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1.1. Dados do Agrupamento 

 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Susana Fonseca Presidente da CAP Organizacional 

Fátima Marques Vice-Presidente da CAP Organizacional 

Rui Oliveira Vogal da CAP Organizacional 

Leandro Pereira Assessor para a área tecnológica Tecnológica e Digital 

Gustavo Frade Representante docentes 1.º CEB Pedagógica 

Ana Alves Coordenadora das Bibliotecas Pedagógica 

Célia Mendes Representante docentes 2.º CEB Pedagógica 

Gabriela Ferreira Equipa P.A.A. Pedagógica 

 

Informação Geral do Agrupamento 

Nº de estabelecimentos escolares 15 

Nº de alunos 1760 

Nº de professores 152 

Nº de pessoal não docente 72 

Escola TEIP Não 

 

Período de vigência do PADDE 21/23 

 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 07 fevereiro 22 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 

 

SELFIE 

Período de aplicação Abril 2021 

 

 

CHECK-IN 

Período de aplicação 
1.ª fase – janeiro 2021 

2.ª fase – fevereiro 2021 

 

 

 

 

  

Participação  

Nível de ensino 

Dirigentes Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 6 5 83 22 21 95 169 164 97 

2º ciclo 5 4 80 27 18 67 269 249 93 

3º ciclo 7 7 100 44 29 66 437 402 92 

Secundário geral 7 5 71 14 10 71 139 128 92 

Secundário 

profissional 
3 3 100 11 9 82 72 66 92 

Participação  

Nº de respondentes 145 

% 87 

Outros Referenciais para Reflexão 

 

Relatórios de avaliação interna 
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1.3. A História Digital do Agrupamento: Diagnóstico 

 

 

 

 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

A gestão de sistemas do Agrupamento é feita por áreas ou setores. 

A Direção utiliza a plataforma TEAMS e o email institucional para divulgar e comunicar com as estruturas intermédias e com 

todos os docentes e educadores. A mesma plataforma é utilizada para a comunicação e divulgação de informação e de 

documentos pelos diversos departamentos, equipas pedagógicas, diretores de turma e encarregados de educação. 

A página do Agrupamento é o meio preferencial de divulgação com a comunidade. 

O Agrupamento tem também ligação à RBE (Rede de Bibliotecas Escolares) permitindo, enquanto estrutura integradora, a 

otimização de recursos digitais pelas diferentes instituições do agrupamento.  

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 2.9 2.9 3.3 

2º ciclo 3.4 3.0 3.8 

3º ciclo 2.9 3.1 3.4 

Secundário geral 3.2 3.3 3.1 

Secundário profissional 3.4 3.0 3.1 

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

Nível de ensino Computador Internet 

1º ciclo 77 97 

2º ciclo 87 97,5 

3º ciclo 90,4 98 

Secundário geral 96 99,4 

Secundário profissional 93 99 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Aquisição de refeições X  

Plataforma E@D X  

Website do Agrupamento X  

E-mail Institucional  X  
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As Bibliotecas Escolares têm nas suas funções a promoção das literacias digitais, da informação e dos media e os professores 

bibliotecários sempre desenvolveram todo um trabalho no âmbito da capacitação digital de todos os seus utilizadores, alunos 

e professores. Além das práticas implementadas, os próprios recursos das bibliotecas, refletindo os tempos modernos, 

apresentam-se em múltiplos suportes. Os serviços prestados pelas bibliotecas escolares têm lugar presencialmente, mas 

também em modalidades à distância. Existe, pois, um caminho facilitador de uma intervenção proativa por parte das 

bibliotecas na transição digital, que as mesmas têm vindo a percorrer há já algum tempo. 

Em termos administrativos são utilizadas as plataformas que permitem acesso a informação imediata: Gestão Integrada para a 

Administração Escolar. 
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1.4. A História Digital do Agrupamento: Dimensão Pedagógica 

 

 

 

Comentários e reflexão 

A proficiência global dos docentes do Agrupamento situa-se, na sua maioria, (67%) nos níveis intermédios (B1 e B2), o que 

pode ser considerado bom.  

Quando correlacionamos essa proficiência com as outras vertentes, verificamos que os resultados obtidos são menos 

animadores. Detalhando, verificamos que na vertente do envolvimento profissional 74% dos nossos docentes são 

posicionados nos níveis A2 (30%) e B1 (44%).  

