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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/ Nuno Dinis (Coordenação); Branca Pereira (Comunicação; planeamento 

e acompanhamento); Sofia Carneiro e Paulo Pereira (Planeamento, responsável 

infraestruturas, Segurança e Internet; Escola Digital para Pais; Comissão de bem-estar e 

segurança); Coordenadores de Departamento, Coordenadora EMAEI e Coordenadora da 

Biblioteca Escolar. 

 

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. 
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Oportunidades Ameaças 

Parcerias locais e alargadas. 
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. 

Infraestruturas e rede das escolas não 
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.  
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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 

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. 
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Plano de atividades/Quadro de operacionalização e acompanhamento 

 

A AÇÃO PRESSUPOSTOS MONITORIZAÇÃO 

Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 

Data de 
inicio da 

ação 

Data 
prevista de 
conclusão 

da ação 

Diagnóstico/ponto 
fraco/problema 

Ação 
Objetivo específico a 

atingir 
Indicador 

Nº de ações 
aglomeradas 
(total = 143) 

Pedagógica 

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

Agrupamento 
Transversal a 

todo o 
Agrupamento 

01-09-2021 30-06-2023 
Práticas pedagógicas 
pouco eficazes 

Criar recurso digital (online) de 
autoavaliação para todas as 
turmas/disciplinas por cada 
período 

Otimização mais rápida 
e eficiente da 
autoavaliação. Melhora 
a autoregulação do 
professor/aluno 

N.º de recursos 
online de 
autoavaliação por 
turma/disciplina 
por periodo. 

11 

Pedagógica 

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

Agrupamento 
Transversal a 

todo o 
Agrupamento 

01-09-2021 30-06-2023 
Práticas pedagógicas 
pouco eficazes 

Criar recurso digital (online) de 
avaliação 
diagnóstica/formativa/sumativa 
para todas as turmas/disciplinas 
por cada período 

Diversificação de 
instrumentos de 
avaliação 

N.º de recursos 
online de avaliação 
por periodo/grupo 
disciplinar. 

13 

Pedagógica 
Reforçar a utilização da 
Classroom em todas as 
turmas/disciplinas/ciclos 

Agrupamento 
Transversal a 

todo o 
Agrupamento 

01-09-2021 30-06-2023 
Subutilização da 
plataforma por alguns 
docentes 

Utilizar, de forma sistemática, a 
Classroom como forma de reforço 
de aprendizagem, de 
comunicação e avaliação. 

Fomentar, ainda mais, 
a utilização da 
plataforma classroom 

Nº de disciplinas 
da plataforma 
criadas ( 2.º e 3.º 
ciclos: uma 
classroom por 
disciplina/turma; 
1.º ciclo: uma 
classroom/turma) 

17 

Pedagógica 

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

Agrupamento 
Transversal a 

todo o 
Agrupamento 

01-09-2021 30-06-2023 
Dificuldade de 
automonitorização dos 
trabalhos dos alunos 

Fomentar a criação de e-
portefólios 

  
E-portefólios 
criados 

12 

Pedagógica 
Fomentar o uso de metodologias 
de ensino-aprendizagem híbridas 

Agrupamento 
Transversal a 

todo o 
Agrupamento 

01-09-2021 30-06-2023 

Necessidade de 
diversificação de 
metodologias de 
ensino-aprendizagem 
inovadoras 

Fomentar a implementação da 
sala de aula invertida 

Melhoria da qualidade 
ensino-aprendizagem; 
maior motivação de 
todos os intervenientes 

Sumários 13 

Tecnológica 
e digital 

Reforçar os equipamentos 
disponíveis e diversidade da 
infraestrutura tecnológica de 
apoio à aprendizagem 

Agrupamento 
Transversal a 

todo o 
Agrupamento 

01-09-2021 30-06-2023 
Problemas na 
comunicação/resolução 
de problemas 

Efetuar o suporte necessário ao 
bom funcionamento dos 
equipamentos digitais de acesso 
à aprendizagem digital 

Garantir que todos têm 
acesso ao ensino 
digital. 

Nº solicitações por 
ano letivo com 
requisição de 
apoio técnico 

6 

Pedagógica 

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

Agrupamento 
Transversal a 

todo o 
Agrupamento 

01-09-2021 30-06-2023 
Baixo envolvimento em 
trabalhos colaborativos 

Desenvolver o trabalho 
colaborativo como forma de 
partilha de conhecimentos e 
recursos interdisciplinares. 

Fomentar o trabalho 
em equipa 

Registo no PT 16 

Pedagógica 

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

Agrupamento 
Transversal a 

todo o 
Agrupamento 

01-09-2021 30-06-2023 
Reduzido número de 
utilização de RED 

Criar e utilizar diversos RED 
assim como plataformas digitais. 

Melhoria dos resultados 
em função de uma 
maior motivação dos 
alunos  

Repositório RED e 
Classroom 

29 
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82%

9%

9%

Ações por dimensão

Pedagógica

Tecnológica e digital

Organizacional
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Listagem das ações PADDE propostas pelos grupos disciplinares 

 

Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Direção 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Práticas pedagógicas 
pouco eficazes 

Criar um recurso 
digital de 

autoavaliação, a ser 
aplicado online, para 

todas as 
turmas/disciplinas por 

cada periodo 

Otimização mais 
rápida e eficiente da 

autoavaliação. 
Melhora a 

autoregulação do 
professor/aluno 

D
ire

ç
ã
o

 

AUTOAVALIAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Docentes com lacunas 
na utilização do digital 

no apoio às suas 
atividades letivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar docentes, 
assistentes e pais 

Dotar os vários 
agentes educativos 
de competências 

digitais 

D
ire

ç
ã
o

 

FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Organizacion
al 

Melhorar articulação 
e comunicação no 

Agrupamento e das 
suas diferentes 
estruturas de 
intervenção 

Direção 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Subaproveitamento na 
utilização dos meios 
digitais disponíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar, constante e 
sistematicamente, as 

diferentes 
modalidades de 

comunicação digital 
ao alcance da 
comunidade 
educativa. 

Universalização, no 
agrupamento, da 

utilização das 
diferentes 

modalidades de 
comunicação digital. 

D
ire

ç
ã
o

 

 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Direção 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Dificuldade de 
utilização das novas 
tecnologias por parte 

dos alunos do 1.º ciclo, 
bem como, dificuldade 
de comunicação digital 
entre os professores do 

1.º ciclo e os seus 
alunos. 

Lecionar aulas de TIC 
a todos os alunos do 

4.º ano 

Melhoria da 
utilização das novas 
tecnologias por parte 

dos alunos do 4.º 
ano 

D
ire

ç
ã
o

 

 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Departament
o 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de mais 
formação nesta área. 

Acesso a formação na 
área da capacitação 
digital para docentes 

do grupo 100. 

