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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
Bento Filipe Ribeiro da Silva Gonçalves   

Rodrigo António Ferreira Barros   

Maria de Fátima Vilas Boas da Silva   

Manuel da Costa Abreu   

Tiago Saul Costa e Silva   

Luís Orlando Vaz de Miranda   

 Professores mentores 
digitais 

 

Inês Mota Associação de Estudantes  

 

Comissão de segurança, proteção de dados e bem-estar em rede 

Nome Função Área de atuação 
Luís Orlando Vaz de Miranda Coordenação Agendar reuniões, formação 

Tiago Saúl Costa e Silva 1.º Ciclo  

Domingos Marques 
Delegados de turma ensino Profissional informática 

2.º, 3.º CEB, Secundário e 
Profissional 

 

 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 5 

Nº de alunos 1350 

Nº de professores 120 

Nº de pessoal não docente 50 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE 01/09/2021 a 31/08/2023 

 

Período de participação 
Aberta a discussão de 02/06/2021 a 11/06/2021. Recebeu contributos de todos os 
departamentos. 

 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 21/07/2021 

Reformulado em 15/07/2022 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 03/05/2021 a 14/05/2021 

 
 

Participação  

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

1.º e 2.º ciclos 12 12 100 42 37 88 269 275 102 

3.º ciclo 7 6 86 26 21 81 271 306 113 

Secundário geral 5 5 100 16 15 94 179 164 92 

Secundário 
profissional 

6 6 100 9 8 89 70 50 71 

 

 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação Janeiro de 2021 

 
 

Participação  

Nº de respondentes 115 

% 93 

 

 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

Relatório da equipa de autoavaliação. 

Relatório de monitorização do ensino à distância. 

Plano de Ação do Projeto MAIA. 

Plano de Inovação Curricular “Entrelaçar voos nas asas da Biblioteca: improviso teatral no Currículo das Escolas Básicas”. 



1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1.º e 2.º ciclos 3.7 3.8 3.9 

3.º ciclo 3.7 3.2 3.2 

Secundário geral 3.3 3.2 3.1 

Secundário profissional 3.5 3.4 3.4 

 
 
 
 
 

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

Todos os alunos do 1.º ao 12.º ano foram contemplados com um kit tecnológico (computador portátil, router, acesso móvel, 
auricular e mochila). 

 
 
 
 
 
 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar):  

 
 
 
 
 
 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

GIAE Online 

Google Workspace for Education 

App DCS Horários 
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 4.0 4.1 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.6 3.7 3.5 

Práticas de Avaliação 3.3 3.5 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3.5 3.6 3.7 

 
 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 41 65 9 

Ensino e aprendizagem 42 64 9 

Avaliação 37 68 10 

Capacitação dos aprendentes 31 60 24 

Promoção da competência digital dos aprendentes 52 55 8 

 

Comentários e reflexão 

A maioria dos docentes encontra-se no Nível 2 de competência digital. 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3.3 3.5 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3.4 3.4 3.5 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.8 3.5 ----- 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 29 79 7 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Baixas competências digitais. 

Pessoal não docente 

Baixas competências digitais. 

 

Sistemas de informação à gestão 

GIAE Online 

Google Workspace for Education 

App DCS Horários 

 

Comentários e reflexão 

Fragilidades gerais identificadas: 

▪ Carência de dispositivos digitais; 
▪ Qualidade de acesso à internet; 
▪ Espaços físicos insuficientes na Escola sede; 
▪ Estratégias de Feedback para promoção de melhores aprendizagens; 
▪ Falta de espírito de inovação, na utilização de tecnologias digitais, no processo de ensino aprendizagem; 
▪ Falta de tempo, por parte dos professores, para aquisição de competências digitais; 
▪ Baixas competências digitais dos alunos, professores, assistentes operacionais, assistentes técnicos  e famílias; 
▪ Défice no apoio técnico; 
▪ Perceção do tempo gasto na utilização das tecnologias nas atividades de lazer, por parte dos alunos; 
▪ Dificuldades em cumprir tarefas de estudo, de forma concentrada, utilizando dispositivos digitais; 
▪ Défice na promoção de competências digitais; 
▪ Aprendizagens pouco sólidas/aprofundadas dos alunos; 
▪ Baixa capacidade de relacionar e aplicar conceitos/resolução de problemas. 

