por dimensão verifica-se valor menos expressivo nas práticas de avaliação. 

A maior parte dos docentes situam-se distribuídos pelos níveis de competência 1 e 2, sendo residual no nível 3. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 
Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,6 3,8 ----- 
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,0 3,2 3,0 
Práticas de Avaliação 2,9 2,9 ----- 
Competências Digitais dos Alunos 3,2 3,0 3,4 

Nível de competência dos docentes por área (em %)  [Dados do Check-In] 
Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 46,1% 48,5% 5,6% 
Ensino e aprendizagem 53,2% 41,2% 5,6% 
Avaliação 54% 38,8% 7,1% 
Capacitação dos aprendentes 41,3% 48,4% 10,3% 
Promoção da competência digital dos aprendentes 60,3% 35,7% 4,0% 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

 
 
 
 

 
 
 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Em relação a este ponto os dados que possuímos são muito reduzidos, no início do próximo ano letivo será enviado um 
questionário para os Encarregados de Educação para aferir as competências digitais.  
 

Pessoal não docente 

Todo o pessoal não docente, em particular a equipa de assistentes operacionais, desenvolveu competências digitais no âmbito 
das comunicações eletrónicas e partilha de ficheiros. Todos os elementos possuem correio eletrónico e espaço em servidor, 
para partilha de ficheiros. As respetivas competências têm sido postas em prática, através da comunicação de toda a 
informações de caráter interno e externo, de forma eletrónica.   
No final do atual ano letivo, será posto em prática o preenchimento de um questionário, para aferição das dificuldades 
encontradas e necessidades de formação. 
Serviços administrativos possuem competências relativamente a gestão de programas / plataformas de gestão de dados de 
alunos e docentes. Todos os postos dos serviços administrativos e seus responsáveis, têm competências, já postas em prática, 
em trabalho a distância. 
Está prevista coordenação futura com CFIEMO, para formação creditada de Pessoal Não Docente. 
 
 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

Gestão de Horários 
Gestão de Alunos e Pessoal Docente 
Microsoft Office 365 
GIAE 

 
 

Comentários e reflexão 
Considera-se prioritária a aquisição contínua de novas competências e conhecimentos por parte de toda a comunidade 
escolar. 
As várias plataformas que têm sido postas em prática, no Agrupamento de Escolas da Murtosa, revelaram-se de extrema 
importância para o desenvolvimento de estratégias, no âmbito da troca de informações, conhecimentos e competências entre 
os seus utilizadores. 

É essencial o desenvolvimento de competências de forma contínua, trabalhando no sentido de otimizar e rentabilizar ao 
máximo, os sistemas de informação e gestão já existentes. 
 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 
Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 2,9 3,0 ----- 
Colaboração e trabalho em rede 3,0 3,0 3,1 
Desenvolvimento profissional contínuo 3,1 3,3 ----- 

Nível de competência dos docentes por área (em %)  [Dados do Check-In] 
Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 31,4% 62,1% 6,5% 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

• Preparação da escola para enfrentar os desafios e mudanças inerentes a uma transição digital, garantindo uma maior igualdade, 
equidade e inclusão dos alunos e um reforço dos vários pilares de uma organização educativa. 

• Criação e operacionalização de estratégias integradas para o desenvolvimento e reforço de competências digitais, com vista à 
materialização de objetivos e metas e implementação de medidas potenciadoras de sucesso e inovação. 

• Desenvolver e reforçar as competências digitais dos diferentes elementos da comunidade educativa como forma de garantir uma 
maior igualdade, equidade e inclusão numa sociedade cada vez mais digital. 

 

 
 

Parceiros 

Câmara Municipal da Murtosa  

Juntas de Freguesia  

CFIEMO 

CIRA 

CLDS 4G (Murtosa em Rede) 

 

 
 

Objetivos   
Dimensão Parceiros Objetivo Meta Prioridade 

 
Tecnológica e digital 
 

Câmara Municipal  

Órgão de Gestão 

CIRA 

Organização e 
automatização de 
informação, no âmbito 
da rentabilização de 
recursos. 

55 turmas  

148 professores. 

 

3 

 
Pedagógica 
 

CFIEMO 
CLDS 4G (Murtosa em 
Rede) 

 

Utilização e criação de 
recursos digitais, de 
forma generalizada, em 
contexto pedagógico. 

Aprofundar a avaliação 
formativa -Projeto 
MAIA; 

Desenvolvimento de 
estratégias de 
promoção social e 
familiar. 