Promover e melhorar 
a utilização de 

recursos/ferramentas 
digitais; 

100 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Departament
o 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Escassez de: 
formação/conheciment
os e recursos digitais 

direcionada para o pré 
escolar. 

Criação de  novos 
recursos utilizando as 

plataformas: 
+cidadania; 

Classdojo; Wordwall; 
Padlet; robot doc... 

Usar estes recursos, 
pelo menos uma vez 

por semana. 

100 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Departament
o 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Pouca informação 
digital dos 

Encarregados de 
Educação. 

Informar e motivar 
para a utilização das 
plataformas digitais 

junto dos 
Encarregados de 
Educação e das 

crianças. 

Aumentar a utilização 
das plataformas 
pelas crianças e 

famílias. 

100 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Departament
o 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Pouco domínio da 
tecnologias devido a 

sua idade. 

Usar em contexto de 
sala um recurso 

digital disponibilizado 
pelo educador. 

Usar estes recursos, 
pelo menos uma vez 
por semana em sala. 

100 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Departament
o 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Necessidade de 
diversificar as 

metodologias de ensino 

Utilização de 
plataformas 

digitais(+Cidadania, 
Hypatiamat, No 

poupar é que está o 
ganho…. 

-Promover e 
melhorar a utilização 

de 
recursos/ferramentas 

digitais; 

110 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Departament
o 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Grande 
heterogeneidade de 

competências digitais 
dos alunos 

Criação de novos 
recursos utilizando 
plataformas digitais 

(Wordall; Forms; 
Nearpod...) 

-Desenvolver a 
criatividade, os 

hábitos de pesquisa, 
a 

colaboração e as 
técnicas em torno da 

criação de várias 

110 
RECURSO 

DIGITAL 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

ferramentas 
digitais. 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

-Reduzida utilização de 
recursos digitais na 
autoavaliação dos 

alunos 

Recurso digital para a 
autoavaliação - 
Google Forms 

-Melhorar as práticas 
de avaliação e de 

feedback dado aos 
alunos. 

110 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

-Necessidade de 
formação de curta 

duração sobre 
ferramentas digitais 

Formação 
"Capacitação Digital 

de Docentes – Nível I 

-Fomentar a 
formação de curta 

duração, sobre o uso 
de recursos digitais 

específicos 

110 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Agrupament
o 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

-Reduzida utilização 
dos recursos digitais na 
sala de aula em projeto 

interdisciplinares. 

Promoção/colaboraçã
o em projetos 

interdisciplinares. 

Utilizar  tecnologias 
em sala de aula no 
âmbito do processo 

de ensino e 
aprendizagem, entre 
as quais, o manual 
digital na realização 
dos Domínios  de 

Autonomia 
Curricular(Dac) 

110 PROJETOS 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Competências digitais 
dos alunos do 5º ano 

Criação de uma 
classroom por turma e 

dinamização da 
mesma 

Criação de uma 
Classroom por turma 

como forma de 
recolher elementos 

de avaliação. 

200 CLASSROOM 

Pedagógica 
Potenciar a utilização 

de ferramentas 
digitais na avaliação, 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades digitais 
dos alunos 

Mobilização do grupo 
disciplinar para 

Mobilizar o grupo 
disciplinar para 

metodologias com 

200 
RECURSO 

DIGITAL 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

acompanhamento e 
melhoria das 

aprendizagens 

metodologias com 
recurso a e-atividades 

recursos e-
atividades. 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Necessidade de 
desenvolvimento das 
competências digitais 
dos professores do 
grupo disciplinar. 

Formação de 
docentes que 

lecionam 5º e 6º ano 

Formação de 
docentes do grupo 

disciplinar de História 
e Geografia de 

Portugal. 

200 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Reforçar os 
equipamentos 
disponíveis e 

diversidade da 
infraestrutura 

tecnológica de apoio 
à aprendizagem 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades digitais 
dos alunos. 

Criação de um 
recurso digital mensal 
do grupo disciplinar. 

Criar recursos 
digitais para os 

alunos. 

200 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldade na 
implementação do 

trabalho  
interdisciplinar. 

Promoção de projetos 
interdisciplinares. 

Promoção de um 
projeto 

interdisciplinar em 
cada conselho de 

turma com recurso a 
e-atividades 

integradas na 
metodologia de 

projeto e/ou DAC. 

200 PROJETOS 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades de 
comunicação com os 

alunos 

Criação de uma 
classroom por turma e 
dinamização regular 

da mesma. 

Interagir de forma 
regular com os 

alunos através da 
classroom. 

220 CLASSROOM 

Pedagógica 
Potenciar a utilização 

de ferramentas 
Grupo 

Disciplinar 
Transversal 

a todo o 
Dificuldades na 

construção colaborativa 
Criação/utilização de 
recursos digitais para 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

220 AVALIAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Agrupament
o 

de recursos digitais 
para melhorar a 

avaliação pedagógica 

avaliação sumativa do 
domínio da educação 

literária. 

ensino e 
aprendizagem. 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades na 
construção colaborativa 

de recursos digitais 
para melhorar a 

avaliação pedagógica. 

Criação / utilização de 
recursos digitais para 
avaliação formativa 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

220 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades na 
construção colaborativa 

de recursos digitais 
para melhorar a 

avaliação pedagógica. 

Criação / utilização de 
recursos digitais para 

autoavaliação da 
disciplina 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

220 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Insuficiência do número 
de exemplares das 
obras de educação 
literária; Falta de 
hábitos de leitura. 

Leitura orientada de 
uma obra literária com 

o apoio de recursos 
educativos digitais da 
plataforma da escola 

virtual e outros 
elaborados pelo 

grupo, no âmbito da 
educação literária. 

Incentivar o gosto 
pela leitura com 

recursos a 
ferramentas digitais. 

220 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Reforçar os 
equipamentos 
disponíveis e 

diversidade da 
infraestrutura 

tecnológica de apoio 
à aprendizagem 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Utilização insuficiente 
dos recursos digitais no 

desenvolvimento do 
processo de ensino-

aprendizagem. 

Aplicação de 
ferramentas 

educativas digitais 
(quizzis, kahoots, 

canva, 
storyboard.that,wordw

all google forms, 
padlet …) no âmbito 

dos domínios da 

Utilizar a avaliação 
formativa com 

recurso a 
ferramentas digitais 
com vista à melhoria 

dos resultados no 
domínio da gramática 

e da escrita. 

220 AVALIAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

gramática e da 
escrita. 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Criação reduzida de 
recursos digitais. 

Criação de recursos 
digitais (Nearpod, 

storyboard, wordwall, 
padlet, voki ...). 

Mobilizar o grupo 
disciplinar para 
metodologia de 

trabalho com recurso 
a e-atividades na 
consolidação das 
aprendizagens. 

