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“…Será que estamos mesmo à espera de que as crianças se mantenham passivas perante os currículos pré-digeridos do 

ensino básico, quando já exploram o saber contido nas autoestradas da informação de todo o mundo e se abalançaram 

a realizar projetos complexos, procurando por si próprias o conhecimento e os conselhos de que necessitaram para os 

pôr em prática?”   

(Seymort Papert, 1997)   
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1.DADOS DO AESO 

1.1. EQUIPA DE TRANSIÇÃO DIGITAL 

NOME FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 

Carla Matias Representante da Direção. 
Administração das plataformas da escola (Inovar e 
Teams). 

Organizacional/ Pedagógica/ 
Tecnológica e Digital 

Maria Margarida Soares Coordenadora e responsável pela gestão do site do 
AESO. 

Organizacional/ Pedagógica / 
Tecnológica e Digital 

Carla Gouveia Responsável pela gestão do AVA (Moodle) e do 
Microsoft Office 365. 

Pedagógica / Tecnológica e Digital 

Cláudia Martinho Responsável pelo apoio à plataforma INOVAR. Pedagógica/ Tecnológica e Digital 

Madalena Moura Responsável pelo plano de Cidadania e Segurança 
Digital. 

Pedagógica/ Tecnológica e Digital 

Edgar Correia (prof. de TIC) Apoio à gestão das infraestruturas, equipamentos e 
acesso à internet. 
Gestão da página Web. 

Tecnológica e Digital 

 

 
 

1.2. ELEMENTOS DE APOIO À EQUIPA PADDE 

• Chefe dos Serviços Administrativos 

• Coordenadores de Departamento, dos Diretores de Turma e da Biblioteca Escolar 

• Subcoordenadores 

• Representante dos Assistentes Operacionais (Joana Horta)  

• Vítor Gomes (prof. de ET) – apoio técnico 

 

 

1.3. INFORMAÇÃO GERAL DO AGRUPAMENTO 

Nº de estabelecimentos escolares 5 

Nº de alunos 1578 

Nº de professores 134 

Nº de pessoal não docente 60 

Escola TEIP NÃO 

 
 

 
 

 

 

setembro 2021 a julho 2023 

 

1.4. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PADDE  
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Janeiro 2022 

2. RESULTADOS GLOBAIS DO DIAGNÓSTICO 

 

2.1. SELFIE 

PERÍODO DE APLICAÇÃO  15 de abril a 29 de abril de 2021 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO  

Nível de 
ensino 

Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1.º ciclo 4 5 125 17 20 118 65 72 112 

2.º ciclo 3 3 100 23 26 113 119 132 111 

3.º ciclo 5 5 100 17 20 118 126 139 111 

 

2.2. CHECK-IN 

PERÍODO DE APLICAÇÃO 9 janeiro 21 a 18 janeiro 21 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO 

Nº DE RESPONDENTES 111 

% 87 

 

OUTROS REFERENCIAIS PARA REFLEXÃO 

NÍVEL 1 – 35 (32%) 

NÍVEL 2 – 70 (63%) 

NÍVEL 3 – 6 (5%) 

 

1.5. DATA DE APROVAÇÃO EM CONSELHO PEDAGÓGICO  
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3. A HISTÓRIA DIGITAL DO AESO: DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DIGITAL (DIAGNÓSTICO) 
 
 

3.1. INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO [DADOS DO SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1.º ciclo 2,9 2,9 3,4 

2.º ciclo 3 2,6 3,2 

3.º ciclo 2,5 2,7 2,9 

 

 
 
 

3.2. DISPONIBILIDADE DE ACESSO E DE EQUIPAMENTOS DOS ALUNOS EM CASA [DADOS DA ESCOLA] 

Total de alunos do Agrupamento Computador Internet 

1.º ciclo - 541 376 (69,5%) 410 (75,7%) 

2.º ciclo - 409 293 (71,6%) 329 (80,4%) 

3.º ciclo - 533 461 (86,5%) 490 (91,9%) 
Total - 1483 1130 (76,2%) 1229 (82,9%) 

 

 
 
 

3.3. EQUIPAMENTOS ENTREGUES AOS ALUNOS (2020-21) 

Total de alunos do Agrupamento Computador Internet 

1.º ciclo - 541 159 (29,4%) 159 (29,4%) 

