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1.1. O Agrupamento  

A escola será sempre uma referência para a comunidade em que está inserida.                  

A escola é feita de pessoas que se cruzam diariamente, interagindo e estabelecendo relações 

interpessoais, transformadas no tempo em vivências pessoais e profissionais profícuas e em 

experiências pedagógicas e formativas que são a razão de ser cada elemento que constitui a 

comunidade educativa. A escola é também um espaço em constante construção, um campo de ação 

onde se procura uma crescente a ativa participação dos encarregados de educação e das forças vivas 

da região em que está inserida. É esta a nossa forma de ser e de estar e o entendimento que fazemos 

de uma comunidade educativa. 

Há 32 anos surgiu a escola básica integrada, uma modalidade que preconizava a integração 

vertical dos diversos ciclos do ensino básico, ocorrendo a sua criação de forma inovadora com 

suporte legislativo datado de 1988, que fundamentava o regime experimental de algumas escolas 

distribuídas por todas as “regiões educativas”. Sendo variados os argumentos justificativos deste 

modelo de escola, podemos referir com toda a pujança que neste agrupamento se concretizou, em 

termos organizacionais, a escola básica conforme o modelo proposto na Lei de Bases do Sistema 

Educativo. É de referir que o agrupamento se localiza em pleno coração do Vale do Ave, 

tradicionalmente conhecido por atravessar ciclicamente dificuldades socioeconómicas. 

A experiência pedagógica iniciou num espaço exíguo, com pré-fabricados construídos no 

recreio do 1.º ciclo, mas no ano letivo 1994/95 a escola foi presenteada com casa nova, recebendo 

um edifício construído de raiz para albergar os 2.º e 3.º ciclos. Neste novo edifício, para além das 

salas de aula outros espaços surgiram para o exercício de funções administrativas, pedagógicas e 

também para complementos educativos. No ano seguinte seria a vez do pavilhão gimnodesportivo, 

construído no âmbito do INDESP e em parceria com a Câmara Municipal de Santo Tirso, colmatando 

uma necessidade e satisfazendo as aprendizagens dos alunos na área da educação física e também o 

meio envolvente, daí a opção por uma gestão mista deste espaço, que vigorou por protocolo durante 

alguns anos. A passagem para o novo edifício permitiu libertar as zonas de recreio, quase 

integralmente ocupado com pavilhões pré-fabricados que funcionavam como salas de aula, com a 

demolição de grande parte dessas precárias construções. No único conjunto de salas que 

permaneceu foram cedidos, por acordo da autarquia e da DREN, à Escola de Música de São Martinho 

do Campo (aqui permaneceu de 1997 a 2012, altura em que transitou para a escola de Entre 

Estradas, então devoluta), ao Agrupamento de Escuteiros de São Martinho do Campo (também 

permaneceu neste espaço entre 1997 e 2012, altura em que transitou para a escola de Aldeia do 
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Monte, que ficou igualmente devoluta) e ainda à Conferência Vicentina de São Martinho do Campo, 

que saiu dois anos antes das anteriores associações (2010), que se deslocou para o Salão Paroquial. 

Ao longo dos anos a escola básica integrada de São Martinho do Campo tem-se preocupado em 

seguir uma vertente que capacite os alunos para uma vida ativa, enraizada em saberes e em valores, 

em conhecimentos efetivos e experimentais e em vivências afetivas. E neste período de tempo 

ocorreu a passagem para agrupamento vertical, em 2003, bem como a transição para novo modelo 

de direção e administração em 2009.  

Neste período o agrupamento tem sido pioneiro em diversas iniciativas e experiências 

pedagógicas, incluindo a gestão flexível do currículo (1989, 1998, 2017), bem como nas tecnologias 

de informação e comunicação, com projetos-piloto como: Minerva (1990), Nónio - séc. XXI (1997) e 

computador Magalhães (2008), portáteis manuais digitais (2021). No historial do agrupamento é 

igualmente uma boa referência as seguintes experiências: 

• A atribuição de prémios nas mais diversas áreas; jornal escolar, empreendedorismo, 

línguas abrem caminho, educação financeira, seguros, património e cidadania; 

• A atribuição do galardão Eco agrupamento há muitos anos, bem como o de Escola Amiga da 

Criança e Escola Solidária, 

• A existência de projetos eTwinning galardoados e a participação num projeto Erasmus Mais 

do ensino básica, que foi o mais financiado a nível nacional; 

• Na Educação Inclusiva funciona no agrupamento uma Unidade de Ensino 

Estruturado/Autismo desde 2015 com bastante sucesso, mas todos os alunos com necessidade de 

medidas universais, seletivas e adicionais estão bem integrados nas turmas; 

• Há mais de quinze anos que não existem situações de abandono escolar; 

• Na avaliação externa (4.º, 6.º e 9.º anos) as taxas de sucesso do agrupamento são 

habitualmente superiores às nacionais; 

• Longa e consistente tradição de interligação com o meio onde se insere o agrupamento, 

com projetos articulados com associações e entidades locais. 