Analisando os dados da área “ensino e aprendizagem” e “avaliação” verificamos que mais de metade (entre os 56% e os 60%) 

se posiciona no nível 1. Estes resultados refletem-se diretamente na capacitação e promoção da competência digital dos 

aprendentes com resultados entre os 66% e os 90% a situarem-se nos primeiros 3 níveis: A1, A2 e B1. 

Os resultados obtidos demonstram que não é por falta de competências digitais dos docentes, mas provavelmente por 

dificuldades na aplicação dessas competências. 

As maiores fragilidades detetadas prendem-se com o recurso a meios digitais dentro da sala de aula, no desenvolvimento do 

ensino, e na utilização de ferramentas inovadoras para alcançar mais e melhores aprendizagens por parte dos nossos alunos e 

dos nossos professores. 

Por outro lado, analisando os resultados obtidos através da SELFIE, detetámos, na dimensão em análise, fragilidades ao nível 

das práticas de avaliação. Os alunos consideram que não há recurso às tecnologias para identificação de pontos fortes e fracos 

e de transmissão de feedback entre pares. Este mesmo universo considera que os seus professores não valorizam as aptidões 

digitais adquiridas fora da escola.  

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 3.9 4.0 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.3 3.4 3.3 

Práticas de Avaliação 3.0 3.2 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3.4 3.3 3.5 

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

Área Nível 1 (A1 e A2) Nível 2 (B1 e B2) Nível 3 (C1 e C2) 

Proficiência Global 29 67 6 

Envolvimento Profissional 35 67 3 

Recursos digitais 45 51 4 

Ensino e aprendizagem 56 38 6 

Avaliação 60 37 3 

Capacitação dos aprendentes 38 44 18 

Promoção da competência digital dos aprendentes 54 44 2 
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As aprendizagens dos nossos alunos serão tanto mais efetivas quanto mais conseguirmos proporcionar momentos de 

avaliação formativa e de autoavaliação que permitam a cada aluno, respeitando o seu ritmo, desenvolver o seu potencial. 
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1.5. A História Digital do Agrupamento: Dimensão Organizacional 

 

 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Não foi recolhida informação com a finalidade de objetivamente conhecermos as competências digitais dos encarregados de 

educação. Com a utilização da plataforma Teams, do GIAE online, do email institucional, com base em informações ao longo 

do ano por parte dos diretores de turma e por constatação do grupo de trabalho parece-nos existir heterogeneidade nos 

conhecimentos e utilização das tecnologias digitais e haver um número significativo de Encarregados de Educação com baixa 

proficiência digital. 

Não 

Pessoal não docente 

Assistentes técnicos - utilizam plataformas digitais no desenvolvimento das suas funções profissionais revelando algumas 

lacunas ao nível tecnológico. Demonstram interesse em adquirir novos conhecimentos sendo necessária formação 

diversificada para ultrapassar as dificuldades detetadas. 

Assistentes operacionais – existe um número significativo que não apresenta competências tecnológicas, havendo ainda 

funcionários que não possuem e-mail. A criação de e-mail institucional para todo o pessoal não docente será uma prioridade 

neste plano. 

 

Sistemas de informação à gestão 

GIAE; GPV; SNC-AP; SIBE; SIGO; REVVASE; Teams; SINAGET 

 

Comentários e reflexão 

Analisando os resultados obtidos através da SELFIE, destacamos as áreas e respetivos tópicos, desta dimensão, onde 

consideramos ser prioritário intervir: 

A: Liderança 

Estratégia digital - a maioria concorda com reservas sobre existir uma estratégia digital no agrupamento. 

Participação das empresas na estratégia - a maioria considera insuficiente a participação das empresas. 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 2.9 2.9 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3.0 3.0 3.3 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.4 3.3 ----- 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 35 67 4 
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Tempo para explorar o ensino digital - a maioria afirma que os professores não têm tempo para explorar o ensino digital. 

B: Colaboração e trabalho em rede 

Análise dos progressos - a maioria acredita que não se utilizam tecnologias digitais na análise dos progressos. 

O debate das vantagens e desvantagens do ensino através das tecnologias digitais é ainda insuficiente, sobretudo para os 

dirigentes. 

Parcerias - os participantes entendem que as empresas não participam ativamente na estratégia digital do agrupamento. 

 

Analisando e refletindo sobre os resultados obtidos na dimensão organizacional verifica-se que há debilidades ao nível da 

liderança e que se deve também potenciar a dimensão “Colaboração e trabalho em rede”. 

Será necessário definir, fomentar e divulgar práticas organizacionais quer da direção quer das estruturas intermédias. 