220 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Inexistência de pontos 
fracos 

Colaboração com a 
biblioteca escolar na 

dinamização do 
Padlet da biblioteca 

através da publicação 
de textos produzidos 

em oficinas de escrita. 

Mobilizar o grupo 
disciplinar para a 

colaboração com a 
biblioteca escolar no 

âmbito do digital. 

220 PROJETOS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades na 
aplicação desta 
metodologia de 

trabalho por falta de 
autonomia de alguns 

alunos . 

Aplicação da 
metodologia de 

trabalho: sala de aula 
invertida. 

Mobilizar o grupo 
disciplinar para 
metodologia de 
trabalho de sala 

invertida com recurso 
a e-atividades. 

220 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades na 
implementação do 

trabalho 
interdisciplinar/articulaç

ão curricular. 

Promoção de Projetos 
Interdisciplinares. 

Promover um projeto 
interdisciplinar em 
cada conselho de 

turma com recurso a 
e-atividades 

integradas na 
metodologia de 

trabalho de projeto 
e/ou DAC. 

220 PROJETOS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Reduzido número de 
aulas interativas com 

recurso a plataformas e 

Recurso à 
metodologia híbrida 

na lecionação 

Criar uma ferramenta 
educativa digital de 
lecionação interativa 
de conteúdos (ex.: o 

220 METODOLOGIAS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

/ou ferramentas 
digitais. 

interativa de 
conteúdos. 

Nearpod, blooket ou 
outra 

plataforma/ferrament
a). 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Divulgação e avaliação 
dos trabalhos da turma 
com recurso ao digital. 

Criação de um 
portefólio digital por 

turma. 

Avaliar com recurso 
a um portefólio digital 
por turma no 6.º ano 

de escolaridade 

220 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Divulgação  dos 
trabalhos da turma com 

recurso ao digital. 

Criação de um Padlet 
por ano de 

escolaridade (5.º e 
6.º). 

Divulgar o tralho dos 
alunos com recurso a 

um mural digital 
(Padlet) por ano de 

escolaridade . 

220 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Necessidade de 
formação de longa 
duração na área do 

digital. 

Formação de longa 
duração para 
docentes que 

lecionam os 5º e 6º 
anos- nível 1 e 2 

Capacitar os 
docentes no domínio 

da utilização de 
ferramentas digitais. 

220 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Agrupament
o 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Necessidade de 
formação de curta  

duração  sobre 
ferramentas digitais no 

âmbito da escrita. 

Formação de curta 
duração (3 horas) 
sobre ferramentas 
digitais a aplicar no 

âmbito do domínio da 
escrita. 

Capacitar os 
docentes no uso de  
ferramentas digitais,  

no âmbito do domínio 
da escrita. 

220 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Utilização insuficiente 
dos recursos digitais no 

desenvolvimento no 
trabalho de domínio da 

escrita. 

Oficinas de escrita 
com recurso às 
ferramentas da 

google 

Desenvolver  um 
trabalho colaborativo 
no domínio da escrita 

com recurso às 
ferramentas da 

google pelo menos 
uma vez por ano. 

220 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades de 
comunicação com os 

alunos. 

Criação de uma 
Classroom por 

turma/disciplina e 
dinamização da 

mesma. 

Interagir de forma 
regular com os 

alunos pela 
Classroom. 

230 CLASSROOM 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
construção colaborativa 

de recursos digitais. 

Criação / utilização de 
recursos digitais para 

autoavaliação da 
disciplina 

Diversificar as 
estratégias de 

ensino/aprendizagem
. 

230 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Agrupament
o 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Dificuldades em 
desenvolver de forma 

sistemática a 
articulação curricular. 

Projetos 
Interdisciplinares. 

Promover um projeto 
interdisciplinar em 
cada conselho de 

turma com recurso a 
e-atividades 

integradas na 
metodologia de 

projeto e/ou DAC. 

230 PROJETOS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
diversificar os 

instrumentos de 
avaliação. 

Criação de portefólio 
digital como 

instrumento de 
avaliação para o ano 

letivo. 

Diversificar as 
estratégias de 

ensino/aprendizagem
. 

230 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 
Potenciar a utilização 

de ferramentas 
digitais na avaliação, 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de utilizar 
recursos inovadores e 

motivadores. 

Atividade de 
diagnóstico digital no 

Diversificar as 
estratégias de 

230 AVALIAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

acompanhamento e 
melhoria das 

aprendizagens 

início de cada 
unidade letiva. 

ensino/aprendizagem
. 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Inexistência de 
formação nesta área. 

Formação de curta 
duração (5 horas) 
sobre portefólios 

digitais. 

Diversificação dos 
instrumentos de 

avaliação. 

230 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Agrupament
o 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Domínio insuficiente na 
utilização destas 

plataformas. 

Formação sobre a 
utilização de Nearpod, 
Geogebra e Scratch. 

Utilização das 
plataformas nas 

atividades de 
ensino/aprendizagem

. 

230 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
comunicação e na 

utilização de 
ferramentas digitais. 

Utilização da 
Classroom em todas 

as turmas. 

Utilizar esta 
plataforma digital 

para ensino e 
comunicação com os 

alunos. 

240 CLASSROOM 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo. 

Frequência de ações 
de formação no 

âmbito da 
Capacitação Digital. 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 
grupo. 

240 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Lacunas na 
implementação do 

trabalho 
interdisciplinar/articulaç

ão curricular. 

Promoção/colaboraçã
o em Projetos 

Interdisciplinares. 

Colaborar  em 
projetos 

interdisciplinares com 
recurso a e-

atividades integradas 
na metodologia de 
trabalho de projeto 

e/ou DAC. 

240 PROJETOS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo. 

Realização de aulas 
invertidas. 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

240 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Lacunas na utilização 
de ferramentas digitais 

para o 
acompanhamento das 

aprendizagens, 
divulgação e 

armazenamento de 
conteúdos. 

Criação de um 
portefólio digital. 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

240 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Pouca utilização dos 
Red; Fomentar a 

utilização dos RED 

Criação de novos 
recursos utilizando 
plataformas digitais 

Diversificar as 
estratégias de ensino 
e aprendizagem com 
vista à melhoria dos 

resultados 

250 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Fomentar a utilização 
dos RED 

Utilização da 
Classroom como 

forma de 
aprendizagem e 

avaliação. 

Diversificar as 
estratégias de ensino 
e aprendizagem com 
vista à melhoria dos 

resultados 

250 CLASSROOM 

Pedagógica 

Reforçar os 
equipamentos 
disponíveis e 

diversidade da 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Rede de internet não 
cobre totalmente a área 

das infraestruturas 
desportivas. 

Aumentar o número 
de AP no pavilhão. 

Aumentar a 
cobertura de rede em 
todo a infraestrutura 

desportiva. 

