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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
Paulo Alexandre da Cunha Tavares Diretor Organização 

Ana Maria Simões Salas Fernandes Coordenadora de DT Pedagogia 

Nuno Miguel Macedo dos Santos Equipa TIC Infraestruturas e 
equipamentos 

Manuela Cristina Canhoto Gaspar Pires Equipa TIC – 1.º ao 4.º anos Pedagogia 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 7 

Nº de alunos 964 

Nº de professores 104* 

Nº de pessoal não docente 58 

Escola TEIP Não 

    * Destes 104 docentes, 11 são Educadoras. 

 
 

Período de vigência do PADDE 01/09/2021 a 31/08/2022  

 
 

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

SELFIE 

Período de aplicação 19/04/2021 a 07/05/2021 

 
 

 

 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação 1º: 08/01 a 18/01 

2º: 19/02 a 01/03 

 
 

 

 

 
 

Outros Referenciais para Reflexão 

Projeto Educativo do Agrupamento; 

Plano de Inovação Pedagógica do Agrupamento; 

Estratégia de Educação de Cidadania de Escola; 

Relatório de Autoavaliação 2019/2020; 

Atas do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral; 

Programa de Gestão de Património (CIBE) do Agrupamento; 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

 

 

 

 

Participação  

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

4.º ano 2 2 100% 17 13 76,5% 78 69 88,5% 

5º a 9º anos 7 6 85,7% 34 28 82,4% 369 322 87,3% 

Secundário geral 4 5 125 % 15 15 100% 91 75 82,4% 

Secundário 
profissional 

2 2 100% 6 6 100% 43 39 90,7% 

Participação  

Nº de respondentes 74 

% 80 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
   * Dados da SELFIE 
 

 * Dados da Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gestão de sistemas 

Etapas de implementação dos sistemas que existem à data:  

1) Programas JPM  

2) Plataforma MOODLE 

3) GIAE versão 4 – Microabreu 

4) GARE – Plataforma MOODLE 

5) GIAE versão 5 – Microabreu 

6) Plataforma Office 365 

 
Gestão destas plataformas: 
Da responsabilidade dos serviços administrativos e da equipa de apoio ao Diretor, com apoio técnico exterior 
(situações pontuais em caso de anomalias). 
Atualmente, estas plataformas são utilizadas por docentes, não docentes, alunos e respetivos encarregados de 
educação. 

 
 
 

Infraestruturas e Equipamento* 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
4.º ano 2,3 3,0 3,7 

5º a 9 º anos 3,9 3,7 3,5 

Secundário geral 3,7 3,7 3,2 

Secundário profissional 3,4 4,1 3,5 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa* Enc. de Educação* 

Em % Computador Internet Internet 

4.º ano 90% 100% 84% 

5.º a 9.º anos 98% 97% 95% 

Secundário geral 100% 100% 99% 

Secundário profissional 100% 100% 100% 

Serviços Digitais 

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais x  

Controlo de ausências x  

Contacto com Encarregados de Educação x  

Outros: GIAE on line - Disponibilização dos dados de avaliação (formativa e 
sumativa); justificação de faltas. 
Página do Agrupamento; Plataforma MOODLE; Plataforma Office 365; Redes 
sociais (Facebook e Instagram) 
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
   * Dados da SELFIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  * Dados do Check-In 

 
 