A escola, em interligação com o meio envolvente, vai proporcionando aos jovens a aquisição de 

valores e atitudes que lhes permitam viver neste mundo em mudança com mais ferramentas, mas 

partindo sempre de uma base de mútuo respeito: no espaço escolar, em casa, na sociedade, na 

própria vida. E vivendo num mundo em constante mudança as escolas sentem necessidade de 

permanente atualização e adaptação a novas realidades, entre as quais a digitalização assume-se 

como algo incontornável, na medida em que a sociedade e a economia estão cada vez mais assentes 

na ciência, no desenvolvimento tecnológico e na inovação. Ainda recentemente, com a necessidade 
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de implementar o ensino à distância, ficaram a descoberto muitos constrangimentos sentidos pelo 

pessoal docente e discente nesta área.  

O Plano de Ação para a Transição Digital da Escola (PADDE), resolução do Conselho de 

Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, enquanto instrumento de intervenção fundamental para a 

transição digital, vem definir medidas e ações estratégicas que colmatem essas necessidades e que 

orientem as escolas em função de um caminho que se quer percorrer. Das 12 medidas definidas no 

PADDE, a primeira é o Programa de Digitalização para as Escolas, o qual tem como objetivo o 

desenvolvimento de um programa para a transformação digital das escolas que contempla: 

• a disponibilização de equipamento individual, a garantia de conetividade móvel gratuita 

para alunos e docentes; 

• o acesso a recursos educativos digitais de qualidade; 

• o acesso a ferramentas de colaboração em ambientes digitais; 

• a realização e classificação eletrónica de provas de avaliação externa em ambiente digital.  

O Programa de Digitalização para as Escolas prevê também uma forte aposta na capacitação 

dos docentes em cada escola, através de um Plano de Capacitação Digital de Professores, que garanta 

a aquisição das competências necessárias ao ensino neste novo contexto digital. 

Para o efeito foi constituída uma Equipa de Desenvolvimento Digital no nosso Agrupamento, 

que elaborou este Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), tendo os 

seguintes objetivos: 

• Ser um instrumento orientador e facilitador da adaptação e implementação das tecnologias 

digitais nos processos de ensino e de aprendizagem; 

• Apoiar o Agrupamento na reflexão e definição de estratégias que permitam a exploração do 

potencial do digital, integrando-o de forma holística na organização; 

• Ter em conta as dimensões onde o digital deve ser integrado transversalmente: a nível 

organizacional, pedagógico e tecnológico. 

Com esta integração pretende-se potenciar os processos de inovação através do digital nas 

escolas e adequá-las aos contextos e desafios atuais da nossa sociedade. Nesse sentido, ficam 

definidas as metas e planeadas as ações para concretizar o Plano, bem como mecanismos de 

monitorização que possam aferir o progresso e verificar os resultados, como fatores fundamentais 

para o sucesso da Escola. 

Nota: Este instrumento de trabalho terá por base o quadro concetual dos documentos 

orientadores desenvolvidos pela Comissão Europeia, designadamente o DigCompEdu e o DigCompOrg, 
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no âmbito dos quais se desenvolveram as ferramentas de diagnóstico CHECK-IN (já realizado pelos 

docentes) e SELFIE. 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Luis Miguel Ribeiro de Oliveira  Diretor Tecnológica 

José Manuel Queijo Barbosa Subdiretor Projetos escolares 

Celso Gabriel Machado Fernandes Adjunto do Diretor 2.º Ciclo 

Maria Graciete Pereira Campelos Coordenadora de Departamento 1.º Ciclo 

Paula Cristina Gonçalves Portela Diretora de Turma/Coordenadora Eco-Escolas 3.º Ciclo 

 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 6 

Nº de alunos 998 

Nº de professores 95 

Nº de pessoal não docente 42 

Escola TEIP Não 

 

Período de vigência do PADDE Setembro de 2021 a junho de 2022 (reformulação) 

 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico  
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1.2. Diagnóstico 

SELFIE 

Período de aplicação De 12 de abril a 30 de abril de 2021 

 

 
CHECK-IN 

Período de aplicação De 9 a 18 de janeiro de 2021 

 

Participação 

Nº de respondentes 85 

% 95,5% 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) tem por base o quadro 

concetual dos documentos orientadores desenvolvidos pela Comissão Europeia, designadamente o 

DigCompEdu e o DigCompOrg. Deste modo, as áreas de intervenção do PADDE incidirão nos 

diferentes domínios da organização escolar no âmbito das tecnologias digitais: Envolvimento 

Profissional, Ensino e Aprendizagem, Avaliação das Aprendizagens, Desenvolvimento Profissional 

Contínuo e Liderança. 

