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PADDE - AE Vale S. Torcato - 2021/2023 

Introdução 

Muito do que é aprendido na escola hoje, provavelmente, será irrelevante daqui a dez anos, 

mas, em contrapartida, teremos a criação de novos empregos: nas operações financeiras; na 

gestão associada aos novos modelos de negócios; na análise e tratamento de dados; na 

matemática; na indústria de software e computadores; na robótica; no avanço da inteligência 

artificial, do “BigData”, da “cloud” e dos veículos autónomos; na engenharia e na arquitetura, 

com a introdução dos modelos da Indústria e Construção 4.0; nas vendas e atividades afins 

ligadas à introdução de novas plataformas digitais; na educação e formação profissional. 

A pandemia Covid-19 trouxe exatamente essa discussão. Que Escola para o futuro? A 

verdade é que Escola tal como a conhecíamos não mais voltará. O AEVST quer-se uma 

escola virada para o futuro, e uma escola de futuro, assenta essencialmente em quatro 

pilares: 1) aponta para uma revolução tecnológica e digital, 2) aponta para a inovação e 

não propriamente invenção, não esquece as 3) alterações climáticas e não esquece a sua 4) 

cultura e tradições. 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) enquadra-se na 

estratégia nacional para a transição digital e pretende ser um instrumento orientador e 

facilitador da adaptação e implementação das tecnologias digitais no processo de ensino e 

de aprendizagem. Tem, ainda, como propósito, apoiar na reflexão e definição de estratégias 

que permitam a exploração do potencial do digital integrando-o de forma holística na escola. 

O nosso PADDE é um documento que resume as opções estratégicas do Agrupamento para 

promover de forma integrada a melhoria da qualidade do serviço educativo prestado com o 

recurso ao digital. Procura-se uma visão de escola que, alicerçada em valores fortes de 

respeito pelo meio ambiente e cidadania, aprendizagem sustentada e significativa, inclusão 

e qualidade do ensino, encontre pontes pelo digital que permitam enriquecer e transformar a 

ação pedagógica. 

Pretende-se implementar processos e dinâmicas que afetem de modo mais ou menos 

explícito todos os sectores do AEVST de forma a prosseguir as seguintes finalidades: 

 Dotar o aluno de competências de Cidadania Digital e de ferramentas que o capacite a ser 

sempre aprendente. 

 Implementar processos que promovam a inclusão e a diferenciação pedagógica, atribuindo 

ao aluno um papel central na construção da sua aprendizagem. 

 Firmar uma estratégia digital no AEVST assente na implicação de toda a comunidade 

educativa e na otimização dos canais de comunicação. 

Este PADDE teve como ponto de partida, para além dos documentos e dados internos, a 

análise dos resultados da aplicação das ferramentas de autorreflexão Check-in e o formulário 

SELFIE, que facilitaram o processo de definição das áreas de competência prioritárias e a 

posterior conceção das ações concretas, que lhe dão corpo. 

 

Período de vigência: 2021-2023 

Período de discussão e contributos recebidos: julho a outubro 21 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico do Pré-projeto: 02/09/2021 
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Equipa de Transição Digital 

Em articulação com as demais estruturas existentes, destacam-se os seguintes papeis:  

José Alberto Freitas (Coordenação); Branca Pereira (Comunicação; planeamento e 

acompanhamento); Nuno Dinis (Planeamento, responsável infraestruturas); Sofia Carneiro, 

Manuela Matos, Sandra Ferreira (Segurança e Internet; Escola Digital para Pais; Comissão 

de bem-estar e segurança); Maria Rosa (Modernização administrativa). 

 

Caracterização do Agrupamento 

Possui 4 unidades orgânicas, 84 docentes, 58 não docentes e 689 alunos. 

O diagnóstico realizado aos docentes do Agrupamento pelo Checkin em janeiro de 2021 

referenciou 23 docentes no nível I, 44 de nível II e 7 docentes de nível III.  

Em termos de diagnóstico SELFIE, evidenciam-se algumas debilidades nas práticas de 

avaliação com base em recursos digitais, bem como no feedback dado aos alunos, dificuldade 

na distribuição de aparelhos tecnológicos aos alunos, resolução de problemas técnicos e de 

rede, tempo para explorar pedagogia recorrendo ao digital e acima de tudo a falta de uma 

estratégia digital. 

Decorrente do ensino à distância, a maioria dos docentes utiliza a plataforma classroom e 

google meet, embora no 1.º ciclo haja menor utilização. Reforça-se que houve formação 

interna quer em google classroom, quer em ferramentas digitais e recursos educativos 

digitais.  

São utilizadas ferramentas de gestão e monitorização como formulários de avaliação das 

atividades e acompanhamento de processos; documentos de coordenação partilhados na 

drive e o registo de sumários.  