 

Pontos fortes identificados: 

▪ Utilização regular de recursos educativos online; 
▪ Forte comunicação digital com a comunidade escolar; 
▪ No contexto escolar, os professores colaboram na utilização das tecnologias digitais e na criação de recursos; 
▪ Os professores participam em programas de desenvolvimento profissional; 
▪ A escola tem experiência na utilização de ambientes de aprendizagem virtuais; 
▪ A escola possui uma comunicação bem organizada e regular com as famílias e/ou os tutores. 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

A MISSÃO do agrupamento tem subjacente uma visão clara do que se pretende para o agrupamento: 

▪ Promover uma educação focada nos valores de cidadania de forma a conduzir a cidadãos responsáveis, com capacidade 

crítica e reflexiva, capazes de assumir, na sua liberdade individual, o respeito pelos outros; 

▪ Criar um clima de escola baseado num ambiente de humanismo e responsabilidade, pautada por padrões de exigência, 

promotores de qualidade, felicidade e bem-estar aos alunos; 

▪ Promover uma Escola Inclusiva, uma escola de todos e para todos, condições que permitam, aos alunos, o 

prosseguimento de estudos e a inclusão social e laboral; 

▪ Dotar os alunos de competências e conhecimentos que lhes permitam explorar capacidades, tornando-os cidadãos 

autónomos; 

▪ Promover ações que conduzam ao sucesso escolar e pessoal;     

▪ Combater o abandono escolar. 

▪ Alicerçar a integração transversal das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e de outras ferramentas digitais 

nas práticas profissionais e pedagógicas dos docentes, nas suas rotinas e procedimentos diários, na vida dos alunos, 

nas suas práticas de aprendizagem e no exercício de cidadania. 

 

 

A escola como uma comunidade de educação integral que promove: 

▪ A aprendizagem colaborativa com grupos de trabalho, redes de colaboração dentro da comunidade e ferramentas em 
rede; 

▪ Uma aprendizagem ativa e significativa, com espaços de inovação pedagógica dedicados (laboratórios pedagógicos), 
metodologias pedagógicas digitais prioritárias definidas (sala de aula invertida; ensino híbrido; …) e vivências do 
currículo diferenciadas e personalizadas (trabalho de projeto; DAC’s; apoio por plataforma digital; cursos modulares;..); 

▪ O desenvolvimento integral de cada aluno na sua autonomia e autorregulação com instrumentos e metodologias de 
suporte individual (planos individuais de alunos, tutoria e mentoria de acompanhamento,…); apelando a abordagens 
ludificadas e motivadoras; bem como à responsabilidade, resiliência e cuidado com o bem-estar psíquico e sócio 
emocional; 

▪ A inclusão plena com ajuste do serviço pedagógico às necessidades dos alunos, diferenciação pedagógica e 
personalização da aprendizagem, através da organização de recursos na lógica dos alunos e envolvimento da 
comunidade na resposta às necessidades individuais; 

▪ Um modelo relacional de educador, ajustado às situações, com oportunidade para alargar as suas potencialidades que 
contribua para resolução de problemas reais em equipa e cooperação (Jesus, 2000) que no âmbito digital: transforme 
objetos e recursos em melhores instrumentos pedagógicos; dê privilégio às metodologias base pedagógicas em 
detrimento do uso do digital pouco intencional que promova ativamente novos papéis dos alunos, uma nova gestão 
do tempo pedagógico e integração curricular do digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agrupamento de Escolas de S. Bento, Vizela, Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