Verifica-se, ainda, que no “Envolvimento Profissional” a maioria dos docentes se encontra no nível 2 (61%) havendo 35% de 

docentes que se encontram no nível 1. É fundamental potenciar o trabalho colaborativo, a partilha das boas práticas, a criação 

e divulgação de recursos digitais que permitam melhorar os resultados e melhorar a satisfação e envolvimento de toda a 

comunidade educativa. 

Será reforçada a necessidade de criação de recursos digitais a utilizar em sala de aula recorrendo aos tempos de trabalho 

colaborativo disponibilizados nos horários dos docentes (dois tempos comuns a todos os docentes). 
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2.1. Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

O trabalho que tem sido desenvolvido no AEMGN alicerça-se em quatro linhas orientadoras: Prestar serviço de qualidade, 

organizar visando o sucesso, formar para a cidadania e envolver e responsabilizar com o intuito de pensar e projetar o 

Agrupamento no futuro. 

Hoje, mais do que nunca, as escolas precisam de se reinventar para responder aos desafios complexos deste século e fazer 

face às imprevisibilidades resultantes da evolução do conhecimento e da tecnologia. 

Sabendo que alunos com nível de proficiência digital mais elevado serão cidadãos mais participativos, incluídos e aptos a lidar 

com os desafios da sociedade em que estão integrados, queremos que os nossos docentes proporcionem aos seus alunos 

experiências enriquecedoras que contribuam para desenvolverem competências digitais significativas e que cada sala de aula 

seja o centro de desenvolvimento e que cada aluno consiga o “equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade 

e o sentido crítico” tornando-se num cidadão ativo e responsável.  

 

Objetivos Gerais 

 Melhorar os equipamentos informáticos e a conetividade no AEMGN. 

 Definir estratégias organizacionais a implementar no agrupamento na transição digital, garantindo a participação de 

todos os intervenientes.  

 Utilizar as tecnologias digitais para melhorar a comunicação e envolver a comunidade educativa. 

 Aumentar e melhorar a utilização das tecnologias digitais na organização e funcionamento do AEMGN  

 Aumentar e melhorar a utilização das tecnologias nos processos de ensino/aprendizagem para melhorar a prestação 

de serviço, melhorar a satisfação e motivação dos trabalhadores e melhorar os resultados escolares.  

 

 

Parceiros 

Ministério da Educação 

Câmara Municipal da Marinha Grande 

Associações de Pais 

Associação de Estudantes 

Adeser II - Associação p/ o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande IPSS 

Instituto Politécnico de Leiria 

Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos (C.E.N.T.I.M.F.E) 

Associação Crescer e Crer 

Movimento pela Marinha 

Centro de Formação Leirimar 
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 Objetivos   

Dimensão Objetivo Métrica Parceiros Prioridade 

Tecnológica e 

digital 

1. Melhorar o equipamento tecnológico e digital do 

Agrupamento. 

 

Equipamento em funcionamento (adquirido; 

doado; reutilizado): PC, portáteis, tabletes, 

quadros interativos, mesas digitalizadoras. 

 

Sala de informática na EBNC 

Ministério da Educação 

Empresas Locais 

Movimento pela Marinha 

1 

2. Assegurar a atribuição de equipamento 

informático e conetividade a alunos e professores.  

 

% de alunos e docentes com equipamento 

informático. 

 

% de alunos e docentes com conetividade. 

 

 1 

3. Providenciar apoio técnico e manutenção dos 

equipamentos 

Nomeação da equipa. 

 

N.º de assistências. 

 

Docentes do Gr550 

Empresas locais 

Alunos do 3.º ano do Curso 

de informática 

1 

4. Desenvolver as competências digitais de alunos, 

pessoal docente e não docente. 

% de inscrições em ações de formação 

% utilização tecnologias com os alunos. 
Centro Formação LeiriMar 2 

Pedagógica 

1. Utilizar de forma eficaz as tecnologias digitais para 

a melhoria das estratégias de 

ensino/aprendizagem e a sua utilização no 

processo de avaliação formativa. 

% de docentes que utilizam tecnologias digitais 

no processo ensino aprendizagem e na avaliação 

formativa dos alunos. 
 1 

2. Desenvolver projetos interdisciplinares 

agregadores do saber rentabilizando as 

ferramentas digitais. 

N.º de projetos; taxa de participação (disciplinas, 

docentes e alunos).  2 
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3. Implementar mecanismos de autorregulação. N.º de docentes que aplicaram questionários de 

avaliação. 
 2 

4. Biblioteca Escolar % atividades disponibilizadas.  2 

Organizacional 

1. Criar condições para o trabalho colaborativo entre 

os docentes. 