2.º ciclo - 409 137 (33,5%) 137 (33,5%) 

3.º ciclo -533 136 (25,5%) 136 (25,5%) 

Total - 1483 432 (29,1%) 432 (29,1%) 
 

 

 

 

 

3.4. SERVIÇOS DIGITAIS  

 Sim Não 
Sumários digitais x  

Controlo de ausências x  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar): Teams (professor/professor; professor/aluno e aluno/aluno); 
Moodle (professor/aluno e aluno/aluno). 
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3.5. GESTÃO DE SISTEMAS 

 

INOVAR - Analisar as potencialidades da plataforma e usá-las de modo a facilitar o trabalho dos diferentes intervenientes: 

• Comunicação de faltas e/ou outras ocorrências aos EE  

• Justificação de faltas 

• Registo de sumários 

• Registo biográfico 

• Certificados de habilitações 

 

PREDICTIVE 

• Planos de Turma  

 

MICROSOFT OFFICE 

• Realização de videoconferências (Teams) 

• Partilha de ficheiros (OneDrive) 

• Elaboração de documentos partilhados (Teams e Office 365) 

• Constituição de Equipas Pedagógicas 

• Criação de Repositório de Recursos Educativos  

 

EMAIL INSTITUCIONAL (Outlook) 

 

PLATAFORMA MOODLE (Ambiente Virtual de Aprendizagens - AVA) - diversas ferramentas digitais para o processo de ensino - 

aprendizagem e de avaliação nas suas diferentes modalidades. 

 

WEB SITE 

 

 

4. A HISTÓRIA DIGITAL DO AESO: DIMENSÃO PEDAGÓGICA 
 

4.1. RESULTADOS POR DIMENSÃO [DADOS DO SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 
Pedagogia: Apoio e Recursos 3,6 3,8 4,1 (1) 
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,2 3,2 3,3 
Práticas de Avaliação 2,9 3,1 2,9 (2) 
Competências Digitais dos Alunos 3  3 3,5  
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4.2. NÍVEL DE COMPETÊNCIA DOS DOCENTES POR ÁREA (EM %) [DADOS DO CHECK-IN] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 
Recursos digitais 42,7 51 6,3 

Ensino e aprendizagem 60 36,3 3,6 
Avaliação 48,2 50 1,8 
Capacitação dos aprendentes 35,5 51,9 12,7 
Promoção da competência digital dos 
aprendentes 

52,7 45,4 1,8 

 
 

4.3. COMENTÁRIOS E REFLEXÃO 

 

(1) - 3.º Ciclo e referente apenas à utilização de ambientes de aprendizagem virtuais. 

(2) - 3.º Ciclo e referente aos itens: Feedback em tempo útil, Autorreflexão sobre a aprendizagem, Feedback aos outros 

alunos, Documentação da aprendizagem e Valorização das aptidões desenvolvidas fora da escola. De acordo com os dados da 

SELFIE, pode-se salientar que na Dimensão Pedagógica o valor mais alto obtido corresponde à existência de “Apoios e 

Recursos” online. Este facto pode ser explicado pela utilização da plataforma Moodle de forma sistemática pela maior parte 

dos professores e alunos do Agrupamento, principalmente durante e depois da situação de confinamento vivida após 22 de 

março de 2020. Estes dois anos de trabalho com os alunos permitem-nos pensar que é favorável ao Agrupamento continuar a 

desenvolver as potencialidades da plataforma Moodle. 

 
 

5. A HISTÓRIA DIGITAL DO AESO: DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

 
 

5.1. RESULTADOS POR DIMENSÃO [DADOS DO SELFIE] 

VALORES MÉDIOS DOS RESULTADOS (1 A 5) DIRIGENTES PROFESSORES ALUNOS 

LIDERANÇA 2,8 2,6 ----- 

COLABORAÇÃO E TRABALHO EM REDE 2,8 2,6 3,5 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍNUO 3,3 2,9 ----- 

 
 

5.2. NÍVEL DE COMPETÊNCIA DOS DOCENTES POR ÁREA (EM %) [DADOS DO CHECK-IN] 

ÁREA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

ENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 37,3 60 2,7 
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5.3. COMPETÊNCIAS DIGITAIS COMUNIDADE EDUCATIVA 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Em primeiro lugar salienta-se o facto de que responderam ao inquérito cerca de 24% dos Encarregados de Educação. Todos 
eles são ascendentes diretos dos alunos e maioritariamente mães. 