A ferramenta de diagnóstico Check-in, aplicado de forma anónima, permitiu aos docentes 

percecionarem as suas próprias competências digitais, concretamente a forma como são capazes 

de trabalhar com o digital em determinado contexto. Assim, este método veio dar voz aos docentes, 

que ficaram a conhecer os seus pontos fortes e pontos fracos nesta área, contribuindo de algum 

modo para o seu desenvolvimento profissional. 

No agrupamento responderam ao check-in 84 dos 87 docentes (97%), o maior número de 

Participação  

Nível de 
ensino 

Dirigentes Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 7 6 86% 23 23 100% 184 158 86% 

2º ciclo 8 8 100% 16 15 94% 163 85 52,1% 

3º ciclo 7 7 100% 26 22 85% 307 295 96% 
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respondentes no Centro de Formação Sebastião da Gama tendo ficado situados 26 no nível um, 54 

no nível dois e 4 no nível três. A distribuição global no nível de proficiência é a seguinte: 

Proficiência Global 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

4 22 37 18 3 1 

4,7% 25,9% 43,5% 21,2% 3,5% 1,2% 

A ferramenta de diagnóstico SELFIE permitiu obter informação acerca das práticas 

pedagógicas e organizativas no Agrupamento em três níveis: liderança, professores e alunos. As 

áreas que ficaram mais aquém do expectável são: “Ensino e aprendizagem”, “Avaliação” e 

“Capacitação dos Aprendentes”. 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital no nosso agrupamento reflete o diagnóstico 

efetuado com as duas ferramentas, pretendendo ser: 

• Um instrumento orientador e facilitador da adaptação e implementação das tecnologias 

nos processos de ensino e de aprendizagem; 

• Apoiar o agrupamento na reflexão, definição de estratégias e monitorização das acções 

a implementar. 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 

Infraestruturas e Equipamento 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 3,0 3,1 3,4 

2º ciclo 3,1 3,5 3,6 

3º ciclo 3,4 3,7 3,4 

 

 
 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa 

Em % Computador Internet 

1º ciclo 145 145 

2º ciclo 110 110 

3º ciclo 117 117 

 

Serviços Digitais 

 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 

 

Fazer uma breve descrição das etapas de implementação e eventuais sistemas que existem à data (GIAE Online; Inovar; 
SIGE…) e respetivo processo de gestão. 
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Infraestruturas e Equipamento 

Dirigentes Professores Alunos
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 

Resultados por dimensão 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,7 3,9 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,1 3,5 3,4 

Práticas de Avaliação 3,1 3,2 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3,2 3,4 3,7 

 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

Pedagogia: Apoio e Recursos Pedagogia: Aplicação em Sala
de Aula

Práticas de Avaliação Competências Digitais dos
Alunos

Resultados por dimensão 

Dirigentes Professores Alunos

Nível de competência dos docentes por área 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 42,4% 51,8% 5,9% 

Ensino e aprendizagem 56,5% 38,8% 4,7% 

Avaliação 54,1% 42,4% 3,5% 

Capacitação dos aprendentes 38,8% 54,1% 7,1% 

Promoção da competência digital dos aprendentes 51,8% 45,9% 2,4% 
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Comentários e reflexão 

Vivemos hoje na era nas tecnologias de informação e de comunicação, pelo que as mesmas 

contribuem de forma decisiva no desenvolvimento de aprendizagens, na medida em que 

proporcionam uma relação aberta por parte do utilizador com o conhecimento. Desde os anos 

oitenta que os computadores começaram a ter um impacto diferente e relevante no quotidiano do 

mundo empresarial, social e pessoal, daí terem surgido iniciativas a nível escolar no sentido de 

acompanhar estas mudanças e de possibilitar o uso de uma ferramenta que se revela a nível do 

ensino como um instrumento polivalente e com imensas potencialidades para o aluno obter 

informação e conhecimento. 

A escola sede do Agrupamento, no tempo em que arrancou como escola básica integrada, 

bem cedo se lançou nestes desafios tecnológicos, tendo participado em 1990 no Projeto MINERVA 

(Meios Informáticos no Ensino/Racionalização, Valorização, Atualização), que iniciou muitos 

professores nas potencialidades dos computadores a nível de processamento de texto, folha de 

cálculo, criação de bases de dados, programas de desenho, jogos educativos e programas 

específicos de determinadas disciplinas. No entanto este projeto ficou aquém das expetativas 

geradas, essencialmente, pela falta de formação e pela deficiente divulgação. 