N.º de tempos atribuídos aos docentes 
 1 

2. Melhorar a comunicação no Agrupamento. 

 

Utilização do email institucional por alunos, 

pessoal docente e não docente. 

Página do AEMGN atualizada 

Jornal Escolar 

 1 

3. Melhorar a organização funcional do AEMGN com 

recurso às tecnologias digitais para melhorar a 

prestação de serviço público. 

 N.º de documentos em formato digital 

Taxa de utilização do email institucional  1 

4. Consolidar a autoavaliação do agrupamento. N.º de questionários de satisfação aplicados  2 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 

 

Atividades e cronograma 

Dimensão Objetivo Atividade Intervenientes Data 

Tecnológica e 

digital 

1.1. Requalificar o equipamento tecnológico e digital. 

 

 Levantamento do equipamento informático e tecnológico 

(número, caraterísticas e software) existente nas escolas do 

Agrupamento.  

 Intervenção e atualização do software nos diversos 

equipamentos 

Docentes do GR550 

Julho/Set./Out. 

1.2. Melhorar a rede de internet no Agrupamento.  Solicitar ao ME e à Câmara Municipal da Marinha Grande 

apoio na transição para a nova matriz de conetividade 

Direção 

Conselho administrativo 
Outubro 

1.3. Criar uma sala de informática na EBNC 

 

 Solicitar ao ME, à Câmara Municipal da Marinha Grande e 

parceiros, apoio para a aquisição e instalação de 

equipamento informático na sala E1 da EBNC. 

Direção 
Ano letivo 

21/22 

2.1. Assegurar a atribuição de equipamento 

informático a alunos e professores.  

 

 Entrega do Kit digital, afeto ao Projeto Escola Digital. 

 Atribuição de equipamento informático disponibilizado 

pelos parceiros. 

 Ação de sensibilização junto de alunos e encarregados de 

educação para a necessidade da utilização do Kit digital. 

Equipa de Apoio 

 

 

Diretores de Turma 

 

 

Outubro 

2.2. Assegurar a atribuição de conetividade aos 

alunos que não aceitaram o KIT digital. 

 Canalizar verba para a aquisição de hotspot. Conselho Administrativo Outubro 

 

3.1. Criar uma equipa de apoio tecnológico ao 

PADDE. 

 Nomeação de equipa para assistência técnica e digital a 

equipamentos e acompanhamento a alunos pessoal docente 

e não docente. 

Direção 

Outubro 
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4.1. Desenvolver as competências digitais dos 

docentes necessárias ao ensino e aprendizagem 

disponibilizando formação para a transição 

digital.  

 

 Ações de formação no âmbito do Plano de transição. 

 Ações de curta duração promovidas internamente pelo 

Agrupamento. 

 Sessões de trabalho colaborativo. 

 Workshops 

CF Leirimar 

Docentes  
Ao longo do 

ano 

4.2. Desenvolver as competências digitais do pessoal 

não docente necessárias para o desempenho das 

suas funções. 

 Ações de Formação no âmbito da função desempenhada 

pelo trabalhador. 

 Ações de curta duração promovidas internamente pelo 

Agrupamento 

 Workshops 

 Webinares 

JPM 

Micro Abreu 

Direção Ao longo do 

ano 

4.3. Capacitar digitalmente os alunos visando a 

melhoria do sucesso escolar e a participação 

ativa e responsável na escola e sociedade. 

 Aulas de TIC 

 Sala aberta de Informática 

 Workshops 

 Webinares 

Docentes 

Ao longo do 

ano 

Pedagógica 

1.1. Utilizar ferramentas digitais para apoiar as 

práticas educativas. 

 

 Ações de formação 

 Trabalho colaborativo (departamento/grupo e 

grupo/turma/conselho de turma). 

 Ações de divulgação e partilha 

Formadores 

Docentes 
Ao longo do 

ano 

 

1.2. Desenvolver práticas de avaliação formativa 

com recurso ao digital  

 

 Replicação da formação MAIA 

 Partilha de documentos e informação pela equipa MAIA na 

 Ações de partilha de práticas sobre avaliação 

formativa/feedback  

Equipa MAIA 
Ao longo do 

ano 

 

2.1. Fomentar projetos transdisciplinares recorrendo 

às tecnologias digitais. 

 Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 

 Atividades desenvolvidas pelos clubes/projetos. 