Comentários e reflexão 

O Agrupamento sempre abraçou as oportunidades disponibilizadas pela Tutela, ao nível das tecnologias e 
tecnologias digitais, nomeadamente o MINERVA e o PTE. Todos os estabelecimentos escolares, desde os finais dos 
anos 90, estão providos de Internet e apetrechados com os respetivos equipamentos informáticos. 
A Escola Sede – D. Maria II e a Escola Ciência Viva, construídas em 2012, estão munidas de redes informáticas, rede 
wireless e computadores, alguns, porém, obsoletos. Importa, igualmente, frisar que para otimizar o PADDE é 
fundamental investir numa rede de internet eficaz e eficiente aos novos contextos educativos. 
A comunidade escolar, nos últimos anos, tem vindo a fazer um esforço de atualização para uma utilização mais eficaz 
e eficiente das TIC e do Digital.  
No entanto, os resultados apresentados na SELFIE refletem algumas fragilidades por parte dos docentes na aplicação 
das ferramentas digitais em sala de aula e também no que diz respeito às práticas de avaliação. 
No que diz respeito aos alunos, considera-se que, apesar de terem uma grande proficiência ao nível do gaming, não 
apresentam conhecimentos significativos   nas ferramentas digitais. 
Relativamente ao corpo docente, importa registar que estes necessitam de formação nas áreas mais frágeis, de 
acordo com os resultados apresentados na SELFIE e na CHECK-IN (salientamos que estes instrumentos foram 
aplicados a todo o pessoal docente, à exceção do grupo 100, bem como a todos os alunos, a partir do 4.º ano), por 
forma a otimizar as suas potencialidades. Deste modo, a formação deverá contar com o apoio do Centro de 
Formação A23, mas também com dinâmicas de formação interna, de cariz regular e sistemático. Os recursos digitais 
deverão estar ao serviço dos processos de ensino e de aprendizagem, potenciando as novas tecnologias, ao serviço 
das atividades letivas. A prática da avaliação pedagógica no Nosso Agrupamento começa a ser uma constante, mas 
ainda há um longo caminho a percorrer… 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados por dimensão* 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,9 3,8 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 2,9 3,2 3,2 

Práticas de Avaliação 2,3 3,0 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 2,4 3,4 3,4 

Nível de competência dos docentes por área (em %)  

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 45,9% 51,3% 2,7% 

Ensino e aprendizagem 45,9% 51,3% 2,8% 

Avaliação 47,3% 50% 2,7% 

Capacitação dos aprendentes 29,7% 56,7% 13,5% 

Promoção da competência digital dos aprendentes 45,9% 51,4% 2,7% 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 
 
 
 
 
 
   * Dados da SELFIE 

 
 
 

 
   
   * Dados do Check-In 

 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Os encarregados de educação da nossa comunidade educativa são bastante heterogéneos, no que diz respeito às 
competências digitais; uma percentagem significativa domina com relativa facilidade as TIC e o digital, existindo 
também um número apreciável de encarregados de educação que revela muitas dificuldades no acompanhamento 
das plataformas digitais. Importa registar que quase todos os encarregados de educação conseguem aceder ao email 
e comunicar por esta via, mas revelam manifestas dificuldades na utilização e rentabilização do GIAE online e do 
MOODLE do Agrupamento. 

 

Pessoal não docente 

O pessoal não docente, de uma forma geral, pertence a uma faixa etária bastante elevada, tendo, por isso, poucas 
competências digitais e não revelando apetência para a requalificação profissional. 

Nos Serviços de Administração Escolar há um número significativo de técnicos que necessitam, urgentemente, de 
formação nas competências digitais. 

 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

O Agrupamento de Escolas tem vindo, ao longo dos tempos, a implementar sistemas de informação e apoio à gestão, 
por forma a rentabilizar os diversos contextos. De seguida, apresentamos, por ordem de implementação, no 
Agrupamento, os sistemas existentes atualmente: 

JPM – Gestão de recursos humanos (docentes e não docentes), património, contabilidade, etc. 

Plataforma MOODLE – Partilha e disponibilização de materiais e recursos didáctico – pedagógicos. 

GIAE versão 5 – Gestão dos recursos existentes para os alunos e encarregados de educação: avaliações formativas 
regulares; avaliações sumativas; gestão de faltas; todas as funcionalidades associadas ao cartão electrónico do aluno 
(alunos e encarregados de educação na escola sede) 

GARE – Plataforma MOODLE – Gestão do Plano Anual de Atividades. 

Plataforma Office 365 – Todos os docentes, alguns não docentes e os alunos do ensino secundário têm email 
institucional; serve como plataforma de trabalho colaborativo e para as aulas on line (ensino secundário). 

Resultados por dimensão* 

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

Liderança 3,2 3,5 ----- 

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

Desenvolvimento profissional contínuo 3,4 3,6 ----- 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 33,8 60,8 5,4 
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Comentários e reflexão 

Consideramos que fizemos um longo caminho, mas temos de continuar na senda da inovação e do progresso. Com 
a transferência de competências para o Município, consideramos que devemos ter formação/informação sobre os 
novos sistemas informáticos que estão ao serviço das plataformas próprias, implementadas pelo Município. Ficamos 
a aguardar… 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, no seu Projeto Educativo, preconiza a importância da 
formação de todos e de cada um, visando o sucesso educativo, para que em termos globais, possa tornar-se uma 
referência, em termos educativos, na região do Médio Tejo.  Para tal e no contexto do PADDE, iremos desenvolver 
dinâmicas que contribuam para a melhoria: 

* das práticas pedagógicas; 

* das competências nas tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), da comunidade escolar; 

* das infraestruturas e equipamentos tecnológicos/digitais; 

* dos acessos à rede informática. 