_____________________________________________________________________ 

Rua da Liberdade, n.º 60, Infias, 4815-384 Vizela | Telefone: 253 480 320 
email: agrupamentoinfias@aeinfias.com | website: http://aeinfias.wix.com/aeinfias 
facebook: facebook.com/aeinfias | instagram: aeinfias 

     

     

Parceiros 

Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense; 

ACIV – Associação Comercial e Industrial de Vizela; 

AIREV – Associação para a Integração e Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela; 

Associação Avicella; 

Associação Coração Azul; 

Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Vizela; 

Associação de Estudantes; 

Câmara Municipal de Vizela; 

Centro Cultural e Desportivo de S. Eulália; 

Centro Social e Paroquial de S. Miguel; 

Centro Social e Paroquial de Santa Eulália; 

Cercigui; 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vizela; 

Comunidade Intermunicipal do Ave; 

Editoras – Manuais Digitais; 

Fundação Jorge Antunes; 

Futebol Clube de Vizela; 

Google; 

Guarda Nacional Republicana; 

Juntas de Freguesia; 

Padel Nation; 

Santa Casa da Misericórdia de Vizela; 

Ténis Atlântico; 

Tesal Exploracion S.L. / Estabelecimento Termal de Vizela; 

Unidade de Saúde Familiar “Novos Rumos” / Agrupamento de Centros de Saúde de Guimarães – Vizela; 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Escola de Ciências da Vida e do Ambiente; 

Universidade do Minho; 

Universidade do Porto – Faculdade de Letras; 

Universidade Lusíada; 

Vizelgolfe. 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Calendarização 

Tecnológica e 
digital 

Elaborar o regulamento para o Banco de 
equipamentos para requisição 

Elaborar regulamento para o banco de equipamentos para 
requisição, nomeadamente portáteis, routers WIFI com acesso à 
internet. 

Serviços administrativos e 
equipa da biblioteca escolar 09/2021 

Internet nas salas Disponibilizar internet nas salas com velocidade satisfatória ME, CMV e Direção Ao longo do 
ano 

Introdução de novas tecnologias no ginásio Criar condições tecnológicas para a utilização da autorregulação 
de aprendizagem na disciplina de Educação Física 

CMV e parcerias Ao longo do 
ano 

Caderneta escolar digital (netAlunos) Utilizar a Caderneta escolar digital (netAlunos) Comunidade educativa Ao longo do 
ano 

Formação Capacitar digitalmente os docentes CFMS Ao longo do 
ano 

Tutoriais digitais Realizar tutoriais digitais dirigidos à comunidade educativa sobre 
competências digitais (email, GIAE online, Classroom, registo de 
participação de projetos no diploma pessoal do aluno 

Professores de TIC 
09/2021 

Manuais digitais Implementação dos manuais digitais no 2.º ciclo, 3.º ciclo e 
secundário, a iniciar no ano letivo 22/23 no 5.º , 7.º e 10.º anos 

Comunidade educativa 
 

Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização regular do Google Workspace for Education Criar uma classroom para todas as disciplinas/turmas/grupos Todos os docentes 09/2021 

Planificação, em grupo, resultante de trabalho 
cooperativo, de uma temática utilizando apenas o 
digital. 

1 temática por período, no 1.º CEB (classroom). 
Professores titulares de 
turma 

 

Trabalho de casa digital semanal, com possibilidade de 
ser realizado em sala de aula. 

Propor um trabalho de casa digital semanal, com possibilidade 
de ser realizado em sala de aula. 

Professores titulares de 
turma 

 

Utilização das plataformas Hypatiamat, + cidadania 
(1.º CEB) 

Utilizar as plataformas Hypatiamat, + cidadania (1.º CEB). Professores titulares de 
turmas 

Ao longo do 
ano 

Metodologia de trabalho de projeto, com articulação 
entre docentes do conselho de turma, com recurso a 
meios digitais (vídeo, cartazes digitais, portefólio,...). 