CT 

Dinamizadores de Clubes e 

Ao longo do 

ano 
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Projetos 

Professoras Bibliotecárias 

 

3.1. Elaborar e aplicar questionários de 

autorregulação do trabalho desenvolvido/prestado. 

 Elaborar questionários online de autorregulação do trabalho 

dos docentes. 

 Aplicação aos alunos duas vezes no ano. 

 Adquirir mecanismo eletrónico que permita avaliar a 

satisfação dos utentes dos serviços administrativos. 

Docentes 

Coordenadores de 

departamento 

Delegados de grupo 

Direção 

GAI 

Ao longo do 

ano 

 

4.1. Desenvolver a Biblioteca de Aprendizagem 

Digital  

 

 Apetrechar a biblioteca escolar com base nos princípios do 

Laboratório de Aprendizagem a Biblioteca do Futuro. 

Professoras Bibliotecárias 

Equipa das Bibliotecas 

Ao longo do 

ano 

 

Organizacional 

1.1. Promover o trabalho colaborativo e a 

elaboração de recursos digitais atribuindo 2 

tempos semanais a cada docente 

 Atribuição no horário dos docentes de 2 tempos semanais 

para trabalho colaborativo e de articulação. 

Direção 

Implementado 

2.1. Criar circuitos internos de comunicação e 

divulgação de informação 

  
 

 Criação de email institucional ao pessoal não docente. 

 Utilização do email institucional por alunos e docentes. 

 Utilização da plataforma TEAMS por alunos e docentes no 

ensino presencial. 

 Divulgação das notas informativas/ Avisos/ Convocatórias/ 

Atas na plataforma TEAMS. 

 Criação de Repositório atualizado dos documentos 

divulgados e da legislação em vigor. 

Direção 

Parcialmente 

implementado 

2.2. Melhorar a comunicação e divulgação de 

informação com a comunidade educativa 

utilizando a tecnologia digital. 

 Utilização da página do agrupamento como meio de 

informação e divulgação dos trabalhos desenvolvidos  

 Elaborar documentos/requerimentos digitais 

Direção 

Equipa PADDE 

 

Ao longo do 

ano 
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 disponibilizando-os na página do agrupamento. 

 Elaborar o Regulamento da Comunicação do Agrupamento. 

3.1. Organizar os diversos setores utilizando 

equipamentos e ferramentas digitais.  

 

 Aperfeiçoar o Manual dos Serviços Administrativos, 

acrescentar as diversas plataformas utilizadas e respetivo 

funcionamento. 

 Elaborar um Manual Digital das estruturas intermédias. 

 Elaborar o Regulamento Digital do AEMGN. 

 Elaborar documentos digitais para as diversas estruturas. 

 Criar um repositório de documentos/relatórios produzidos 

no Agrupamento, com acesso aos docentes, DT, 

coordenadores, alunos, EE, consoante as áreas. 

 

Direção 

Equipa PADDE 

Coordenadores de 

Departamento 
Ao longo do 

ano 

 

3.2. Promover a utilização de plataformas digitais 

disponíveis permitindo a partilha de informação e a 

obtenção de dados atempadamente. 

 Realizar ações de sensibilização e esclarecimento sobre a 

utilização das plataformas e dos canais de comunicação 

utilizados. 

 

Direção 

Equipa PADDE 

 

Ao longo do 

ano 

 

4.1. Consolidar a cultura de autoavaliação no 

Agrupamento.  

 Constituição da equipa de autoavaliação. 

 Elaboração e implementação de questionários digitais a 

pessoal docente, pessoal não docente, alunos e 

encarregados de educação nas diversas áreas de 

funcionamento do agrupamento. 

 Utilização da Plataforma TEAMS para recolha de dados e 

contributos para a elaboração do Relatório de autoavaliação. 

 Elaboração dos relatórios finais e intermédios em suporte 

digital. 

Direção 

Equipa GAI 

 

Ao longo do 

ano 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 

 

Estratégia e mensagem chave 

Nos últimos dois anos verificou-se a tomada de consciência, por parte de toda a comunidade educativa, da importância da 

tecnologia digital para o bom funcionamento do Agrupamento. 

Todos, alunos, docentes, assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos superiores, fomos chamados a superar-nos e 

a adaptarmo-nos a uma nova realidade: o trabalho à distância. 

Todos tivemos que, num curto espaço de tempo, percorrer um caminho, superar barreiras e utilizar a mais diversificada 

tecnologia. Esta situação tornou visíveis as fragilidades em termos de conhecimento e utilização de equipamentos e 

ferramentas digitais. 