Os pontos críticos para realizar a transição digital no Agrupamento são: 

● Insegurança revelada pelo nível de literacia digital dos docentes; 

● Trabalho colaborativo entre docentes, ainda numa fase embrionária; 

● Efetiva implementação de novas metodologias de trabalho com as turmas; 

● Capacitação dos profissionais para gerir aprendizagem mediada pelo digital de forma 

eficaz, incluindo a avaliação de acompanhamento.  

 

O quadro seguinte resume a análise SWOT do Agrupamento no atinente ao uso pedagógico 

do digital: 

Forças Fraquezas 

Pessoal docente com forte ligação ao AEVST. 
Uso de plataformas digitais internas 
consolidadas. 
Práticas consolidadas de formação “informal” 
entre docentes. 
Know how de docentes do AEVST na 
utilização de recursos educativos digitais. 
Formação: taxa de frequência de formação 
por ano elevada. 
Gestão documental interna e fluxo de 
informação e monitorização. 

Espaços educativos e recursos disponíveis 
não permitem flexibilidade. 
Reduzida utilização de ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
Trabalho colaborativo entre docentes com 
recurso ao digital pouco consolidado. 
Incipiente conhecimento de tecnologias 
digitais dos AO. 
% de pais/EE que não utiliza tecnologias 
digitais. 

Oportunidades Ameaças 

Parcerias locais e alargadas. Infraestruturas e rede das escolas não 
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Boa percentagem de docentes com 
predisposição em se apropriarem de novas 
ferramentas e ambientes digitais de 
aprendizagem. 
Diversidade de oferta de formação em para 
os docentes. 
Motivação dos alunos para aprendizagens 
baseadas no digital. 
Boa percentagem de famílias com 
predisposição em utilizarem as 
ferramentas digitais de comunicação com a 
Escola. 

corresponder ao exigível. 
Dificuldade de distribuição dos kits 
tecnológicos. 
Situação crítica nas unidades educativas do 
1.º ciclo e educação pré-escolar. 
Burnout da classe docente. 
Tecido cultural e isolamento das famílias. 

 

 

Objetivos gerais do PADDE - 2021/23 

No presente ano letivo são principais objetivos: 

● Reforçar a utilização da classroom como plataforma de apoio à aprendizagem; 

● Reforçar os equipamentos disponíveis e diversidade da infraestrutura tecnológica de apoio 

à aprendizagem (aguarda obras da escola sede para total implementação); 

● Fomentar a formação dos vários elementos da comunidade educativa para potenciar a 

qualidade das aprendizagens e envolvimento dos alunos, pais e educadores (prioritária); 

● Fomentar o uso de metodologias de ensino-aprendizagem híbridas; 

● Potenciar a utilização de ferramentas digitais na avaliação, acompanhamento e melhoria 

das aprendizagens; 

● Melhorar articulação e comunicação no Agrupamento e das suas diferentes estruturas de 

intervenção.  

 

 

Plano de comunicação 

O “edifício digital” do agrupamento é globalmente eficaz e articulado, sobretudo no que diz 

respeito aos fluxos de informação interna.  

Os pontos a melhorar são: segmentação da informação para diferentes utilizadores na página 

do Agrupamento e demais comunicações; a articulação da comunicação com o exterior.  

Em termos de gestão da aprendizagem, a produção, partilha e articulação de recursos 

educativos é uma prioridade. Pretende-se o reforço da partilha informal e integrada de 

recursos educativos.  

 

Estruturação do PADDE 

A implementação do PADDE assenta implicitamente em três diferentes dimensões: 

 tecnológica e digital 

 pedagógica 

 organizacional 

Estas dimensões estão presentes nas diversas ações e atividades que integram este Plano 

de Ação. Optou-se, contudo, em não estruturar o Plano assente no desenvolvimento de cada 

uma destas dimensões, uma vez que estas se entrecruzam e muito dificilmente se pode 

idealizar o desenvolvimento de uma qualquer das ações/atividades previstas sem as 

considerar de modo holístico. Por outro lado, optou-se por, numa mesma tabela, já prever 

duas áreas distintas de concretização do PADDE: o da implementação e o da monitorização 
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da sua implementação, de modo a se perceber em que momentos haverá monitorização das 

ações desenvolvidas. Em articulação com o Embaixador Digital, a equipa PADDE, que será 

fechada no final de 2021/2022 com a inclusão de dinamizadores digitais, será responsável 

por acompanhar a implementação do PADDE em todas as suas fases e atividades/ações e 

de liderar o processo de monitorização e avaliação, sendo que, pelo menos, um dos seus 

elementos (que não o Diretor) integra o Conselho Pedagógico. Regularmente será 

apresentado ao Conselho Pedagógico informação sobre a implementação e desenvolvimento 

do PADDE, constrangimentos e dificuldades que se estão a sentir e, ainda, eventualmente 

propostas de reestruturação. O PADDE terá como primeiro ciclo de vigência 2021|2023. No 

final de 2022/2023 será feita a avaliação do primeiro ciclo, de modo a, se necessário, se 

reestruturar o PADDE e se estabelecerem metas mais objetivas. Haverá, ainda, uma 

monitorização intermédia exaustiva do PADDE no final do primeiro ano, em julho de 2022, 

que será objeto de análise e reflexão no Conselho Pedagógico. As metas estabelecidas para 

cada ação/atividade, quando possível, têm como ponto de partida os dados recolhidos na 