260 
INFRAESTRUTUR

AS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

infraestrutura 
tecnológica de apoio 

à aprendizagem 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Melhor os recursos 
digitais. 

Criar recursos digitais. 
Diversificar as 

estratégias ensino e 
aprendizagem. 

260 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Pouca Autonomia na 
procura de 

conhecimento. 
Aula invertida. 

Desenvolver a 
autonomia dos 

alunos pela procura 
de conhecimento. 

260 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Inexistência de 
portefólio. 

Portefólio digital. 
Criação de um 

portefólio digital por 
turma. 

260 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Melhoria do recurso 
digital para a avaliação 

formativa. 

Recurso digital para a 
avaliação formativa. 

Uniformização do 
recurso para a 

avaliação formativa. 

260 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Desconhecimento de 
alguns professores das 

aplicações para criar 
um e-portefólio 

Formação no âmbito 
da elaboração de um 

portefólio digital 

Capacitar os 
professores na 

utilização do Google 
sites 

260 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Competências digitais 
dos alunos do 5º ano 

Criação de uma 
classroom por turma e 

dinamização da 
mesma 

Interagir de forma 
regular com os 

alunos pela 
Classroom. 

290 CLASSROOM 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades na 
comunicação e na 

utilização de alguns 
meios digitais 

Criação de novos 
recursos utilizando 
plataformas digitais 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

290 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Pouca utilização dos 
Recursos Educativos 

Digitais (RED) 

Aplicação de 
ferramentas 

educativas digitais 
(quizzis, kahoots, 

canva, 
storyboard.that,wordw

all google forms, 
padlet …) no âmbito 

dos domínios da 
gramática e da 

escrita. 

Diversificar as 
estratégias de ensino 
e aprendizagem com 
vista à melhoria dos 

resultados 

290 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades no âmbito 
dos domínios da leitura 

e educação literária. 

Leitura de uma obra 
literária com o apoio 

de recursos 
educativos digitais 

(ebooks, …) no 
âmbito dos domínios 
da leitura e educação 

literária. 

Ler com recurso ao 
suporte digital (além 
do material) tendo 

em vista a melhoria 
da competência 

leitora e os 
resultados no 

domínio da educação 
literária. 

300 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
inovação e 

diversificação de 
instrumentos/recursos 
no âmbito do domínio 

Aplicação de 
ferramentas 

educativas digitais 
(quizzis, kahoots, 

google forms, …) no 
âmbito do domínio da 

Realizar avaliação 
formativa com 

recurso a 
ferramentas digitais 
com vista à melhoria 

dos resultados no 

300 
RECURSO 

DIGITAL 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

da gramática 
(avaliação formativa). 

gramática (avaliação 
formativa) para 

melhorar o processo 
de avaliação 

pedagógica dos 
alunos. 

domínio da 
gramática. 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
inovação e 

diversificação de 
instrumentos/recursos 
no âmbito do digital. 

Criação/aplicação de 
recursos digitais para 

diversificação do 
processo de ensino-

aprendizagem e 
melhoria das 

aprendizagens 
(Nearpod, Storyboard, 

Wordwall, Padlet, 
Voki ...). 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem com 
recurso ao digital. 

300 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Melhorar articulação 
e comunicação no 

Agrupamento e das 
suas diferentes 
estruturas de 
intervenção 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades na 
divulgação dos 

trabalhos produzidos 
pelos alunos. 

Colaboração com a 
biblioteca escolar na 

dinamização do 
Padlet da biblioteca 

através da publicação 
de textos produzidos 

em oficinas de escrita. 

Colaborar com a 
biblioteca escolar no 
âmbito da divulgação 

dos textos 
produzidos pelos 

alunos em oficina de 
escrita. 

300 PROJETOS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
inovação e 

diversificação de 
estratégias/metodologi

as no âmbito da 
aprendizagem 

invertida. 

Utilização da 
metodologia de 
trabalho de sala 

invertida com recurso 
a e-atividades. 

Desenvolver a 
autonomia dos 

alunos na construção 
do seu conhecimento 

recorrendo a 
diferentes estratégias 

de ensino e 
aprendizagem. 

300 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Dificuldades na 
inovação e 

diversificação de 
estratégias/metodologi

Promoção/dinamizaçã
o da metodologia de 

ensino de projeto 
interdisciplinar. 

Participar em 
projetos 

interdisciplinares em 
cada conselho de 

300 PROJETOS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

as no âmbito da 
dinamização de 

projetos 
interdisciplinares. 

turma com recurso a 
e-atividades 

integradas na 
metodologia de 

trabalho de projeto 
e/ou DAC. 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
inovação e 

diversificação de 
estratégias/metodologi
as no âmbito do digital. 

Aplicação da 
metodologia híbrida 

com foco na 
apresentação de 

conteúdo presencial 
e, em simultâneo, 

atividades em que a 
tecnologia contribui 
para a aquisição de 

conhecimento. 

Criar uma ferramenta 
educativa digital de 
lecionação interativa 
de conteúdos (ex.: o 

Nearpod ou outra 
plataforma/ferrament

a). 

300 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Utilização de 
ferramentas digitais 

para acompanhamento 
das aprendizagens, 

divulgação e 
armazenamento de 
conteúdos: padlet. 

Criação de um Padlet 
por ano de 

escolaridade. 

Divulgar os trabalhos 
dos alunos com 

recurso a um mural 
digital. 

300 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades na 
interação/comunicação 

com os alunos, 
existência de um 

repositório de recursos 
e na concretização do 
processo de ensino-

aprendizagem à 
distância. 

Criação e utilização 
regular da sala de 

aula virtual – 
Classroom. 

Criar e utilizar 
regularmente a sala 

de aula virtual 
(Classroom) para 

melhoria da interação 
com os alunos 

através da 
Classroom. 

300 CLASSROOM 

Pedagógica 
Potenciar a utilização 

de ferramentas 
digitais na avaliação, 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 

Dificuldades no 
desenvolvimento à 
distância/digital do 

Utilização das 
ferramentas da 

Google (Google Docs, 

Desenvolver a escrita 
dos alunos através 

do trabalho 

300 
RECURSO 

DIGITAL 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

acompanhamento e 
melhoria das 

aprendizagens 

Grupos 
disciplinares 

trabalho no domínio da 
escrita. 

Google Slides) no 
trabalho do domínio 

da escrita. 

colaborativo com 
recurso às 

ferramentas da 
Google Education. 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades em 
realizar avaliação 

sumativa com recurso 
ao digital. 

Criação de recursos 
digitais para avaliação 
sumativa (ex.: Google 
forms) no âmbito dos 

domínios da 
educação literária. 

Criar recursos 
digitais de grupo no 
âmbito da avaliação 

sumativa dos 
domínios da língua: 
educação literária, 

CO, .... 