Muito já foi feito, mas muito mais poderemos fazer com o esforço conjunto de toda a comunidade educativa. 

Com equipamentos disponíveis, formação adequada e o envolvimento de todos e cada um poderemos prestar um melhor 

serviço público tornar as aprendizagens mais fáceis e a escola mais atrativa. 

 

A transição digital começa contigo Aqui e Agora. 

Participa! 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

Professores 

Reunião de Conselho Pedagógico 

Reunião por Departamento 

Plataforma Teams 

Email institucional 

A Definir Direção 

Equipa PADDE 

Alunos 

Reunião de Delegados de Turma 

(presencial) 

Reunião com Associação de 

Estudantes (presencial) 

Assembleia de Turma (presencial) 

A Definir Direção 

Equipa PADDE 

Diretor de Turma 

Organizacional 

Reuniões com estruturas 

intermédias 

TEAMS 

Email institucional 

Página do Agrupamento 

A Definir Direção 

Equipa PADDE 

 

Encarregados de 

Educação 

Reuniões Encarregados de 

Educação/DT/equipa PADDE 

Email 

A Definir Direção 

Equipa PADDE 

Diretor de Turma 

Comunidade 

Educativa 

Reunião de Conselho Geral 

(Presencial) 

A Definir Direção 

Equipa PADDE 
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Reunião com Assistentes Técnicas 

Reunião com Assistentes 

Operacionais 

Reuniões com Associações de Pais 
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2.4. Monitorização e avaliação 

 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Tecnológica e 

digital 

Garantir a execução 

das ações planeadas. 

Mais de 90% das ações 

realizadas. 

100%  - meta 

alcançada  

 

 

 

 

 

 

entre 71% e 99% - 

meta parcialmente 

alcançada  

 

 

 

 

 

 

abaixo de 70% - meta 

não alcançada 

Registo em 

plataforma 
Diário 

Gerir a atribuição de 

computadores a todos 

os docentes e alunos. 

% de docentes e 

discentes com 

computador. 

Registos 

Internos 

Questionários 

Semestral 

Todos os alunos 

devem trazer o pc 

para a escola. 

% de alunos que trazem 

pc para escola. 

Registos 

Internos 

Questionários 

Trimestral 

Pedagógica 

Utilizar tecnologias 

digitais para melhorar 

o processo ensino/ 

aprendizagem. 

100% dos docentes 

utilizarem o sistema de 

gestão digital de 

aprendizagem. 

Registos 

Internos 

Questionários 

Semestral 

Recorrer a 

ferramentas digitais 

para apoiar as práticas 

educativas. 

100% dos docentes 

utilizarem pelo menos 

uma vez por semana 

uma ferramenta digital 

e/ou plataforma digital. 

Registos 

Internos 

Questionários 

Semestral 

Recorrer a 

ferramentas digitais 

para apoiar as práticas 

avaliativas. 

100% dos docentes 

utilizarem pelo menos 

uma vez por mês uma 

ferramenta digital e/ou 

plataforma digital para 

promover a 

autoavaliação ou 

proceder a avaliação. 

Registos 

Internos 

Questionários 

Semestral 

Fomentar projetos 

transdisciplinares 

recorrendo às 

tecnologias digitais. 

75% dos docentes 

participarem em pelo 

menos um projeto 

transdisciplinar. 

Registos 

Internos 

Questionários 

Semestral 

Organizacional 

Proporcionar 

formação na área da 

transição digital. 

100% dos docentes 

terem feito pelo menos 

uma formação da área 

da transição digital. 

Dados do CF 

LeiriMar 
Anual 

Promover 100% dos professores Questionários Anual 
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mecanismos de 

autorregulação. 

aplicarem o 

questionário de 

autorregulação a pelo 

menos uma turma. 

Recurso às 

tecnologias digitais 

para melhorar a 

comunicação 

institucional com a 

comunidade 

educativa. 

80% das comunicações 

na comunidade 

educativa serem 

realizadas com recurso 

a tecnologias digitais. 

Questionários Anual 

 

 

Avaliação e Reformulação 

As atividades serão avaliadas com recurso à base de dados definida no quadro anterior.  

O questionário SELFIE será aplicado durante o mês de abril de 2022 e abril de 2023. 

O PADDE será revisto anualmente e, em função dos resultados, sofrerá os ajustes necessários para alcançar as metas 

definidas. 