Relativamente às habilitações literárias verifica-se que pelo menos 40% possui uma licenciatura. 

Para a caracterização das competências digitais destacam-se os dados dispostos na tabela que se segue, comparando os do 
1.º, com os do 2.º e com os do 3.º Ciclos. Torna-se evidente que as diferenças entre os três ciclos não são significativas. É de 
salientar que as funcionalidades mais usadas no computador são o email e as plataformas da escola. 

 

 1.º Ciclo (45 respondentes) 2.º Ciclo (128 respondentes) 3.º Ciclo (219 respondentes) 

Intervalo de Idades • 38% entre os 30 e os 40 

• 36% entre os 40 e os 50 

• 48% entre os 40 e os 50 

• 17% entre os 30 e os 40 

• 5% entre os 20 e os 30 

• 60% entre os 40 e os 50 

• 11% entre os 50 e os 60 

• 10% entre os 30 e os 40 

 

Género • 71% - Feminino 

• 29% - Masculino 

• 73% - Feminino 

• 27% - Masculino 

• 82% - Feminino 

• 18% - Masculino 

•  

Parentesco 

 

(47 respondentes) 

• 79% - Mãe 

• 21% - Pai 

 

• 85% - Mãe 

• 15% - Pai 

• 85% - Mãe 

• 15% - Pai 

Habilitações 

literárias 

• 47% - Licenciatura 

• 27% - 12.º ano 

• 13% - Mestrado 

• 9% - 9.º ano 

• 2% - 6.º ano 

• 2% - 4.º ano 

• 40% - Licenciatura 

• 30% - 12.º ano 

• 9% - Mestrado 

• 9% - 6.º ano 

• 8% - 9.º ano 

• 3% - 4.º ano 

• 1% - Doutoramento 

• 43% - Licenciatura 

• 28% - 12.º ano 

• 17% - 9.º ano  

• 8% - Mestrado  

• 3% - 6.º ano 

• 0,004% - 4.º ano 

• 0,004% - Doutoramento 

 

Acesso à internet  Acesso a 100%: 

• 38% - Dados móveis/casa/ 
trabalho 

• 33% - Casa 

• 22% - Casa/ dados móveis 

• 4% - Dados móveis 

• 2% - Não responde 

(123 respondentes) 
Acesso a 100%: 

• 44% - Dados móveis/casa/ 
trabalho 

• 32% - Casa 

• 19% - Casa/ dados móveis 

• 5% - Dados móveis 

• 1% - Não responde 

(212 respondentes) 
Acesso a 100%: 

• 38% - Dados móveis/casa/ 
trabalho 

• 29% - Casa 

• 29% - Casa/ dados móveis 

• 2% - Dados móveis 

• 2% - Não responde 
 

Telemóvel • 98% - Sim 

• 2% - Não 

• 100% - Sim 
 

• 99% - Sim 

• 1% - Não 
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 • 1.º Ciclo (45 respondentes) 2.º Ciclo (128 respondentes) 3.º Ciclo (219 respondentes) 

Funcionalidades no 
telemóvel 

• 100% - Chamadas e 
mensagens 

• 98% - E-mail 

• 87% - Redes sociais 

• 89% - Pesquisas na internet 

• 84% - Vídeos e fotos 

• 73% - Outras apps 

• 71% - GPS 

• 69% - Música 

• 42% - Filmes ou outros 
conteúdos 

• 42% - Jogos 

• 0,02% - Videoconferência 

• 0,02% - Trabalhar 

(127 respondentes) 

• 100% - Chamadas 

• 98% - Mensagens 

• 89% - Pesquisas 

• 89% - E-mail 

• 88% - Redes sociais 

• 74% - Vídeos e fotos 

• 72% - Outras apps 

• 63% - GPS 

• 63% - Música 

• 41% - Jogos 

• 32% - Filmes ou outros 
conteúdos 

• 0,04% - Videoconferência 

• 0,02% - Plataformas de 
trabalho, formações, … 

• 0,02% - Ferramentas de 
trabalho 

• 0,01% - Despertador, agenda 

• 0,01% - Compras on-line 
 

(213 respondentes) 