Um momento importante foi a participação no Programa Nónio-Século XXI, no qual a escola 

participou desde 1997, agregada ao centro de competências da Universidade do Minho, tendo como 

finalidade a produção, aplicação e utilização generalizada de tecnologias de informação e 

comunicação no sistema educativo. Através do programa a escola obteve 10 000 euros de 

financiamento e foi apetrechada com algum equipamento multimédia (seis computadores, um 

deles com placa de aquisição de vídeo, uma impressora.um scanner, uma máquina fotográfica 

digital e software de produtividade e de edição de imagem e vídeo), que viabilizou a criação de 

materiais com fins pedagógico-didáticos e de gestão. A implementação do programa Nónio, no 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Recursos digitais Ensino e aprendizagem Avaliação Capacitação dos
aprendentes

Promoção da
competência digital dos
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Nível de competência dos docentes por área (em %)  

Nível 1 Nível 2 Nível 3
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Comentários e reflexão 

contexto deste projeto, foi muito positiva, tendo mesmo superado as expectativas iniciais.    

Mais recentemente, em 2006, a escola foi contemplada com computadores portáteis para 

alunos e professores e quadros interativos, através da adesão a concursos ministeriais. Em 2008 a 

aposta tecnológica estendeu-se igualmente ao 1.º ciclo, tendo a Escola a Básica da Lage sido 

pioneira na receção do computador “Magalhães”, inserido no programa E-escolinhas. 

 Já o Plano Tecnológico da Educação (PTE), lançado em 2009, foi bem mais abrangente e 

estruturado. Ainda hoje as escolas portuguesas tiram proveito do enorme investimento feito em 

equipamentos e redes estruturadas. Neste plano de investimento terá falhado, uma estratégia de 

manutenção e atualização dos recursos, bem como a formação de docentes que, para além de 

escassa (a maioria dos docentes ficou posicionado no primeiro nível) não houve continuidade e 

aprofundamento a nível de capacitação.   

A nível organizacional a escola tem sido pioneira no concelho na informatização de muitos 

serviços, incluindo as atas, pautas e registo de sumários e presenças. Como rede de comunicação, 

para além da página na Internet, há a referir a plataforma Moodle e o correio eletrónico criado para 

articular com todas as escolas do agrupamento, tendo sido alterada no início do corrente ano para a 

plataforma Teams, com potencialidades que abriram novos caminhos na comunicação e no ensino à 

distância. Também o sistema de cartões magnéticos está generalizado para toda a comunidade 

escolar, permitindo o acesso e pagamento em diversos setores da escola (portaria, cantina, bufete, 

papelaria, reprografia), sendo relevante o sistema de controlo de cópias dos docentes e dos 

responsáveis por departamentos e outros serviços escolares, através de um valor disponibilizado 

em cartão.   

O confinamento a que todos fomos obrigados, em finais de março, provou-nos que ainda há 

muito que percorrer, tendo sido evidentes as limitações no acesso aos recursos tecnológicos, por 

parte de docentes e discentes. Por outro, ficou também evidente que as metodologias utilizadas em 

contexto de sala de aula são limitadas e limitadoras, não permitindo o desenvolvimento completo 

das aprendizagens previstas no perfil do aluno, sendo mais evidentes essas lacunas no ensino à 

distância, onde o docente tem mais dificuldade em ser o centro do processo e onde os alunos 

necessitam mais das competências transversais que são, normalmente, menos trabalhadas, em 

contexto de sala de aula. 

A atual transição para o digital, aposta mais recente do Ministério da Educação que ganha 

corpo o Plano de Ação para o desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), vem procurar responder 
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Comentários e reflexão 

aos mais recentes constrangimentos vivenciados na escola, projetando o que deverá ser o ensino-

aprendizagem, com novos contextos e novas práticas. A abertura deste novo caminho está a ser 

possível com o investimento na aquisição e distribuição generalizada de computadores portáteis a 

docentes e discentes, mas também com a livre adesão a projetos experimentais que só as escolas 

mais audazes e empreendedoras podem ser uma referência.  

Nesta última referência o Agrupamento de Escolas de São Martinho vai arrancar no próximo 

ano letivo com o projeto de manuais escolares digitais nas turmas de 3.º, 4.º 5.º e 7.º anos.                     

É mais um desafio e uma aposta consciente que se faz, é mais uma etapa de um caminho que 

se quer percorrer com a envolvência de todos.   
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 

Resultados por dimensão 

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

Liderança 3,0 3,3 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3,0 3,4 3,7 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,7 3,7 ----- 
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Liderança Colaboração e trabalho em rede Desenvolvimento profissional contínuo

Resultados por dimensão 

Dirigentes Professores Alunos

0%
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Envolvimento profissional

Nível de competência dos docentes por área (em %) 

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Nível de competência dos docentes por área (em %) 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 40% 55,3% 4,7% 
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Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

A transformação digital tem um profundo impacto em toda a sociedade. Em contexto de 

comunidade educativa faz todo o sentido envolver os encarregados de educação em todo este 

processo de transição digital.  

Neste sentido o agrupamento tem procurado desenvolver uma cultura participativa das 

famílias, não somente do ponto de vista organizacional, na utilização de plataformas da escola e da 

autarquia (serviços e produtos automatizados), concretamente nas matrículas, refeições e lanches 

escolares, manuais escolares, entre ouras, mas também em atos na comunicação com professores 

titulares de turma (pré-escolar e 1.º ciclo) e diretores de turma (2.º e 3.º ciclos), caso de reuniões 

online. 