300 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades em 
realizar avaliação 

formativa com recurso 
ao digital. 

Criação de recursos 
digitais para avaliação 

formativa (ex.: 
Kahoot, Quizzis, 

Wordwall ou outras 
ferramentas 
educativas 

semelhantes). 

Criar/aplicar 
instrumentos digitais 

no âmbito da 
avaliação formativa 

dos diferentes 
domínios da 
disciplina. 

300 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
articulação e eficácia 

do trabalho 
colaborativo e 

comunicação entre os 
elementos do grupo 

disciplinar. 

Criação de uma 
Classroom do grupo. 

Fomentar a 
comunicação, a 

partilha e o trabalho 
colaborativo entre os 
elementos do grupo 

disciplinar. 

300 CLASSROOM 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
promoção da 

autoavaliação e/ou 
avaliação interpares 

com recurso a 
ferramentas digitais. 

Criação de recurso 
digital para 

autoavaliação (ex.: 
Google forms) no 

âmbito da disciplina. 

Criar um recurso 
digital de grupo no 

âmbito da 
autoavaliação da 

disciplina. 

300 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 
Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 

Formação de curta 
duração (mínimo de 6 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 

300 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

educativa para 
potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupos 
disciplinares 

dos docentes do grupo 
a nível dos portefólios 

digitais. 

horas) sobre 
portefólios digitais. 

grupo a nível dos 
portefólios digitais. 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades no âmbito 
da avaliação e apoio às 

aprendizagens com 
recurso ao digital no 
desenvolvimento do 
domínio da escrita. 

Formação de curta 
duração sobre 

ferramentas digitais a 
aplicar no âmbito do 
domínio da escrita. 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 
grupo a nível do 

desenvolvimento do 
domínio de escrita. 

300 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Falhas no sistema 
interno / rede 

Utilização sistemática 
da Classroom como 
forma de reforço de 
aprendizagem, de 

comunicação e 
avaliação. 

Interagir com os 
alunos de forma 

sistemática através 
da classroom. 

320 CLASSROOM 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Falta de recursos 
específicos: 

computador, tablets e 
internet.  

Dificuldades no 
domínio das 
ferramentas. 

Criação  de uma aula 
interativa por ano de 
escolaridade/turma 

com recurso a 
plataformas e/ou 

ferramentas digitais 
interativas. 

Criar ferramentas 
educativas digitais de 
lecionação interativa 

de conteúdos. 

320 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Falhas no sistema 
interno / rede. 

Falta de recursos 
específicos: 

computador, tablets, 
telemóvel e internet. 

Aplicação de testes 
digitais (quizzis, 
kahoots, Google 

forms) no âmbito dos 
domínios do 

vocabulário e da 
gramática. 

Utilizar  ferramentas 
digitais diversificadas 

na avaliação, no 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

320 AVALIAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Falta de recursos 
específicos: 

computador, tablets e 
internet.  

Dificuldades no 
domínio das 
ferramentas. 

Criação de uma 
produção oral com o 
apoio dos recursos 
educativos digitais 
(vídeos, voKi, …) 

Avaliar com vista à 
melhoria dos 
resultados no 

domínio da produção 
oral. 

320 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldade na 
interação e controlo 
efetivo do trabalho 
desenvolvido pelos 

alunos online. Falta de 
formação, nesta área, 

dos professores. 

Criação de um Padlet 
por ano de 

escolaridade. 

Divulgar/partilhar  e 
armazenar os 

trabalhos dos alunos 
com recurso a um 

mural digital. 

320 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Melhorar articulação 
e comunicação no 

Agrupamento e das 
suas diferentes 
estruturas de 
intervenção 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Falhas na articulação 
do trabalho 

colaborativo entre as 
várias estruturas de 

intervenção. 

Promoção de um 
projeto interdisciplinar  

com recurso a e-
atividades integradas 

na metodologia de 
trabalho de projeto 

e/ou DAC. 

Promover o trabalho 
colaborativo 

recorrendo a um 
projeto 

interdisciplinar  com 
recurso a e-

atividades integradas 
na metodologia de 
trabalho de projeto 

e/ou DAC. 

320 PROJETOS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

 
Pouca participação  e 
responsabilidade dos 

alunos no trabalho fora 
da sala de aula, o que 
compromete o sucesso 

desta metodologia 
baseada numa 

preparação prévia dos 
conteúdos. 

Utilização de uma 
metodologia de 
trabalho de sala 

invertida com recurso 
a e-atividades. 

Utilizar metodologia 
de trabalho de sala 

invertida com recurso 
a e-atividades. 

320 METODOLOGIAS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo 
a nível dos portefólios 

digitais. 

Formação de curta 
duração (mínimo de 6 

horas) sobre 
ferramentas digitais. 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 
grupo. 

320 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades de 
comunicação com os 

alunos 

Criação de uma 
classroom por turma e 
dinamização regular 

da mesma. 

Utilizar esta 
plataforma digital 

para ensino e 
comunicação com os 

alunos. 

330 CLASSROOM 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
construção colaborativa 

de recursos digitais 
para aplicar na 

avaliação pedagógica. 

Criação/utilização de 
recursos digitais para 

a avaliação 
formativa/sumativa 

dos alunos. 

Utilizar recursos 
digitais para 
diversificar e 

melhorar o processo 
de avaliação 

pedagógica dos 
alunos. 

330 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
construção colaborativa 

de recursos digitais 
para aplicar na 

avaliação pedagógica. 

Criação / utilização de 
recursos digitais para 

autoavaliação dos 
alunos na disciplina 

Utilizar recursos 
digitais para 
diversificar e 

melhorar o processo 
de autoavaliação  

dos alunos. 

330 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
promoção da avaliação 
interpares com recurso 
a ferramentas digitais. 

Criação / utilização de 
recursos digitais para 
os alunos aplicarem 

na avaliação dos seus 
pares. 

Utilizar recursos 
digitais para 
diversificar e 

melhorar o processo 
de avaliação 

pedagógica dos 
alunos. 

330 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Dificuldades na 
implementação do 

trabalho 

Promoção 
/participação em 

Projetos 
Interdisciplinares. 

Intervir em projetos 
interdisciplinares em 
que a disciplina de 

inglês esteja 

330 PROJETOS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

interdisciplinar/articulaç
ão curricular. 

presente em cada 
conselho de turma 
com recurso a e-

atividades integradas 
na metodologia de 
trabalho de projeto 

e/ou DAC. 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
implementação da 

metodologia de 
trabalho de projeto. 

Dinamização de 
atividades utilizando 
esta metodologia e 

recorrendo a 
ferramentas digitais. 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

330 PROJETOS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Pouca 
autonomia/envolvência 

dos alunos no seu 
processo de 

desenvolvimento de 
aprendizagens. 