 

Parceiros 

Município de Vila Nova da Barquinha 

Juntas de Freguesia do Concelho 

Associações de Pais e Encarregados de Educação 

CFAE A23 

CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo 

Rede de Bibliotecas Escolares 

ERASMUS+ 

CIEC 

Universidade de Aveiro 

Instituto Politécnico de Tomar 

Santa Casa da Misericórdia – CLDS 4G 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Tecnológica e Digital 

Objetivo Atividade Intervenientes Implementação 

Aumentar a força do sinal de internet, tornando-o estável e 
contínuo. 

Aumento da capacidade de rede de internet, em todos os 
estabelecimentos escolares. 

Ministério da Educação 
Equipa TIC 
Autarquia 

setembro/outubro 
2021/2022 

Melhorar a disponibilidade de equipamentos tecnológicos e 
digitais de qualidade, no Agrupamento. 

Aumento  e renovação dos equipamentos tecnológicos e digitais 
em todos os estabelecimentos do Agrupamento. 

Ministério da Educação 
Autarquia 

2021/2023 

Melhorar a capacidade de apoio técnico. Fixação de um ou dois técnicos ao Agrupamento. 
Ministério da Educação 
Autarquia 

Setembro 
2021/2022 

Dimensão Pedagógica 

Fomentar e melhorar a partilha de boas práticas, no âmbito 
das dinâmicas do PADDE. 

Criação da equipa “Laboratório de Práticas Digitais”. Docentes 
Setembro 

2021/2022 

Fomento de ações de formação interna. 
Docentes 
Não Docentes 

2021/2022 

Promover as competências nas tecnologias digitais da 
informação e da comunicação dos alunos. 

Implementação de tarefas em sala de aula que estimulem a 
utilização das ferramentas digitais pelos alunos. 

Docentes 
Alunos 

2021/2022 

Desenvolvimento de projetos no âmbito/utilizando as  tecnologias 
digitais da informação e da comunicação (TDIC) e da robótica. 

Docentes 
Alunos 

2021/2022 

Promover as competências nas tecnologias digitais da 
informação e da comunicação. 

Utilização de tecnologias digitais na avaliação das aprendizagens, 
nomeadamente na auto e heteroavaliação. 

Docentes 
Alunos 

2021/2022 

Promoção de workshops, de participação voluntária, sobre 
determinadas ferramentas digitais (p.ex. Excel, GIAE online, 
Moodle, utilização das calculadoras gráficas, …). 

Comunidade Escolar 
Pais / Encarregados de Educação 
Parceiros 

2021/2022 

Dimensão Organizacional 

Alargar a utilização da plataforma Office 365 ou da 
plataforma interna. 

Criação de uma conta de correio electrónico no Office 365, ou 
outra plataforma interna,  para todos os alunos a partir do 4.º ano 
(inclusive) e para todo o pessoal não docente. 

Equipa TIC 
Alunos 
Não Docentes 

setembro/outubro 
2021/2022 

Utilização da plataforma TEAMS,  ou outra plataforma, 
privilegiando a sua utilização para as reuniões on line, partilha de 
documentos, criação e partilha de formulários, …  
 

Docentes 
Alunos 
Não Docentes 

2021/2022 
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Comentário e reflexão 

Compreendemos que para a otimização das metodologias atrás mencionadas, urge a necessidade de corresponsabilizar todos os agentes educativos do Agrupamento, por 
forma a envolvê-los nas dinâmicas promotoras do Sucesso Educativo. Para rentabilizar as competências digitais, importa criar espaços de partilha e reflexão, por forma a que 
todos os docentes e alunos possam aprender a aprender, e a refletirem e partilharem sobre o rumo a seguir, face a determinado contexto educativo. Consideramos que é 
através do trabalho colaborativo e cooperativo que alcançamos os melhores caminhos, para responder às necessidades tecnológicas ao serviço do processo educativo. Quanto 
às famílias, estas deverão ser auscultadas, por forma a sentirmos o seu sentir, em termos tecnológicos e corresponder às suas necessidades. Em termos de formação interna, 
também há pais e elementos dos parceiros do Agrupamento que, certamente, serão uma mais valia nestes contextos formativos. 