Nos dois últimos anos letivos assumiu particular importância o papel desempenhado pelos 

encarregados de educação e família no ensino à distância. A equipa de Autoavaliação tem-se 

debruçado sobre esta temática e, através de uma amostragem, foram auscultados e opinaram do 

seguinte modo: 

• 68% dos inquiridos consideraram muito positiva a capacidade de resposta da Direção, 

sendo que 60% considerou muito positiva a disponibilidade da Direção para esclarecer dúvidas, 

percentagens que no 2.º ciclo foram, respetivamente, 47% e 56% e no 3.º ciclo 67% e 63%; 

• No 1.º ciclo 98% dos inquiridos reconheceu ter recebido informações do professor titular 

de turma, sendo 39,2% pela plataforma Moodle e 15,7% através das redes sociais, sempre com 

significativa periodicidade e grau de satisfação; 

• No 2.º ciclo 95% dos inquiridos reconheceu ter recebido informações do diretor de turma, 

sendo 27% pela plataforma Moodle e 55,6% pelo correio eletrónico, sempre com significativa 

periodicidade e grau de satisfação; 

• No 3.º ciclo 88,1% dos inquiridos reconheceu ter recebido informações do diretor de turma, 

sendo 18,6% pela plataforma Moodle e 20,3% pelo correio eletrónico e 18,6% através de redes 

sociais, sempre com significativa periodicidade e grau de satisfação; 

• No acompanhamento dos educandos através das plataformas (Moodle e Teams), no 1.º ciclo 

82,4% fez o mesmo com frequência, sendo 65,1% no 2.º ciclo e 49,2% no 3.º ciclo, tendo respondido 

“algumas vezes” 17,6% no 1.º ciclo, 33,3%e 39% no 3.º ciclo  

A tendência vai ser dotar as famílias de competências digitais básicas que facilitem o 
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acompanhamento escolar dos filhos e ainda lhes facultem ferramentas de integração, essenciais na 

sociedade atual. Pretende-se, ainda, combater as assimetrias socioeconómicas existentes, pugnando 

também nesta área pela inclusão das famílias.  

Pessoal não docente 

A evolução tecnológica é portadora de muitas soluções para os mais diversos problemas. No 

contexto escolar, o pessoal não docente (assistentes técnicos e operacionais), como parte integrante 

da comunidade não pode ficar excluído do processo de transição digital. 

No agrupamento há muitos anos que se tem procurado incluir este grupo no processo de 

utilização de meios informáticos, sendo naturalmente mais habitual nos serviços administrativos, 

pelas funções desempenhadas e que implicam uma regular capacitação do uso de plataformas. Ainda 

assim, outros serviços não têm sido esquecidos, também eles utilizando meios informáticos e 

plataformas, uns de apoio às aprendizagens outros por serem relevantes a nível organizacional, caso 

do centro de recurso, reprografia e papelaria. 

Procurando uma maior otimização dos vários processos e eficácia dos serviços 

disponibilizados na escola, a transição digital irá comtemplar estes profissionais, tendo em vista uma 

constante modernização e continuando a promover a capacitação nesta área e a flexibilidade. 

 

Sistemas de informação à gestão 

Referir de novo os sistemas que existem à data (GIAE Online; Inovar; SIGE…) referindo o que permitem realizar. 

 

 

 
 

Comentários e reflexão 

Fazer ponto da situação em termos digitais (como estamos e o que gostaríamos de conseguir no futuro próximo em termos 
organizacionais) 
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2.1. Objetivos do PADDE 

Visão e objetivos gerais 

O desenvolvimento digital deverá considerar que a capacitação dos docentes e de outros 

profissionais de educação terá um papel determinante no alicerçar da integração transversal das 

tecnologias de informação e comunicação. Com esta integração pretende-se potenciar os processos 

de inovação através do digital, nas escolas e adequá-las aos contextos e desafios atuais da nossa 

sociedade.  

A melhoria das práticas profissionais e pedagógicas dos docentes, do quotidiano escolar 

(rotinas e procedimentos diários) e das práticas de aprendizagens dos alunos são os grandes 

objetivos a alcançar com este PADDE, a par do exercício de cidadania. 

Naturalmente que este plano (PADDE) está a ser ajustado à realidade do agrupamento e da 

comunidade onde se insere, pretendendo ser uma referência para a mesma. Deste modo, em 

interligação com o Projeto Educativo, há o compromisso em integrar a transição para o digital 

preconizado pelos documentos europeus e nacionais, numa perspetiva inclusiva, que invista na 

transversalidade do currículo, em práticas inovadoras e empreendedoras e que eduque para a 

cidadania, com experiências que fomentem a reflexão crítica, o cooperativismo, a entreajuda e a 

autonomia.   