Utilização da 
metodologia de 
trabalho de sala 

invertida com recurso 
a e-atividades. 

Desenvolver a 
autonomia dos 

alunos na construção 
do seu conhecimento 

recorrendo a 
diferentes estratégias 

de ensino e 
aprendizagem. 

330 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Criação reduzida de 
recursos digitais. 

Criação de recursos 
digitais (Nearpod, 

storyboard, wordwall, 
padlet, voki ...). 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

330 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
existência de um banco 

de recursos digital 
específicos do grupo 

disciplinar. 

Criação de um banco 
de recursos digitais 
(pasta partilhada). 

Fomentar a partilha e 
o trabalho 

colaborativo entre os 
elementos do grupo 

disciplinar. 

330 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 
Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

Frequência de ações 
de formação no 

Desenvolver as 
competências digitais 

330 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

educativa para 
potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

competências digitais 
dos docentes do grupo. 

âmbito da 
Capacitação Digital. 

dos docentes do 
grupo. 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades de 
comunicação com as 
turmas no contexto da 

pandemia 
(confinamento e 

situações de 
isolamento de alunos e 

professores). 

Dinamização de 
situações de 

aprendizagem, de 
forma síncrona e/ou 

assíncrona via 
classroom. 

Facilitar a 
comunicação 

professor - alunos. 

400 CLASSROOM 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Limitada utilização de 
recursos/instrumentos 

digitais para a 
avaliação formativa 

com feedback 

Criação e utilização 
de diferentes recursos 

educativos digitais  
que integrem 
modalidades 
diferentes de 

avaliação pedagógica 
com feedback 

contínuo aos alunos, 
autoavaliação 

Proporcionar 
momentos de 

autoavaliação e/ou 
autorregulação das 

aprendizagens pelos 
alunos. 

400 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Conciliar o ensino 
presencial e o online 

em caso de isolamento 

Dinamização de 
situações de 

aprendizagem, de 
forma síncrona e/ou 

assíncrona 

Incluir todos os 
alunos nas dinâmicas 

de aprendizagem 
tanto presencial 
como à distância 

400  

Pedagógica 

Melhorar articulação 
e comunicação no 

Agrupamento e das 
suas diferentes 
estruturas de 
intervenção 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Subaproveitamento na 
utilização dos meios 
digitais disponíveis 

Utilização constante e 
sistemática das 

diferentes 
modalidades de 

comunicação digital 
ao alcance da 

Universalização, no 
agrupamento, da 

utilização das 
diferentes 

modalidades de 
comunicação digital. 

400  
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

comunidade 
educativa. 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Desconhecimento da 
diversidade e 

potencialidades das 
plataformas e recursos 

educativos digitais 

Criação, utilização e 
divulgação de 

diferentes plataformas 
e recursos educativos 

digitais 

Proporcionar a 
aquisição de 

conhecimentos e o 
desenvolvimento 
aprendizagens 
significativas 
pelos alunos 

400 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Impossibilidade de 
comunicar e criar 

trabalhos conjuntos 
com a turma durante a 

pandemia. 

Criar classroom para 
todas as turmas. 

Estabelecer o 
contato 

professor/aluno e 
aluno/aluno; 

Fornecer elementos 
de trabalho para 

acompanhamento 
dos conteúdos 
lecionados; Dar 

feedback sobre a 
avaliação dos 

trabalhos propostos. 

420 CLASSROOM 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Aplicação de testes 
digitais : quizzis, 

kahoots, Google forms 
como forma de 
avaliação, de 

acompanhamento e 
melhoria das 

aprendizagens. 
Ponto fraco: Falhas de 

rede. 

Aplicação de testes 
digitais (quizzis, 

kahoots, ou Google 
forms) no âmbito dos 

conteúdos 
programáticos. 

Utilizar  ferramentas 
digitais na avaliação, 
no acompanhamento 

e melhoria das 
aprendizagens 

420 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 
Fomentar o uso de 
metodologias de 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Apresentação  de 
conteúdo presencial e, 

em simultâneo, 

Criação  de uma aula 
interativa por ano de 
escolaridade/turma 

Criar ferramentas 
educativas digitais de 

420 
RECURSO 

DIGITAL 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Agrupament
o 

atividades em que a 
tecnologia contribui 
para a aquisição de 

conhecimento. 
Ex: Escola Virtual, 
youtube e outros). 

com recurso a 
plataformas e/ou 

ferramentas digitais 
interativas. 

lecionação interativa 
de conteúdos. 

Pedagógica 

Melhorar articulação 
e comunicação no 

Agrupamento e das 
suas diferentes 
estruturas de 
intervenção 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Participação num 
projeto interdisciplinar 

com recurso a e-
atividades integradas 

na metodologia de 
trabalho de projeto e/ou 

DAC. 

Promoção de um 
projeto interdisciplinar  

com recurso a e-
atividades integradas 

na metodologia de 
trabalho de projeto 

e/ou DAC. 

Promover o trabalho 
colaborativo 

recorrendo a um 
projeto 

interdisciplinar  com 
recurso a e-

atividades integradas 
na metodologia de 
trabalho de projeto 

e/ou DAC. 

420 PROJETOS 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Utilização de uma 
metodologia de 
trabalho de sala 

invertida com recurso a 
e-atividades. 

Ponto fraco: depende 
muito da participação  

e responsabilidade dos 
alunos, o que 

compromete o sucesso 
desta metodologia. 

Utilização de uma 
metodologia de 
trabalho de sala 

invertida com recurso 
a e-atividades. 

Utilizar metodologia 
de trabalho de sala 

invertida com recurso 
a e-atividades. 

420 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Utilização de 
ferramentas digitais 
para divulgação e 

armazenamento de 
conteúdos: padlet. 

Criação de um Padlet 
por ano de 

escolaridade. 

Divulgar/partilhar  e 
armazenar os 

trabalhos dos alunos 
com recurso a um 

mural digital. 

420 PORTEFÓLIO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades de 
comunicação/interação 

com alguns alunos. 

Criação de uma 
Classroom por turma 

e dinamização da 
mesma. 

Interagir/comunicar 
de forma regular com 

os alunos pela 
Classroom de forma 

a criar, distribuir, 
recolher e classificar 

trabalhos. 

500 CLASSROOM 

Pedagógica 

Reforçar os 
equipamentos 
disponíveis e 

diversidade da 
infraestrutura 

tecnológica de apoio 
à aprendizagem 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Quadros interativos 
não operacionais. 

Utilização dos 
quadros interativos. 

Mobilizar o grupo 
disciplinar para a 
metodologia de 

trabalho com recurso 
aos quadros 
interativos. 

500 
INFRAESTRUTUR

AS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Dificuldades na 
promoção da 

autoavaliação e/ou 
avaliação interpares 

com recurso a 
ferramentas digitais. 