1 projeto por trimestre, nos 2.º e 3.º CEB e ensino secundário 
(classroom). 

Todos os professores dos 
2.º, 3.º ciclos e Secundário 

Ao longo do 
ano letivo 

Utilização de metodologias híbridas (ex. mentimeter, 
padlet…). 

Utilização de ferramentas digitais 
Eleição de delegado e subdelegado através da plataforma 
mentimeter 

Professores titulares de 
turma, Diretores de Turma 
Docentes 

Setembro 2022 

Aplicação de uma ficha de avaliação de estudo do 
meio, no 3.º e 4.º anos, em google forms. 

Utilização de ferramentas/recursos digitais (para o 3. e 4. anos 
de escolaridade) 

Professores Titulares de 
Turma 

Ao longo do 
ano letivo 
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Avaliação formativa google forms, listas de verificação 
e/ou rubricas. 

2 momentos de avaliação por trimestre, por disciplina, nos 2.º, 
3.º ciclos e secundário (de acordo com as metas do Projeto 
MAIA) 

Professores do 2.º, 3.º ciclos 
e secundário 

Ao longo do 
ano letivo 

Questionário google forms para alunos que não 
realizam aula prática de educação física 
 

Criar um portefólio digital partilhado no grupo 
 

Professores de Educação 
Física 

Ao longo do 
ano letivo 

Academia digital para pais Promover a literacia digital dos Encarregados de Educação 
Fomentar a relação Encarregados de Educação/Escola, criando 
laços de proximidade 

Encarregados de Educação 
Professores de TIC 
Psicóloga escolar 
Socióloga 
Diretores de Turma 

Ao longo do 
ano letivo 

Participação no projeto Apps for Good (turmas do 9. 
ano de escolaridade) 

Desafiar alunos e professores a desenvolverem aplicações para 
smartphones ou tablets, mostrando-lhes o potencial da 
tecnologia na transformação do mundo e das comunidades 
onde se inserem. 
Desenvolver competências de resolução de problemas, 
pensamento crítico e comunicação.  

Conselhos de Turmas 
Alunos 
Encarregados de Educação 

Ao longo do 
ano letivo 

Aplicação experimental do caderno digital Eschool Desenvolver aplicações que permitam resolver problemas da 
Escola e da comunidade 
Desenvolver competências de resolução de problemas, 
pensamento crítico e comunicação. 

Alunos e professores do 
ensino profissional 

Ao longo do 
ano letivo 

Rádio online digital Divulgar atividades e projetos de cidadania realizados na 
comunidade escolar 
Desenvolver competências digitais e de comunicação 
Promover o envolvimento da comunidade educativa 
Facilitar a divulgação e fomentar a participação em atividades de 
cariz voluntário, solidário, inclusivo e de cidadania 

Professores do ensino 
profissional 
Alunos 
Associação de Estudantes 
Socióloga 
Psicóloga 
Artista residente 

Ao longo do 
ano letivo 

Atividades cyberbullying; net segura; literacia digital e 
segurança digital 

Promover competências de cidadania digital de forma a 
sensibilizar e proteger toda a comunidade educativa, 
principalmente crianças e jovens incluídos em fenómenos de 
bullying e cyberbullying 

Professores de TIC 
Professores de Cidadania 
Conselhos de turma 
Alunos  

Ao longo do 
ano letivo 

 Promover a literacia mediática e o combate à desinformação Professores de TIC 
Professores de Cidadania 
Alunos 

 

Organizacional 
Atualização dos documentos orientadores do 
agrupamento. 

Integrar das tecnologias digitais nos documentos orientadores 
do Agrupamento. 

Conselho Pedagógico e 
Conselho Geral 

09 a 12/2021 
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Regulamento da utilização dos equipamentos digitais. Criar o regulamento da utilização dos equipamentos digitais. 
 