Temos bem interiorizada a ideia que a tecnologia tem potencialidades para motivar docentes e 

discentes, para facilitar o trabalho, para desenvolver práticas ativas e inovadoras, sendo uma 

verdadeira inspiração para a aprendizagem ao longo da vida.  

 

Parceiros 

A escola só pode desenvolver um Projeto Educativo consistentemente válido e relevante se 

trabalhar em parceria e em rede, num constante diálogo com a comunidade educativa e com o meio 

envolvente. Para além da natural interligação comas diferentes estruturas ministeriais assumem 

cada vez mais importância na atualidade as parcerias que se estabelecem com a autarquia, quer a 

nível de Juntas de Freguesia quer de Câmara Municipal. São cada vez mais os projetos que surgem 

anualmente nas mais diversas áreas, incluindo a tecnológica, a par da disponibilização de recursos 

digitais para o seu desenvolvimento.  

Existem igualmente outras parcerias neste âmbito, caso do Centro de Formação Sebastião da 

Gama e do Embaixador Digital no acompanhamento de todas as fases de diagnóstico e na 
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implementação das ações de capacitação, bem como da elaboração do PADDE e na monitorização em 

todas as fases, bem como da Universidade do Minho (?) que irá monitorizar o processo (?).   

Finalmente, estão ainda previstas outras parcerias com escolas do concelho, instituições locais 

e Rede de Bibliotecas Escolares 

 

 
 

Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

 
Tecnológica e digital 

 
    

 
Pedagógica 

 
    

 
Organizacional 

 

CM/ Cenforma/ 
Microsoft/… 

1. Alargar o uso do digital 
(docentes, alunos, 

formandos). 
DigComOrg (2,3,6) 

DigCompEdu (1) 
 

Todas as turmas usam a 
plataforma digital (Teams/ 

Google Classroom…) 
1 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 

2.2.1. Monitorização e Avaliação das atividades – “Avaliação - Práticas de Avaliação”, 

Dimensão 
Pedagógica 

Check-in: 4 
SELFIE: G 

Objetivo 
(O que queremos alcançar? Deve ser claro e sintético) 

Atividades a 
desenvolver  

(Tarefas a realizar para 
alcançar o objetivo) 

Intervenientes 
(responsável e outros) 

Calendarização 
(início e duração) 

A
v

a
li

a
çã

o
 -

 P
rá

ti
ca

s 
d

e
 A

v
a

li
a

çã
o

, c
o

m
 p

ar
ti

cu
la

r 
ên

fa
se

 n
o

s 

su
b

d
o

m
ín

io
s:

 

G
5

 -
 A

u
to

rr
ef

le
xã

o
 s

o
b

re
 a

 A
p

re
n

d
iz

a
g

em
 

G
7

 -
 F

ee
d

b
a

ck
 a

o
s 

o
u

tr
o

s 
a

lu
n

o
s 

G
9

 -
 D

o
cu

m
en

ta
çã

o
 d

a
 A

p
re

n
d

iz
a

g
em

 

 Dotar os docentes de competências no âmbito da avaliação 

formativa ao nível digital; 

Ação de Formação (modalidade 

de oficina) no âmbito da 

Avaliação Formativa ao nível 

Digital. 

Responsável: 

Presidente da Comissão de 

Formação 

Outros: 

 Dirigentes, docentes 

De acordo com 
disponibilidade do 
CFAE 
 
Oficina de 50 Horas 

 Planear e desenvolver atividades/projetos multidisciplinares; 

 Triangular a avaliação formativa dos alunos; 

 Estimular e valorizar a criação, o desenvolvimento e a 

documentação de projetos interdisciplinares com recurso ao 

digital; 

 DAC/turma ou 

DAC/ano de escolaridade (por 

exemplo, uma parceria com a 

Comunidade ou um Projeto 

eTwinning). 

Responsável:  

Equipa Educativa 

(Dirigentes e professores) 

Outros: Alunos 

1 DAC por turma ou por 
ano de escolaridade, por 
período 

 Definir rubricas de avaliação que fomentem a aprendizagem 

com caráter formativo; 

Definição de rubricas de 

avaliação formativa digital 

comuns a todas as turmas do 

agrupamento. 

Responsável:  

Coordenadores de 

Departamento  

Outros: 

 Docentes 

Início do ano letivo 
2021/2022 e 
2022/2023 

 Identificar o progresso do aluno, dando feedback 
personalizado e ajustando as estratégias de aprendizagem; 
 

 Fomentar a autorreflexão e pensamento crítico sobre a 
aprendizagem e como esta se desenvolve; 
 

 Fornecer feedback em tempo útil. 

Uso de questionários digitais 
com feedback imediato para 
monitorizar as aprendizagens e 
evolução dos alunos. 