SELFIE, no Check-in ou em outros documentos de autorregulação do AEVST. Nas situações 

em que não existe esta informação prévia, as metas preveem a melhoria dos níveis de 

desempenho no 2.º ano relativamente aos resultados recolhidos no final de 2021/2022, 1.º 

ano de implementação do PADDE. 

 

Plano de atividades 

O seguinte quadro resume as atividades do PADDE. 

 

Dimensão Intervenientes Atividade Objetivos Calendarização 

Tecnológico e 
digital 

Direção 

Levantamento de necessidades de 
infraestruturas atualizado: planear 
evolução das infraestruturas de 
acordo com as necessidades da 
comunidade educativa. 

Partilhar com CM e parceiros 
levantamento de necessidades.  

Anual 

Tecnológico e 
digital 

Direção 
Implementar uma sala TIC por 
escola. 

Permitir aulas com recurso ao 
digital facilitada.  
 

até jun. 2023 

Organizacional Direção 
Melhoria da gestão da CNL em 
função das necessidades e 
projetos dos professores 

Adequar o esforço dos recursos 
humanos às necessidades e 
promoção de trabalho 
colaborativo.  

Anual 

Organizacional 
Coordenadore

s 
   

Pedagógica 

Equipas 
pedagógicas 

e Diretores de 
Turma 

Gestão do trabalho de turma na 
classroom - TPC's, sumários,… 
 
 
Criação de um projeto de 
articulação por ano/ trimestre.  

Fomentar o ensino híbrido e 
disponibilização de tarefas de 
aprendizagem mais eficazes.  
 
Promover a aprendizagem 
integrada. 

Anual 
 
 
 

Trimestral 

Pedagógica 
Equipa da 
Biblioteca 

Promoção da biblioteca digital e 
actividades com todos os níveis, 
comunicação à comunidade,....  

Promover uma atividade com 
cada turma envolvendo o digital 
por ano (inclui avaliação). 

Anual 

Pedagógica  Academia para pais - formação por Fomentar o uso do digital pelos Março a Maio 
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voluntários no uso das TIC e 
plataformas digitais. 

pais e EE e ajudar os pais a 
acompanhar os educandos.  

de 2022 
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Quadro de operacionalização e acompanhamento 

 

Dimensão Atividade 
Data de 

conclusão Como avaliar? Metas de realização Metas de resultados Metas de impacto 

Tec. e 
dig. 

Implementar uma sala TIC por 
escola 

set 2021     

Tec. e 
dig. 

Criar uma “sala tic móvel” na 
escola sede 

set 2023 

Mapa das requisições de 
recursos [coordenador dos 
assistentes técnicos]. 
 
Inquérito de autoavaliação  
a docentes e alunos 
[questões sobre o uso do 
digital]. 

Criar uma sala de TIC 
móvel na escola sede e 
na escola XXXX 

Aumentar a requisição 
de recursos digitais para 
uso na sala. 

70% dos professores 
concordam que os 
assistentes 
operacionais apoiam 
na utilização de 
recursos e novas 
disposições da sala. 
70% dos alunos 
concordam que usam 
o digital todas as 
semanas na 
aprendizagem. 

Pedagó
gica 

Dinamizar o uso em aula de 
recursos promotores do 
sucesso (Ler e aprender 
português; + cidadania e 
Hypatiamat) 

Análise 
trimestral 

Coordenador de ano 
Todas as turmas de 2.º e 
3.º anos registadas nas 
plataformas. 

Todos os alunos de 2.º e 
3.º anos participarem no 
concurso de cálculo 
mental. 
 

 

Pedagó
gica  

Dinamizar o espaço classroom 
de turma e de disciplina 

Análise 
trimestral 
(ata de 
turma) 

DT - acompanhamento do 
espaço de turma. 

Envolver todas as turmas 
de 4.º ano ao 9.º ano em 
atividades na classroom. 
A maioria das turmas 
possui espaço comum 
interdisciplinar. 

A maioria das disciplinas 
atribuem tarefas na 
plataforma: 
- TPC; 
- avaliações formativas. 

 

 