Conselho Pedagógico e 
Conselho Geral 

09 a 12/2021 

Google Workspace for Education 
 

Registar todos os alunos, professores e assistentes técnicos e 
operacionais na plataforma Google Workspace for Education. 

Direção 09/2021 

Equipa de suporte técnico e apoio ao utilizador 
 

Criar uma equipa de suporte técnico e apoio ao utilizador 
formada por professores e alunos do Ensino Profissional. 

Direção e diretor do curso 
profissional de Gestão 
Equipamentos Informáticos 

09/2021 

Criação de uma comissão de segurança, proteção de 
dados e bem-estar. 

Criar uma comissão de segurança, proteção de dados e bem-
estar com um elemento de cada turma (de ano e de escola) – 
delegado digital. 
Promover competências de cidadania digital de forma a 
sensibilizar e proteger toda a comunidade educativa, 
principalmente crianças e jovens incluídos em fenómenos de 
bullying e cyberbullying. 

Professores titulares de 
turma, diretores de turma, 
SPO, Biblioteca, professores 
de TIC e de Cidadania e 
Desenvolvimento. 

Ao longo do 
ano 

Repositório digital partilhado  Criar um repositório digital partilhado em cada Direção/Serviços 
Administrativos/departamentos/turmas/anos/ (com grelhas de 
avaliação, instrumentos de avaliação…) 

Docentes e Técnicos 
Administrativos 

09/2021 

Base de dados dos alunos da educação inclusiva Criar uma base de dados dos alunos da educação inclusiva com 
os documentos que compõem o seu processo. 

Professores titulares de 
turma, diretores de turma, 
docente de educação 
especial e equipa EMAEI. 

Ao longo do 
ano 

Ficheiro partilhado Criar ficheiro partilhado para gestão das funções 
desempenhadas pelo pessoal não docente 

Direção 
Serviços Administrativos 
Não Docentes 
 

Ao longo do 
ano 

Reformulação da página do Agrupamento Criar uma nova página do agrupamento 

Professores de TIC 
Ao longo do 

ano 

 

Comentário e reflexão 

Tutoria e apoio digital 

Supervisão digital 



Agrupamento de Escolas de S. Bento, Vizela, Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

_____________________________________________________________________ 

Rua da Liberdade, n.º 60, Infias, 4815-384 Vizela | Telefone: 253 480 320 
email: agrupamentoinfias@aeinfias.com | website: http://aeinfias.wix.com/aeinfias 
facebook: facebook.com/aeinfias | instagram: aeinfias 

     

     

2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Objetivos 

▪ Agilizar a comunicação interna e externa; 
▪ Potenciar e dotar o agrupamento de ferramentas que viabilizem uma comunicação mais eficiente, eficaz e célere entre 

os intervenientes da comunidade escolar; 
▪ Potenciar dispositivos para uma melhor e mais rigorosa divulgação da informação e da comunicação entre a 

comunidade escolar; 
▪ Desenvolver a colaboração e a cooperação entre os atores educativos; 
▪ Criar relações de proximidade entre as diversas estruturas intermédias; 
▪ Envolver todos os atores escolares e membros da comunidade educativa na inventariação dos problemas e na partilha 

de responsabilidade e sua resolução; 
▪ Melhorar as relações da escola com o meio local; 
▪ Projetar a escola no exterior com a divulgação de notícias e eventos escolares, através das redes sociais do 

agrupamento e comunicação social local; 
▪ Reforçar a participação ativa e esclarecida dos vários atores da comunidade educativa no agrupamento; 
▪ Aumentar os seguidores nas redes sociais; 
▪ Envolver diretamente a comunidade na construção documentos orientadores do agrupamento: projeto educativo; 

regulamento interno e plano anual de atividades; 
▪ Desmaterializar procedimentos administrativos e pedagógicos; 

▪ Envolver toda a comunidade educativa na implementação do Projeto Piloto Manuais Digitais (PPMD). 