 

Fomentar práticas de formação interna, de carácter informal. 
Aumento dos momentos de partilha / trabalho colaborativo, entre 
os diferentes grupos disciplinares e dentro dos Conselhos de 
Turma, tendo em conta as dinâmicas do PADDE. 

 
Docentes 
 

2021/2022 

Aumentar competências nas tecnologias digitais da 
informação e da comunicação (TDIC) 

Participação dos docentes em ações de formação, no âmbito das 
dinâmicas do PADDE, nomeadamente através do projecto 
ERASMUS+  e do Centro de Formação A23. 

Docente 
Parceiros 

2021/2022 
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2.3. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Tecnológica e Digital 

Objetivo Indicador Métrica Fonte/Dados Periodicidade 

Aumentar a força do sinal de 
internet, tornando-o estável e 
contínuo. 

Acessos à Internet com e de 
qualidade. 

85% dos acessos 
realizados pela 
Comunidade Escolar 

Questionário 
de satisfação 

Semestral 

Melhorar a disponibilidade de 
equipamentos tecnológicos e 
digitais de qualidade, no 
Agrupamento. 

Disponibilidade de 
equipamentos com e de 
qualidade. 

90% dos equipamentos 
disponíveis, de e com 
qualidade 

Questionário 
de satisfação 

Semestral 

Melhorar a capacidade de 
apoio técnico. 

Afetar técnicos 
permanentemente ao 
Agrupamento. 

1 (um) técnico  
Afetação pelo 

Município 
Anual 

Dimensão Pedagógica 

Fomentar e melhorar a 
partilha de boas práticas, no 
âmbito das dinâmicas do 
PADDE. 

Criação da equipa “Laboratório 
de práticas digitais” 

Criação de uma equipa. 
 

Observação 
direta 

Semestral 

Realização de duas 
formações internas, por 
semestre. 

Fichas de 
avaliação das 

ações. 
Semestral 

Promover as competências 
nas tecnologias digitais da 
informação e da comunicação. 

Criação da equipa “Laboratório 
de práticas digitas” 

95% das turmas com 
dinâmicas digitais de auto 
e heteroavaliação. 

Questionários 
online criados 
para o efeito. 

Semestral 

Três (3) vezes por 
semestre, todas as 
turmas têm uma 
atividade com recurso a 
ferramentas digitais. 

Questionários 
online criados 
para o efeito. 

Semestral 

Realização de um 
workshop por semestre, 
aberto à Comunidade 
Educativa. 

Questionários 
online criados 
para o efeito. 

Semestral 

Fomento do Clube de Robótica 
e Clube “Newsletter” 

Aumento de 10% nas 
inscrições de alunos 
nestes Clubes.  

Questionário 
de satisfação 

Anual 

Dimensão Organizacional 

Alargar a utilização da 
plataforma Office 365 ou da 
plataforma interna. 

Criação de emails institucionais 
para os alunos a partir do 4.º 
ano. 
 

Todos os alunos a partir 
do 4.º ano possuem um 
email institucional. 
 

Observação 
direta 

Semestral 

Criação de emails institucionais 
para todo o pessoal não 
docente afeto ao quadro. 
 

Todo o pessoal não 
docente possui um email 
institucional. 
 

Observação 
direta 

Semestral 

Incremento de uma plataforma 
única, a ser utilizada por todos 
os docentes e alunos. 
 

Plataforma digital única 
Observação 

direta 
Semestral 
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Fomentar práticas de 
formação interna, de carácter 
informal. 

Criação de um tempo para 
trabalho colaborativo, comum 
aos professores de cada grupo 
disciplinar e/ou Conselho de 
Turma. 

Marcação de 1 tempo da 
componente na letiva, no 
horário de todos os 
docentes do 
Agrupamento. 

 
Observação 
direta 
 
 
 

Anual 

Momentos de reflexão / 
partilha interna, com temas 
subjacentes ao PIP e ao PADDE 
e à legislação subjacente. 

Quatro momentos por 
ano letivo. 