• 100% - Chamadas e mensagens 

• 98% - E-mail 

• 94% - Pesquisas na internet 

• 87% - Redes sociais 

• 78% - Outras apps 

• 72% - Vídeos e fotos 

• 71% - GPS 

• 67% - Música 

• 40% - Jogos 

• 34% - Filmes ou outros 
conteúdos 

• 0,06% - Outras 
 

Computador • 84% - Sim 

• 16% - Não 

• 85% - Sim 

• 15% - Não 

• 93% - Sim 

• 7% - Não 

 

Funcionalidades no 
computador 

• 80% - E-mail  

• 82% - Plataformas da escola 

• 76% - Processamento de texto  

• 77% - Pesquisas 

• 77% - Plataformas 

institucionais (SNS, finanças, 

bancárias…,) 

• 67% - Imagens e vídeos 

• 64% - Folhas de cálculo 

• 62% - Videochamadas 

• 47% - Apresentação de slides 

• 0,02% - Outras apps de 

trabalho 

 

• 80% - Email 

• 80% - Plataformas da escola 

• 72% - Processamento de texto 

• 70% - Pesquisas  

• 70% - Plataformas 
institucionais (SNS, finanças, 
bancárias…,) 

• 58% - Imagens e vídeos  

• 62% - Folhas de cálculo 

• 55% - Videochamadas 

• 41% - Apresentação de slides 

• 0,05% - Outras apps de 
trabalho 
 

• 89% - Email 

• 85% - Plataformas da escola 

• 82% - Processamento de texto 

• 81% - Pesquisas 

• 77% - Plataformas 
institucionais (SNS, finanças, 
bancárias…,) 

• 69% - Imagens e vídeos 

• 69% - Folhas de cálculo 

• 61% - Videochamadas 

• 47% - Apresentação de slides 

• 0,09% - Outras  
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PESSOAL NÃO DOCENTE 

Sobre as características e competências digitais dos Assistentes Técnicos e Operacionais do AESO destacam-se os dados: 

• 53% têm idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos, 22% têm mais de 60 anos. 

• 94% são do sexo feminino. 

• 10% possuem o 4.º ano, 33 % o 9.ºano, 50% o 12.º ano, 2% o bacharelato e 4 % uma licenciatura. 

•  94% têm acesso à internet e 6% não responderam. 

• Ligam-se à internet de acordo com os seguintes meios: 
o 40% usam a internet de casa, do trabalho e dados móveis; 
o 31% usam a do trabalho e os dados móveis; 
o 12% usam só a internet de casa; 
o 4% usam a internet de casa e do trabalho; 
o 4% usam a internet do trabalho e dados móveis; 
o 2% só a internet do trabalho; 
o 2% só dados móveis. 

• Todos têm telemóvel e usam as seguintes funcionalidades: 
o 100% - Chamadas; 
o 94% - Mensagens; 
o 83% - Pesquisas na internet 
o  77% - Aceder a redes sociais; 
o 77% - Aceder ao email; 
o 63% - Fotografar e/ou filmar; 
o 54% - Ouvir música; 
o 52% - Consultar o GPS; 
o 50% - Jogar; 
o 37% - Outras aplicações; 
o 23% - Ver filmes ou outros conteúdos; 
o 0,01% Editar vídeos e/ou música. 

• 73% têm computador e usam as seguintes funcionalidades: 
o 62% - E-mail; 
o 57% - Pesquisas na internet;  
o 57% - Aceder a Plataformas institucionais (SNS 24, Portal das Finanças, bancárias, ...); 
o 54% - Processamento de texto; 
o 38% - Videochamadas, imagens e vídeos; 
o 33% - Aceder a plataformas da escola; 
o 31% - Folhas de cálculo; 
o 0,02% - Aceder a plataformas de videoconferência (Zoom, Meet). 

 

 

5.4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO À GESTÃO 

• Página Web do AESO 

• Outlook - email institucional 

• Teams 

• Inovar 

• Moodle 

• Predictive  
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5.5. COMENTÁRIOS E REFLEXÃO 

- A 

• A página Web do AESO apresenta fragilidades que requerem melhorias. 

• O email institucional está a funcionar, contudo existe uma incompatibilidade de comunicação com o Moodle (as 

notificações do Moodle não são aceites pelo email). 

• Necessidade de rentabilizar as ferramentas do Office 365. 