 
 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Calendarização Responsável 

Professores, 
Alunos, 
Encarregados de 
Educação 

Google Workspace for Education 
GIAEonline 
Site do Agrupamento 
REO - Rádio Escolar Online 
Jornal Pau de Giz 
Telefone 

Ao longo do ano 
letivo 

Serviços administrativos 
Direção 
Coordenador REO 
Coordenador Jornal Pau de Giz 
Diretores de turma 

Organizacional 

Google Workspace for Education 
GIAE online 
Site do Agrupamento 
Telefone 

Ao longo do ano 
letivo 

Serviços administrativos 
Direção 

Comunidade 
Educativa 

Redes sociais Facebook e Instagram 
Site do Agrupamento 
REO - Rádio Escolar Online 
Jornal Pau de Giz 
Telefone 
Digital de Vizela 
Rádio Vizela 

Ao longo do ano 
letivo 

Serviços administrativos 
Direção 
Coordenador REO 
Coordenador Jornal Pau de Giz 
Diretores de turma 

 

Monitorização e avaliação 

▪ Inquérito online; 
▪ Análise de dados das comunicações de email através da plataforma de administração do Google Workspace for 

Education; 
▪ Número de seguidores nas redes sociais; 
▪ Contador de acesso da página de internet da escola. 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Tecnológica e 
digital 
 

Criação de banco de 
equipamentos para 
requisição, 
nomeadamente 
portáteis, routers WIFI 
com acesso à internet. 

 N.º e tipos de 
equipamentos 
disponíveis 

Folha de 
registo das 
requisições 
de 
equipamento
s 

Anual 

Disponibilizar internet 
nas salas com 
velocidade satisfatória. 

50% de salas com 
velocidade de rede 
cablada ou wireless 
acima dos 10 mbs 
download/ 4 mbs 
upload (1 medição por 
trimestre) 

Velocidade de rede 
cablada ou wireless 
(utilizar a ferramenta 
speedtest) 

Grelha de 
registos 
partilhada na 
drive Anual 

Utilizar a caderna 
escolar digital 
(netAlunos) 

50% de pais a usar a 
caderneta digital 

N.º de pais que utilizam 
a caderneta escolar 

Grelha de 
registos 
partilhada na 
drive 

Anual 

Capacitar digitalmente 
os docentes 

   
Anual 

Criar condições 
tecnológicos para a 
utilização da 
autorregulação de 
aprendizagens na 
disciplina de educação 
física. 

Equipar o ginásio com 
um ecrã interativo. 

Existência do ecrã 
interativo. 

Observação 
direta 

Anual 

Realizar tutoriais 
digitais dirigidos à 
comunidade educativa 
sobre ferramenta 
digitais (email, 
GIAEonline, 
Classroom). 

1 tutorial para cada 
ferramenta digitais 
(email, GIAEonline, 
Classroom). 

N.º de tutoriais digitais Repositório 
de tutoriais 
digitais 

Anual 

Implementação dos 
manuais digitais 

 Nº de alunos/ pais / 
professores que 
participam em ações 
de 
sensibilização/capacita
ção; 
Percentagem de alunos 
e professores que 
manifestam satisfação 
na utilização dos 
Manuais Digitais 
(monitorização 
intermédia). 

Registos das 
sessões 

Anual 
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Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criar uma classroom 
para todas as 
disciplinas/turmas/gru
pos. 

100% Análise de dados 
através da plataforma 
de administração do 
Google Workspace for 
Education 

Análise de 
dados 
através da 
plataforma 
de 
administraçã
o do Google 
Workspace 
for Education 

Anual 

Preparar digitalmente 
uma temática por 
trimestre no 1.ºCEB 
(classroom) 

1 temática/recurso por 
trimestre 

  

Anual 

Propor um trabalho de 
casa digital semanal, 
com possibilidade de 
ser realizado em sala 
de aula. 

1 trabalho por semana N.º de trabalhos 
digitais propostos 

Grelha de 
registos 
partilhada na 
drive 

Anual 

Utilizar as plataformas 
Hypatiamat, + 
cidadania (1.º CEB). 