55 turmas  

148 professores. 

 

1 

 
Organizacional 
 

Encarregados de 
Educação 
CLDS 4G 

Aumentar a partilha de 
estratégias e práticas 
pedagógicas de ensino 
presencial, E@A e 
recursos digitais. 

148 professores.  
200 Pais e EE. 

2 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

 

Atividades e cronograma 
Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

 
 
 
Tecnológica e 
digital 
 
 
 

 Planear ações formativas 
(Exel; Padlet; Kahoot; Apresentações 
PPT, Emaze, Prezi…)  
-Divulgar as ações junto do público alvo;  
-Promover oficinas práticas presenciais. 

Nas plataformas em uso no Agrupamento, em cada escola 
criar equipas colaborativas de professores 
para desenvolvimento de competências digitais no 
sentido de melhor capacitação para desenvolvimento do 
trabalho docente. 
Criação de equipa PTE  

Professores  Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
Pedagógica 
 
 
 

 
Encontrar soluções para envolver os docentes em 
comunidades de prática, suportadas em trabalho 
colaborativo e interdisciplinar, estimulando a 
reflexão, a partilha e a utilização crítica do digital em 
contexto educativo.  
 
Adoção permanente da plataforma Teams como meio 
de comunicação e colaboração  
 
Criação de tutoriais e/ou vídeos de apoio à resolução 
de problemas técnicos  
 
 

  
Utilização das TIC de modo integrado e em articulação 
com as diferentes áreas curriculares. 
 
 
 
 
Promover a autonomia e a colaboração.  
  
 
Apoiar os alunos na resolução de problemas técnicos.  
 

 
Professores / alunos  

Ao longo do 
ano letivo 
 

 
 
 
Organizacional 
 
 
 

Atribuição no horário dos professores de um tempo 
não letivo para partilha de boas práticas e exploração 
de recursos digitais. 
 
Implementar uma calendarização de tempo de 
partilha entre docentes do mesmo grupo disciplinar e 
entre diferentes grupos disciplinares ao longo do 
ano.   

Aumentar o tempo para os professores explorarem o 
ensino digital.  
 
 
Aumentar a partilha de estratégias de E-A e recursos 
digitais.  

Órgão de Gestão 
Estruturas intermédias 

Ao longo do 
ano letivo 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

 
Comunicação direta e de forma sucinta seguindo o princípio “todos podem comunicar com todos” dentro da Comunidade 
Educativa. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de comunicação 
Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Aprovação em Conselho 
Pedagógico 
Informação nas reuniões de 
departamento 
Embaixadores para promoção das 
atividades do PADDE 

Setembro/ Outubro de 2021 
 

Diretor/ 
Coordenadores/ 
Subcoordenadores 
 
Docentes selecionados pela 
equipa digital 

 
Alunos 
 

Assembleia de Turma outubro/ novembro de 2021 
 

Diretor de Turma 

 
Organizacional 
 

Coordenação do Projeto com o 
Plano Organizacional do 
Agrupamento – A Importância da 
Transformação Digital em termos 
transversais aos Ciclos.,  

A partir de setembro de 2021 Equipa de Transição Digital; 
Equipa de Monitorização; 

 
Encarregados de 
Educação 
 

 
Email, página web da escola,  
facebook 

outubro/ novembro de 2021 
 

 
Diretor de Turma 
 

 
Comunidade 
Educativa 
 

 
Página web da escola; 
facebook 
 

 
outubro/ novembro de 2021 
 

 
Órgão de Gestão 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

 

Indicadores para monitorização 
Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

Utilizar a plataforma 
Microsoft Teams, de 
forma 
generalizada, em 
contexto 
pedagógico.  

55 turmas 149 professores.  
  

5 sessões de 
trabalho 
pedagógico por 
período Letivo.  

Registos 
estatísticos da 
plataforma.  

Por período 
letivo.  

 
Pedagógica 
 

Implementar a 
avaliação 
formativa -Projeto 
MAIA.  

55 turmas 149 professores.  Uma unidade 
didática.  

Registos 
da Plataforma 
Teams;  
Relatório de 
autoavaliação 
do Projeto 
MAIA.  
 

Anual.  

 
Organizacional 
 

Aumentar a partilha 
de estratégias de 
E@A e recursos 
digitais.  

149 professores.  2 sessões.  Convocatórias/ 
atas/ registos.  

Por período 
letivo.  