• O Inovar contém potencialidades que podem ser rentabilizadas, nomeadamente a nível dos planos de turmas e das 

comunicações com os Encarregados de Educação. 

• O Moodle possui várias ferramentas que podem ser usadas no processo de ensino-aprendizagem-avaliação e que não 

são usadas nas suas diferentes vertentes ou não são de todo usadas. 

• Depois de analisada a pertinência do uso da plataforma Predictive foi decidido que, neste momento, não trazia 

qualquer mais-valia, tendo sido abandonado o seu uso no presente ano letivo (21/22). 

 

 

6. OBJETIVOS DO PADDE 

 

6.1. VISÃO E OBJETIVOS GERAIS 

Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

Num mundo onde as tecnologias digitais têm vindo a mudar de forma profunda o modo como se organizam todos os aspetos 

da nossa vida, desde o trabalho ao lazer, torna-se imperativo a introdução de medidas que promovam a introdução e/ou a 

continuidade das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de ensino. Em linha com a União Europeia, 

que tem vindo a tomar medidas que visam promover um plano de Ação para a Transição Digital nos diferentes países que a 

compõem, o Programa do XXII Governo Constitucional de Portugal “considera a transição digital um dos instrumentos essenciais 

da estratégia de desenvolvimento do país”1. Esta estratégia assenta em 3 pilares: a Capacitação e inclusão digital das pessoas; 

a Transformação digital do tecido empresarial e a Digitalização do Estado. 

Incluído no 1.º pilar está “A integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares dos ensinos básico e 

secundário, visando a melhoria contínua da qualidade das aprendizagens e a inovação e desenvolvimento do sistema educativo, 

dotando as crianças e jovens das competências digitais necessárias à sua plena realização pessoal e profissional, bem como a 

 
1 RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.O 30/2020, PUBLICAÇÃO: DIÁRIO DA REPÚBLICA N.O 78/2020, SÉRIE I DE 2020-04-21  
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igualdade de oportunidades no acesso a equipamentos e recursos educativos digitais de qualidade e o investimento nas 

competências digitais dos docentes e formadores no contexto das modalidades formativas do Sistema Nacional de 

Qualificações.”1 

Tendo o nosso agrupamento a missão de “formar cidadãos com uma sólida formação pessoal, social, cultural, ética e científica, 

com autonomia e espírito crítico, visando a sua integração no mundo globalizado e em constante mudança"2, torna-se 

imperativo iniciar um processo que terá como finalidade modificar práticas de funcionamento, que fomentem uma educação 

inclusiva, onde o digital seja acessível a todos os elementos da comunidade educativa. Associado a este propósito de 

alargamento do uso das tecnologias de informação e comunicação, surge a necessidade de promover ações que visem a 

incoorporação de regras de ética que promovam uma relação digital onde todos se sintam respeitados. Para isso, é necessário 

criar uma consciencialização de cidadania digital, “onde o pensamento crítico, o combate à desinformação e ao discurso de 

ódio, o respeito pelos direitos da propriedade intelectual, entre outros”3 sejam valores que se encontrem sempre presentes. 

O PADDE deverá preconizar a tomada de medidas com implicações a nível organizacional, pedagógico e tecnológico/ digital. 

 

Definem-se os seguintes objetivos gerais para o PADDE: 

Dimensão Organizacional  

(Liderança, Trabalho colaborativo e Desenvolvimento Profissional Docente): 

• Promover, em colaboração com as lideranças, uma estratégia de “integração do digital nos diferentes processos da 

organização”[3] com vista à melhoria do processo de ensino-aprendizagem e avaliação, do funcionamento da 

instituição e da comunicação entre os diferentes elementos da comunidade escolar. 

• Promover a criação de “redes de colaboração e de comunicação, facilitadas pelo digital”3 que fomentem “a partilha 

de informação e de experiências, dentro e fora dos limites da organização.”3 

•  Conceber um “plano de formação adequado à melhoria da competência digital dos recursos humanos da escola e à 

integração de modelos pedagógicos inovadores que permitam alcançar melhores resultados educativos e escolares”4, 

capacitando todos os profissionais a enfrentar os desafios de uma sociedade global e digitalizada. 

 Dimensão Pedagógica  

(Desenvolvimento Curricular e Avaliação, Práticas Pedagógicas e Utilização de RED). 