Registo de 
sessão de 
trabalho 
 

Anual 

Aumentar competências nas 
tecnologias digitais da 
informação e da comunicação 
(TDIC) 

Frequência de ações de 
formação acreditadas 

30% da Comunidade 
Educativa 

Certificação 
do corpo 
docente e 
não docente 

Anual 
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2.4. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Mensagem chave 

Em pleno Século XXI, num Mundo Digital, é com enorme regozijo que estamos envolvidos neste Plano de Ação para 
o Desenvolvimento Digital da Escola.  A inovação é o mote para sentirmos este pulsar e envolvermo-nos todos e 
cada um de nós neste plano, por forma a irmos ao encontro das motivações dos Nossos Alunos e do seu 
desenvolvimento, atendendo às competências inerentes ao Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. O 
Nosso Plano de Inovação Pedagógica e a Nossa Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola assentam em 
pilares fundamentais, onde o cariz Humanista, a par de uma formação artística, científica e tecnológica, promove a 
formação de indivíduos mais capazes, do ponto de vista social, académico, emocional e digital. Atendendo a que no 
Projeto Educativo, o Agrupamento pretende ser uma referência, tanto a nível regional como nacional, será dado 
enfoque às questões da Literacia Científica e Digital. Neste sentido, o PADDE surge como uma prioridade de ação 
nas vertentes pedagógicas e de envolvimento da Comunidade Educativa. 

 

Estratégias de envolvimento e comunicação 

A equipa responsável pelo PADDE (Equipa de Desenvolvimento Digital - EDD) terá um papel fundamental no 
envolvimento de todos os agentes educativos, internos e/ou externos ao Agrupamento. Será a dinamizadora, 
igualmente, de todas as ferramentas digitais ao serviço da Comunidade Educativa, promovendo as diversas ações 
de formação/sensibilização, tanto a nível interno, como a capacitação dos agentes da Comunidade Educativo que 
estejam motivados para esta aprendizagem de cariz não formal. Para dar resposta aos nossos propósitos, será 
fundamental a envolvência da equipa TIC, da Equipa GIC, do Técnico de Apoio Digital e do Município, como parceiro 
fundamental, atendendo à Transferência de Competências. 
Urge um trabalho regular e sistemático de práticas comunicativas digitais, onde as nossas plataformas assumem um 
papel fundamental, nomeadamente: Página do Agrupamento, GIAE online, Office 365, Moodle e Redes Sociais – 
Facebook e Instagram. 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

Professores 

Correio eletrónico  
GIAE 
Telefone 
Página do Agrupamento/Blogs/ 
Newsletters/ Redes Sociais 

2021/2022 
Equipa EDD 
Equipa GIC 

Alunos 

Correio eletrónico  
GIAE 
Telefone 
Moodle/Página do 
Agrupamento/Blogs/ Newsletters/ 
Redes Sociais 

2021/2022 

Equipa EDD 
Educadoras / Professores 
Titulares de Turma / Diretores 
de turma / Coordenador de DT 
Docentes em geral 

Organizacional 

Correio eletrónico  
Telefone 
Página do Agrupamento/Blogs/ 
Newsletters/ Redes Sociais 

2021/2022 
Equipa EDD 
Equipa GIC 

Encarregados de 
Educação 

Correio eletrónico  
GIAE 
Telefone 
Página do Agrupamento/Blogs/ 
Newsletters/ Redes Sociais 

2021/2022 

Equipa EDD 
Educadoras / Professores 
Titulares de Turma / Diretores 
de turma / Coordenador de DT 
Equipa GIC 
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2.5. Reflexões Finais 
 
Em pleno século XXI, os cidadãos só podem participar plenamente se tiverem competências digitais. 
Atendendo aos princípios da Literacia Digital – Compreensão, Interdependência, Fatores Sociais, Seleção -  
urge envolver toda a Comunidade Educativa, levando-a a compreender as vantagens da Literacia Digital, 
reconhecendo que a tecnologia é uma constante no nosso dia-a-dia e que vai continuar a expandir-se, 
havendo a necessidade de aprender a lidar com ela, de forma segura, produtiva e sentida. 
 
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, com a implementação do PADDE, levará “mais alto” 
o Lema “Envolvimento gera envolvimento, motivação gera motivação, Sucesso gera Sucesso …”. 
 
 

Comunidade 
Educativa 

Correio eletrónico  
Página do Agrupamento/Blogs/ 
Newsletters/ Redes Sociais 

2021/2022 
Equipa EDD 
Equipa GIC 