Responsável:  
Docentes 
Outros:  
Alunos 

1 por disciplina / 

período (no mínimo) 
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2.2.1.1. Monitorização e Avaliação das atividades 

Atividades a desenvolver 
(Tarefas a realizar para alcançar o objetivo) 

Metas a alcançar 
(Devem ser ambiciosas, mas exequíveis) 

Indicador  
(Simples e fácil de apurar) 

Indicador de medida 
(simples e que permita uma 

avaliação rápida) 

Ação de Formação (modalidade de 

oficina) no âmbito da Avaliação Formativa ao 

nível Digital. 

 = 50% dos docentes devem frequentar a 

Ação de Formação no ano letivo 21/22 

 = > 85% devem frequentar até ao ano 

letivo 22/23 

Número de professores que 

participa. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

Realização de um DAC por turma ou por 

ano de escolaridade, por período. 

 = 50% das turmas devem fazê-lo no ano 

letivo 21/22 

 = > 75% das turmas devem fazê-lo até 

ao ano letivo 22/23 

Número de turmas que 

atinge o objetivo. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

Implementação de rubricas de avaliação 

formativa digital. 

 = 50% dos departamentos curriculares 

devem fazê-lo no ano letivo 21/22 

 = > 75% dos departamentos 

curriculares devem fazê-lo até ao ano 

letivo 22/23 

Número de Departamentos 

Curriculares que implementa 

estas rubricas de avaliação 

formativa digital. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

Aplicação de questionários digitais com 

feedback imediato para monitorizar as 

aprendizagens e evolução dos alunos. 

 = 50% dos docentes devem 

implementar questionários online no 

ano letivo 21/22 

 = > 85% dos docentes devem 

implementar questionários online até 

ao ano letivo 22/23 

Número de docentes a 

implementar estes questionários 

por Departamento Curricular. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 
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2.2.2. Monitorização e Avaliação das atividades – “Recursos Digitais (Check-in) - Pedagogia: Apoios e Recursos (SELFIE)”, 

Dimensão 
Pedagógica 

Check-in: 2 
SELFIE: F 

Objetivo 
(O que queremos alcançar? Deve ser claro e sintético) 

Atividades a desenvolver  
(Tarefas a realizar para alcançar o 

objetivo) 

Intervenientes 
(responsável e outros) 

Calendarização 
(início e duração) 

R
e

cu
rs

o
s 

D
ig

it
a

is
 (

C
h

e
ck

-i
n

) 

P
e

d
a

g
o

g
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A
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o
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s 

e
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o
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E
L

F
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) 

Q
u

a
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p
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u
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m
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h
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 d
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a
 a

b
o
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 d
o
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u
s 

d
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m

 

re
la
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 d
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o
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n
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p
re

n
d
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a

g
em

? 

 

 Criar um repositório de recursos educativos digitais onde os 

docentes possam encontrar os melhores recursos para alcançar os 

objetivos que pretendem alcançar; 

 Permitir que os docentes partilhem recursos e avaliem os que 

vão utilizando, ajudando os colegas a selecionar os melhores 

recursos (por ciclos de escolaridade; disciplinas; …); 

 Incrementar a utilização e diversidade de tecnologias digitais 

por turma / nível de escolaridade; 

 Envolver os intervenientes na criação e dinamização de um 

repositório RED; 

 

Banco/Repositório RED_AESM 

Responsável:  

 Equipa PADDE 

 Líder Digital por 

Departamento 

Outros:  

Docentes 

A iniciar no 1º período 

de 2021/2022 - … 

 Criar um fórum 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; 

 Capacitar os professores para a utilização de plataforma(s) 

digitais (Microsoft Teams, Padlet, …) no processo de ensino e 

aprendizagem sob orientação do Líder Digital; 

Bo@s Práticas – Fórum  

 

Responsável:  

Equipa PADDE 

Líderes Digitais 

Outros:  

Docentes 

A iniciar no 1º período 

de 2021/2022 - … 

 Estimular e valorizar a criação, o desenvolvimento e a 

documentação de projetos interdisciplinares com recurso ao 

digital; 

 Planear e desenvolver atividades/projetos multidisciplinares; 

 Utilizar e promover a utilização das TIC de modo integrado e 

em articulação com as diferentes áreas curriculares. 

 DAC/turma ou DAC/ano de 

escolaridade (por exemplo, uma 

parceria com a Comunidade ou um 

Projeto eTwinning) 

Responsável:  

Equipa Educativa (Dirigentes 

e professores) 

Outros: Alunos 

1 DAC por turma ou por 

ano de escolaridade, por 

período 
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2.2.2.1. Monitorização e Avaliação das atividades 

Atividades a desenvolver 
(Tarefas a realizar para alcançar o objetivo) 

Metas a alcançar 
(Devem ser ambiciosas, mas exequíveis) 

Indicador  
(Simples e fácil de apurar) 

Indicador de medida 
(simples e que permita uma 

avaliação rápida) 

Banco/Repositório RED_AESM 

 = 50% dos docentes devem visitar/ 

partilhar/avaliar RED no ano letivo 

21/22 

 = > 85% devem 

visitar/partilhar/avaliar RED até ao ano 

letivo 22/23 

Número de professores que 

participa. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

 

Bo@s Práticas – Fórum 

 

 = 50% dos docentes participa 

ativamente no Fórum no ano letivo 

21/22 

 = > 85% dos docentes participa 

ativamente no Fórum até ao ano letivo 

22/23 

Número de professores que 

participa. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

Realização de um DAC por turma ou por 

ano de escolaridade, por período. 