 
2 PROJETO EDUCATIVO DO AESO 2019-2022 
 
3 DIREÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO ROTEIRO DE APOIO - CIDADANIA  DIGITAL E O PADDE, MAIO 2021 

4 ROTEIRO DE APOIO À ELABORAÇÃO DO PADDE (DOCUMENTO DISPONIBILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO PADDE, ORGANIZADO PELO CENFORES) 
 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-pt&rs=pt-pt&wopisrc=https%3A%2F%2Fadminaeso.sharepoint.com%2Fsites%2FPADDE%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff9769c86bab94c0e81a34c6b9110c651&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1479&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2950646441%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fadminaeso.sharepoint.com%252Fsites%252FPADDE%252FDocumentos%2520Partilhados%252FGeneral%252Ftarefa4-PADDE%252FProposta%2520de%2520Modelo%2520de%2520PADDE.docx%26fileId%3Df9769c86-bab9-4c0e-81a3-4c6b9110c651%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1479%26locale%3Dpt-pt%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624204226025%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624204225907&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=69b09a84-8640-4ec5-bf0c-2139e3d54adf&usid=69b09a84-8640-4ec5-bf0c-2139e3d54adf&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-pt&rs=pt-pt&wopisrc=https%3A%2F%2Fadminaeso.sharepoint.com%2Fsites%2FPADDE%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff9769c86bab94c0e81a34c6b9110c651&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1479&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2950646441%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fadminaeso.sharepoint.com%252Fsites%252FPADDE%252FDocumentos%2520Partilhados%252FGeneral%252Ftarefa4-PADDE%252FProposta%2520de%2520Modelo%2520de%2520PADDE.docx%26fileId%3Df9769c86-bab9-4c0e-81a3-4c6b9110c651%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1479%26locale%3Dpt-pt%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624204226025%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624204225907&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=69b09a84-8640-4ec5-bf0c-2139e3d54adf&usid=69b09a84-8640-4ec5-bf0c-2139e3d54adf&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-pt&rs=pt-pt&wopisrc=https%3A%2F%2Fadminaeso.sharepoint.com%2Fsites%2FPADDE%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff9769c86bab94c0e81a34c6b9110c651&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1479&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2950646441%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fadminaeso.sharepoint.com%252Fsites%252FPADDE%252FDocumentos%2520Partilhados%252FGeneral%252Ftarefa4-PADDE%252FProposta%2520de%2520Modelo%2520de%2520PADDE.docx%26fileId%3Df9769c86-bab9-4c0e-81a3-4c6b9110c651%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1479%26locale%3Dpt-pt%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624204226025%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624204225907&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=69b09a84-8640-4ec5-bf0c-2139e3d54adf&usid=69b09a84-8640-4ec5-bf0c-2139e3d54adf&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn5
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-pt&rs=pt-pt&wopisrc=https%3A%2F%2Fadminaeso.sharepoint.com%2Fsites%2FPADDE%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff9769c86bab94c0e81a34c6b9110c651&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1479&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2950646441%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fadminaeso.sharepoint.com%252Fsites%252FPADDE%252FDocumentos%2520Partilhados%252FGeneral%252Ftarefa4-PADDE%252FProposta%2520de%2520Modelo%2520de%2520PADDE.docx%26fileId%3Df9769c86-bab9-4c0e-81a3-4c6b9110c651%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1479%26locale%3Dpt-pt%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624204226025%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624204225907&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=69b09a84-8640-4ec5-bf0c-2139e3d54adf&usid=69b09a84-8640-4ec5-bf0c-2139e3d54adf&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn6
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• Promover uma planificação e avaliação nas diferentes disciplinas do currículo do ensino básico integrando as 

tecnologias digitais de um modo transversal, potenciando aprendizagens de qualidade, mais versáteis, integradoras 

de diferentes saberes e permitindo uma maior facilidade na realização de feedback. 

• Promover a transformação do processo de ensino-aprendizagem-avaliação, permitindo o desenvolvimento de 

práticas centradas no processo formativo individual, promovendo a autonomia e responsabilidade do aluno pelo 

respetivo percurso de aprendizagem. 

• Promover a construção de uma base de recursos educativos digitais para cada uma das disciplinas, tendo sempre em 

consideração o respeito pelas regras dos direitos de autor. 