Criação de recurso 
digital para 

autoavaliação (ex.: 
Google forms) no 

âmbito da disciplina. 

Mobilizar o grupo 
disciplinar para a 
metodologia de 

trabalho com recurso 
a e-atividades. 

500 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Constrangimentos 
inerentes à 

necessidade de acesso 
à tecnologia e maior 

disponibilidade e 
preparação por parte 

do professor. 

Criação de recursos 
digitais para avaliação 

formativa (ex.: 
Kahoot, Quizzis, 
questões-aula ou 

outras ferramentas 
educativas 

semelhantes). 

Criar, no mínimo, um 
recurso digital 

mensal de grupo. 

500 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Dificuldades na 
inovação e 

diversificação de 
estratégias/metodologi

as no âmbito da 
aprendizagem 

invertida. 

Utilização da 
metodologia de 
trabalho de sala 

invertida. 

Mobilizar o grupo 
disciplinar para a 

metodologia de sala 
invertida. 

500 METODOLOGIAS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Dificuldades na 
inovação e 

diversificação de 
estratégias/metodologi

as no âmbito da 
dinamização de 

projetos 
interdisciplinares. 

Promoção/dinamizaçã
o da metodologia de 

ensino de projeto 
interdisciplinar. 

Promover/participar 
em projetos 

interdisciplinares em 
cada conselho de 

turma com recurso a 
e-atividades 

integradas na 
metodologia de 

trabalho de projeto 
e/ou DAC. 

500 PROJETOS 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo 
a nível dos portefólios 

digitais. 

Formação de curta 
duração (mínimo de 5 

horas) sobre 
portefólios digitais. 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 
grupo a nível dos 

portefólios digitais. 

500 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo 

a nível de projetos 
lúdicos matemáticos. 

Formação de curta 
duração em projetos 
lúdicos matemáticos. 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 
grupo a nível do 

desenvolvimento de 
projetos lúdicos 
matemáticos. 

500 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo 
para criar ambientes de 

aprendizagem do 

Formação de curta 
duração Milage 

Aprender+ do séc. 
XXI na disciplina de 

matemática. 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 
grupo para criar 
ambientes de 

aprendizagem do 
século XXI na 

500 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

alunos, pais e 
educadores 

século XXI na disciplina 
de Matemática. 

disciplina de 
Matemática. 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo 
a nível da matemática 

financeira. 

Formação de curta 
duração em 
matemática 
financeira. 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 
grupo para aplicação 

da matemática 
financeira em 

situações 
quotidianas. 

500 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
diversificar os 

instrumentos de 
avaliação. 

Criação de um 
portefólio digital como 

instrumento de 
avaliação para o ano 

letivo. 

Diversificar as 
estratégias de 

ensino/aprendizagem
. 

500 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Impossibilidade de 
comunicar e criar 

trabalhos conjuntos 
com a turma durante a 

pandemia. 

Criar classroom para 
todas as turmas. 

Estabelecer o 
contato 

professor/aluno e 
aluno/aluno; 

Fornecer elementos 
de trabalho para 

acompanhamento 
dos conteúdos 
lecionados; Dar 

feedback sobre a 
avaliação dos 

trabalhos propostos. 

510 CLASSROOM 

Pedagógica 

Reforçar os 
equipamentos 
disponíveis e 

diversidade da 
infraestrutura 

Departament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Pouca utilização do 
quadro interativo 
devido a avaria. 

Utilização dos 
quadros interativos e 

elaboração de 
atividades com base 

na sua utilização. 

Criar aulas com 
utilização deste 

recurso 

510 
INFRAESTRUTUR

AS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

tecnológica de apoio 
à aprendizagem 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Agrupament
o 

A propor a 
outros 

Departament
o 

Formação sobre 
atividades 

experimentais de FQ 

Formação RED e 
formação em 

atividades 
experimentais 

25 horas de 
formação nestes 

campos por 
professor 

510 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Melhoria/Criação de 
recursos digitais para o 

processo de 
ensino/aprendizagem 
incluindo a avaliação 
formativa no Forms. 

Criação/utilização de 
recursos digitais 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

510 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Melhorar articulação 
e comunicação no 

Agrupamento e das 
suas diferentes 
estruturas de 
intervenção 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Avaliação formativa 
interpares com vista à 

melhoria dos 
resultados. Projetos 
Interdisciplinares. 

Avaliação em google 
forms com o objetivo 
de melhorar futuras 

aprendizagens. 

Intervir em projetos 
transdisciplinares 

com recurso a 
ferramentas digitais. 

510 AVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Metodologia de 
trabalho de sala 

invertida com recurso a 
e-atividades. 

Realização, de pelo 
menos, uma aula de 
ensino invertido por 

período. 

Usar novas 
estratégias de 

ensino. 

510 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Recurso digital para 
autoavaliação na 

Classroom. 

Forms de 
autoavaliação 

Fazer a 
autoavaliação por 

período nesta 
plataforma digital. 

510 AUTOAVALIAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Inexistência de 
portefólio digital 

Portefólio digital 
Criação de um 

portefólio digital por 
turma 

510 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Pouca autonomia e 
sentido critico no 

reconhecimento das 
aprendizagens 

realizadas 

Forms de 
heteroavaliação 

Realizar a 
heteroavaliação por 

período nesta 
plataforma digital. 

520 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Dificuldades na 
implementação do 

trabalho 
interdisciplinar/articulaç

ão curricular. 

Promoção de Projetos 
Interdisciplinares / 

DAC. 

Promover um projeto 
interdisciplinar em 
cada conselho de 

turma com recurso a 
e-atividades 

integradas na 
metodologia de 

trabalho de projeto 
e/ou DAC. 

520 PROJETOS 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Dificuldades na 
comunicação com os 

alunos 

Criação de uma 
Classroom por 

turma/disciplina e 
dinamização da 

mesma 

Mínimo de 2 
comunicações via 

classroom por 
período. 

520 CLASSROOM 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Recurso digital para 
autoavaliação na 

Classroom. 

Forms de 
autoavaliação 

Aplicação dos dois  
instrumentos de 

avaliação formativa. 

520 AUTOAVALIAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

Agrupament
o 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Suprir lacunas na 
implementação 

pedagogia invertida na 
sala de aula 

Formação de curta 
duração (5 horas) 

Formação para 
docentes que 

lecionavam o 8º ano. 

520 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

sobre pedagogia 
invertida. 

Tecnológica 
e digital 

Reforçar os 
equipamentos 
disponíveis e 

diversidade da 
infraestrutura 

tecnológica de apoio 
à aprendizagem 

Agrupament
o 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Problemas na 
comunicação/resolução 

de problemas 

Efetuar o suporte 
necessário ao bom 
funcionamento dos 

equipamentos digitais 
de acesso à 

aprendizagem digital 

Garantir que todos 
têm acesso ao 
ensino digital. 