 = 50% das turmas devem fazê-lo no ano 

letivo 21/22 

 = > 75% das turmas devem fazê-lo até 

ao ano letivo 22/23 

Número de turmas que 

atinge o objetivo. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 
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Comentário e reflexão 

 

Sugere-se um comentário que refira a necessidade de sensibilização e envolvimento de toda a comunidade educativa, a importância da capacitação digital de docentes e aprendentes, o 

trabalho colaborativo, a importância dos parceiros, a necessidade de infraestruturas e equipamentos… 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 

Mensagem chave 

Num mundo em constante mudança e em que a transição para o digital é uma urgência, o 

PADDE deve ser encarado como uma oportunidade para toda a comunidade educativa, o início de 

um caminho que queremos percorrer de forma consistente e partilhada. 

Estratégia de envolvimento e comunicação 

A elaboração e implementação do PADDE coincidem com um novo ciclo que se está a viver no 

seio do nosso agrupamento. É nossa intenção desenvolver uma estratégia de comunicação que leve a 

que a mesma seja mais fluída e eficaz. Deste modo estão previstas algumas iniciativas que vão ao 

encontro desta necessidade e que promovam um maior envolvimento da comunidade educativa, a 

saber:  

• Desenvolver uma comunicação mista (presencial e digital), mas reforçando a segunda 

através do correio eletrónico, plataforma Teams, página eletrónica e Facebook da escola, redes 

sociais; 

• Desenvolver práticas pedagógicas, reforçando a modalidade de projeto, com recurso às 

plataformas digitais e introdução gradual de manuais digitais; 

• Dinamização da Biblioteca/Centro de Recursos como um espaço físico e virtual flexível, 

promotor de aprendizagens formais e informais, fornecendo materiais e recursos capazes de 

promover a formação ao longo da vida; 

• Manutenção da equipa criada no âmbito do PADDE, para divulgar, acompanhar, monitorizar 

e avaliar o mesmo; 

 

Nota: Esta estratégia de envolvimento e comunicação deverá ter em atenção medidas de 

proteção e segurança de dados e de privacidade, em conformidade com os normativos legais e a 

política da escola. 
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Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 

 

Comunicação eletrónica: Correio 
eletrónico 
Plataforma digital em uso no AE/ENA 
Blogs/ Newsletters/ redes sociais 
 

2021/ 2023 
Equipa PADDE/ equipa 
responsável pelo plano de 
comunicação 

 
Alunos 

 

Comunicação eletrónica: Correio 
eletrónico Plataforma digital em uso 
no AE/ENA Blogs/ Newsletters/ redes 
sociais 

2021/ 2023 
Docentes/diretores de 
turma/coordenador de DT 
Docente(s) responsáveis 

 
Organizacional 

 

Página do(a) AE/ENA 
Blogs/ Newsletters/ redes sociais 
 

2021/ 2023 

Equipa PADDE/ equipa 
responsável pelo 
plano de comunicação 
 

 
Encarregados de 

Educação 
 

 2021/ 2023  

 
Comunidade Educativa 

 
 2021/ 2023  

 

  



Agrupamento de Escolas de São Martinho 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

Página 26 de 26 

2.4. Monitorização e avaliação 

 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 

digital 
 

     

 
Pedagógica 

 
     

 
Organizacional 

 

1. Alargar o uso do 
digital 
 

Todas as turmas de todos 
os ciclos de ensino usam, 
pelo menos uma vez por 
semana, por disciplina, a 
plataforma digital em 
atividades presenciais 
 

Número de turmas que 
usam a plataforma 
digital 
 

Dados 
recolhidos 
através das 
plataformas 
digitais 
 

trimestral 
 

Sugere-se também a criação de: - um espaço já a pensar no balanço/ avaliação a fazer no final de cada ano 

letivo. Nesse espaço pode constar, por exemplo, a % de docentes que realizou oficina de formação no âmbito 

da Capacitação Digital Docente (e em cuja prática letiva irá refletir essa capacitação no uso das tecnologias 

educativas); outras ações que se desenvolveram e contribuíram para a transição digital que se preconiza; os 

constrangimentos sentidos; a necessidade de reformulação de alguns aspetos do próprio PADDE; - um 

espaço onde se aponte uma data previsível para a realização de um novo diagnóstico. 