• Desenvolver práticas de cidadania digital de qualidade e inclusiva que respeite a proteção de dados pessoais e a ética. 

Dimensão Tecnológica e Digital 

(Infraestruturas, Equipamentos e Acesso à Internet, Plataformas Digitais): 

• Refletir sobre modos de rentabilização das infraestruturas, equipamentos e acessos à internet disponibilizados pelo 

Ministério da Educação e promover a realização de parcerias que as complementem, de modo a permitir o 

desenvolvimento destas novas práticas de ensino-aprendizagem e avaliação. 

• Promover o conhecimento profundo das diferentes plataformas digitais existentes no Agrupamento, de modo a 

rentabilizá-las nos processos de gestão, comunicação e nas práticas pedagógicas. 

A prossecução dos objetivos do PADDE terá como finalidade contribuir para transformar o processo de ensino-aprendizagem e 

avaliação, colocando o aluno como principal ator do mesmo, interligando conhecimentos com capacidades e atitudes. Esta 

mudança de papéis é crucial numa escola de nativos digitais, inserida numa sociedade de informação científica e tecnológica 

que se desenvolve a um ritmo alucinante e onde as competências de autonomia, responsabilidade e proatividade são essenciais. 

Os alunos do século XXI, tal como o preconizado no documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, devem 

demonstrar capacidade de lidar e de se adaptar a novas realidades, integrando saberes de diferentes áreas (Artes, Humanidades, 

Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade Social, Cultural, Económica e Ambiental). As ferramentas digitais integradas de forma 

transversal no ensino poderão ser a essência da transformação, tal como se tem vindo a verificar no modus vivendi da sociedade 

atual. 

 
 

6.2. Parceiros 

• Cenfores 

• DGE (Site Escola+ 21|23) 

• Câmara Municipal de Odivelas 

• Empresa para manutenção de equipamentos informáticos 

• Agrupamentos de Escolas associadas ao Cenfores 

• Bibliotecas Escolares do AESO 



 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DO AESO 2021-2023 
(ATUALIZAÇÃO) 

 

 

15 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação das diferentes escolas do Agrupamento 

• Administrador/ técnico de atualização da plataforma Moodle 

• Empresa Inovar 

• Empresa Inforabreu 

• Melissa Marmelo & Associados (Avaliação Interna)  

• Escolas com cursos profissionais na área das Tecnologias de Informação e Comunicação 

• Linha Internet Segura   

• Gabinete CIBERCRIME 

• Linha Crianças em Perigo 

• SeguraNet 

• Centro Nacional de Cibersegurança PORTUGAL 

• Escola Segura 

• ANPRI 



 
«AGRUPAMENTO DE ESCOLAS A SUDOESTE DE ODIVELAS» 
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7. DIMENSÕES DO PADDE 

7.1. DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

 

 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

DO1  

Continuação da 

atribuição de 

horas  

a equipa 

PADDE, com 

pelo menos 1 

uma em 

comum) 

Incluir no horário dos 

docentes da equipa 

PADDE horas para 

implementar, monitorizar, 

avaliar o plano e atualizá-

lo de acordo com a 

realidade. 

 

Garantir horários comuns 

que permitam trabalho 

em equipa e reuniões 

regulares. 

Horas atribuídas 

à equipa PADDE 

 

Sessões de 

trabalho/ 

reuniões ao 

longo do ano 

Atribuição de horas 

comuns e de 

trabalho autónomo 

no horário da 

equipa PADDE. 

Julho de 2022 Direção do AESO 

Equipa PADDE 

Nº de horas atribuídas no 

horário dos diferentes 

elementos da equipa 

PADDE para a sua 

implementação. 

 

Nº de horas em comum 

dos elementos da equipa 

PADDE. 

(Horário dos docentes) 

3 tempos 

semanais para 

reunir 

1 tempo para 

trabalho 

autónomo. 

DO2 

Inexistência de 

professores de  

TIC afetos ao  

Agrupamento 

Garantir a integração de 

especialistas nas 

Tecnologias da Informação 

e Comunicação na equipa 

PADDE e continuidade do 

trabalho de apoio técnico 

necessário. 