550 
INFRAESTRUTUR

AS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Recurso a e-atividades 
de forma 

interdisciplinar pouco 
frequente 

Implementação de um 
projeto interdisciplinar 
em cada conselho de 
turma com recurso a 

e-atividades 
integradas na 

metodologia de 
trabalho de projeto 

e/ou DAC. 

Promover a 
interdisciplinaridade 

de forma mais efetiva 
e com recurso ao 

digital. 

550 PROJETOS 

Pedagógica 

Reforçar os 
equipamentos 
disponíveis e 

diversidade da 
infraestrutura 

tecnológica de apoio 
à aprendizagem 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Recursos tecnológicos 
escassos ao nível da 

produção de conteúdos 
multimédia 

Realização de 
candidatura para a 
instalação de um 

Laboratório de 
Educação Digital - 

LED 

Proporcionar 
condições ao  

desenvolvimento do 
pensamento crítico e 
criativo, do raciocínio 

e resolução de 
problemas, bem 
como do saber 

científico técnico e 
tecnológico, de forma 
a aumentar/potenciar 
o desenvolvimento 

pessoal e autonomia 
digital. 

550 
INFRAESTRUTUR

AS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Uso pouco 
diversificado de 

plataformas digitais 

Utilização de várias 
plataformas digitais 
(Classroom, Email, 
Tinkercad, Quizizz, 
wordwall, Nearpod, 
WIX, Padlet, entre 

outras) 

Capacitar os alunos 
na utilização de 

diversas plataformas 
online de forma a 
conseguirem criar 
recursos digitais 

diversificados 

550 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Existência de dúvidas 
na criação de REDs e 

ou utilização de 
plataformas digitais por 
parte da comunidade 
docente (perceção 

desta realidade pelos 
pedidos de ajuda 

informais) 

Implementação do 
espaço S.O.S 

informática 

Apoiar os 
professores na 

utilização dos mais 
variados recursos 

digitais. 

550 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Dificuldades na 
comunicação e na 

utilização de alguns 
meios digitais 

Utilização da 
classroom em todas 

as turmas. 

Utilizar esta 
plataforma digital 

para facilitar a 
comunicação. 

600 CLASSROOM 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo. 

Frequência de ações 
de formação no 

âmbito da 
Capacitação Digital. 

Desenvolver as 
competências digitais 

dos docentes do 
grupo. 

600 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Lacunas na 
implementação do 

trabalho 
interdisciplinar/articulaç

ão curricular. 

Promoção/colaboraçã
o em projetos 

interdisciplinares. 

Colaborar em 
projetos 

interdisciplinares com 
recurso a e-

atividades integradas 

600 PROJETOS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

na metodologia de 
trabalho de projeto 

e/ou DAC. 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade de 
desenvolver as 

competências digitais 
dos docentes do grupo. 

Realização de aulas 
invertidas. 

Diversificar e inovar 
as estratégias de 

ensino e 
aprendizagem. 

600 METODOLOGIAS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Fomentar a utilização 
dos RED 

Criação de novos 
recursos utilizando 
plataformas digitais 

Diversificar as 
estratégias de ensino 
e aprendizagem com 
vista à melhoria dos 

resultados 

610 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Reforçar a utilização 
da Classroom em 

todas as 
turmas/disciplinas/cicl

os 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Fomentar a utilização 
dos RED 

Utilização da 
Classroom como 

forma de 
aprendizagem e 

avaliação. 

Diversificar as 
estratégias de ensino 
e aprendizagem com 
vista à melhoria dos 

resultados 

610 CLASSROOM 

Pedagógica 

Reforçar os 
equipamentos 
disponíveis e 

diversidade da 
infraestrutura 

tecnológica de apoio 
à aprendizagem 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Rede de internet não 
cobre totalmente a área 

das infraestruturas 
desportivas 

Aumentar n.º de AP 
no pavilhão 

Aumentar a 
cobertura de rede em 
todo a infraestrutura 

desportiva 

620 
INFRAESTRUTUR

AS 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Melhorar os recursos 
digitais existentes 

Criar recursos digitais 
Diversificar as 

estratégias de ensino 
e aprendizagem 

620 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar o uso de 
metodologias de 

ensino-aprendizagem 
híbridas 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Pouca autonomia na 
procura de 

conhecimento 
Aula invertida 

Desenvolver a 
autonomia dos 

alunos pela procura 
de conhecimento. 

620 METODOLOGIAS 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Inexistência de 
portefólio digital 

Portefólio digital 
Criação de um 

portefólio digital por 
turma 

620 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Melhoria do recurso 
digital para a avaliação 

formativa 

Recurso digital para 
avaliação formativa 

no Forms 

Uniformização do 
recurso digital 

existente 

620 
RECURSO 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Desconhecimento de 
alguns professores das 

aplicações para criar 
um e-portefólio 

Formação no âmbito 
da elaboração de um 

portefólio digital 

Capacitar os 
professores na 

utilização do Google 
sites 

620 FORMAÇÃO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Nunca foi utilizado Portefólio digital 
Criação de portefólio 

digital 
910 PORTEFÓLIO 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

A propor a 
outros 
Grupos 

disciplinares 

Nunca foi realizada 
Informação sobre 

segurança na internet 
e cyberbullying 

Realizar sessão de 
informação, dirigida 

aos alunos 
acompanhados, 

sobre segurança na 
internet e 

cyberbullying 

910 FORMAÇÃO 
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Dimensão Objetivos da Ação 
Autor da 

Ação 
Alcance da 

Ação 
Diagnóstico/ponto 

fraco/problema 
Ação 

Objetivo específico 
a atingir 

Grup
o 

Classificação 

Pedagógica 

Potenciar a utilização 
de ferramentas 

digitais na avaliação, 
acompanhamento e 

melhoria das 
aprendizagens 

Grupo 
Disciplinar 

Exclusivo ao 
grupo 

disciplinar 

Necessidade da 
constante promoção da 

utilização de 
plataformas digitais e 
softwares (edição de 
texto, apresentação, 
edição de imagem e 
outros) nos alunos 

acompanhados 

Utilização de 
plataformas digitais e 
softwares variados 

Promover a utilização 
de plataformas 

digitais e softwares 
pelos alunos 

acompanhados 

910 
RECURSOS 

DIGITAL 

Pedagógica 

Fomentar a formação 
dos vários elementos 

da comunidade 
educativa para 

potenciar a qualidade 
das aprendizagens e 

envolvimento dos 
alunos, pais e 
educadores 

Grupo 
Disciplinar 

Transversal 
a todo o 

Agrupament
o 

Necessidade de 
formação em 

capacitação Digital 

Formação em 
Capacitação Digital 

Desenvolvimento nos 
professores do grupo 

de competências 
digitais 

910 FORMAÇÃO 

 