Incrementar as % de 
utilização em 5%/ano 

% de utilização CIM Ave 

Anual 

Aplicar uma ficha de 
avaliação de Estudo do 
Meio por trimestre 
para o 3.º e 4.º anos 

   

Anual 

Utilizar a plataforma 
FITescola® 

100% dos alunos do 5.º 
ao 12.º ano 

N.º de alunos 
monitorizados 

Relatório de 
monitorizaçã
o por 
turma/trimes
tre 

Anual 

Aplicar 2 momentos de 
avaliação formativa por 
disciplina e por 
trimestre nos 2.º, 3.º 
CEB e Secundário 

  Relatório 
MAIA 

Anual 

Eleição delegado e 
subdelegado através 
do Mentimeter 

100%, 3.º ano e 
superior 

Registo realizado nas 
turmas 

Atas 
Início 1.º 
Período 

Criar um portefólio 
digital partilhado no 
grupo (Ed. Física) 

3 questionários 
elaborados por 
unidade didática. 

Número de 
questionários 
disponibilizados 

Drive do 
grupo 
disciplinar 

Anual 

Implementar 
estratégias de 
autorregulação, em Ed. 
Física, com recurso ao 
vídeo. 

5 momentos de 
autorregulação com 
recurso ao vídeo por 
trimestre 

N.º de momentos de 
autorregulação com 
recurso ao vídeo 

Grelha de 
registos 
partilhada na 
drive 

Anual 

Class Dojo (Pré-escolar)     

Organizacional 

Integrar das 
tecnologias digitais nos 
documentos 
orientadores do 
Agrupamento. 

100% de documentos 
atualizados 

N.º de documentos 
atualizados 

Documentos 
orientadores 

Anual 
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Criar o regulamento da 
utilização dos 
equipamentos digitais. 

Criação do 
regulamento da 
utilização dos 
equipamentos digitais 

Criação do 
regulamento da 
utilização dos 
equipamentos digitais 

Regulamento 
da utilização 
dos 
equipamento
s digitais 

Anual 

Registar todos os 
alunos, professores e 
assistentes técnicos e 
operacionais na 
plataforma Google 
Workspace for 
Education. 

100% Análise de dados 
através da plataforma 
de administração do 
Google Workspace for 
Education 

Análise de 
dados 
através da 
plataforma 
de 
administraçã
o do Google 
Workspace 
for Education 

Anual 

Criar uma equipa de 
suporte técnico e apoio 
ao utilizador formada 
por professores e 
alunos do Ensino 
Profissional. 

Equipa e respetivo 
horário 

Equipa e respetivo 
horário 

Relatório 
trimestral de 
monitorizaçã
o 

1.º Período 

Criar uma comissão de 
segurança, proteção de 
dados e bem-estar com 
Professores do 1.º, 2.º, 
3.º CEB, Secundário e 
alunos do Ensino 
Profissional de 
Informática. 

3 reuniões/ano N.º de reuniões Convocatória 
da reunião 

Anual 

Criar um repositório 
digital partilhado em 
cada Direção/Serviços 
Administrativos/depart
amentos/turmas/anos/ 
(com grelhas de 
avaliação, 
instrumentos de 
avaliação…) 

100% Número de 
repositórios 

Drive dos 
departament
os/turmas 

Anual 

Criar uma base de 
dados dos alunos da 
educação inclusiva com 
os documentos que 
compõem o seu 
processo. 

100% dos alunos 
abrangidos por 
medidas da educação 
inclusiva 

N.º de alunos com os 
documentos 
introduzidos 

Base de 
dados 
partilhado na 
drive 

Anual 

 

Criar ficheiro 
partilhado para gestão 
das funções 
desempenhadas pelo 
pessoal não docente 

  Drive 

Anual 

 
Criar uma nova página 
do agrupamento 

  Internet 
Anual 

 