Professores 

colocados / 

contratados 

Colocação/ 

contratação de 

professores de TIC 

Início: julho de 

2022 

DGAE 

Direção do AESO 

Nº de professores 

colocados 

(Listas definitivas de 

colocação de docentes) 

≥ 1 professor 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 
MÉTRICA 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

 

 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

DO3  
Manutenção de 

um tempo 

semanal para a 

disciplina de TIC 

no 3.º ciclo  

Melhorar a carga horária 

da disciplina de TIC. 

Tempos letivos 

de 

TIC/semana/ano 

de escolaridade 

no 3.º ciclo 

 

Manutenção/Aumen

to da carga horária 

da disciplina de TIC 

no 3º Ciclo 

 

Início: setembro de 

2022 

 

Fim: junho de 2023 

 

Direção 

 

Nº de tempos letivos de 

TIC/semana 

(Horário das turmas) 

1 tempo letivo 

de 

TIC/semana 

 

DO4  
Manter as horas 

atribuídas no 

horário docente 

para o 

investimento na 

exploração de 

ferramentas 

digitais com 

intuito de 

inovar práticas 

letivas 

Promover a exploração 

gradual de ferramentas 

digitais a incorporar nas 

práticas letivas. 

Níveis de 

ensino/disciplina

s a cada docente 

para a 

exploração de 

práticas letivas 

inovadoras 

Atribuição de um 

menor  

número de níveis de 

ensino por docente, 

de modo a 

possibilitar a 

exploração de 

ferramentas digitais 

e criação de RED. 

Início: setembro de 

2022 

 

Fim: junho de 2023 

 

Direção 

Docentes 

Nº de níveis de ensino/ 

disciplinas atribuídas a 

cada docente  

1º ano: 

1 ou 2 níveis = 

superada 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 
MÉTRICA 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

 

 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

DO5 
Inexistência, no 

currículo da 

turma, de pelo 

menos um 

tempo (alunos e 

professores) 

para 

desenvolviment

o de projetos 

que promovam 

a flexibilidade 

curricular e 

onde as 

ferramentas 

digitais sejam 

uma mais-valia. 

Promover o 

desenvolvimento de 

projetos que diligenciem a 

flexibilidade curricular 

envolvendo o maior 

número de disciplinas. 

Tempos 

atribuídos por 

turma e por 

docente 

 

Inclusão no horário 

dos docentes e da 

turma de pelo 

menos um tempo 

letivo comum para o 

desenvolvimento de 

projetos de 

flexibilidade 

curricular que 

integrem o digital. 

Início: setembro de 

2022 

 

Fim: junho de 2023 

Direção 

Professores do 

Conselho de Turma 

Alunos da Turma 

N.º de tempos atribuídos 

por turma e por ano 

Mínimo - 1 

tempo em 

cada ano 

letivo 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 
MÉTRICA 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

 

 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

DO6  
Dificuldade de 

criação de 

momentos de 

partilha de boas 

práticas e de 

planificação de 

atividades com 

recursos 

educativos 

digitais, em 

trabalho 

colaborativo. 

Fomentar a partilha de 

boas práticas e de 

planificação de atividades 

com RED. 

 

Partilhar as aprendizagens 

adquiridas nas formações 

de capacitação digital ou 

outras. 

Participação em 

momentos 

colaborativos 

pelos 

professores dos 

grupos 

disciplinares. 

Atribuição de um 

tempo no horário 

para reuniões de 

conselho de 

disciplina. 

 

 

Início: 2º semestre 

de 21/22 

 

Fim: junho de 2023  

Direção 

Grupos disciplinares 

Cenfores 

Empresas de formação 

certificadas 

 

Nº de presenças nas 

reuniões registadas no 

Inovar. 

(Inovar) 

≥ 80% dos 

professores 

frequentaram, 

assiduamente, 

os momentos 

colaborativos: 

Superada 

DO7 
Falta de 

comunicação 

clara, 

estruturada e 

transmitida em 

tempo útil. 

Tornar a comunicação 

mais eficaz. 

Email duplicados 

(com informação 

repetida). 

Utilização do email 

de forma eficaz (Ex: 

duplicação de 

informação). 

Início: setembro de 

2021  

 

Fim: junho de 2023 

Comunidade escolar Nº de email duplicados. 

(questionários por 

amostragem) 

Ausência de 

repetições: 

superado 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 
MÉTRICA 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

 

 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

DO8  
Lacunas nas 

competências 

digitais da 

equipa PADDE 

 

Melhorar a capacitação 

digital dos elementos da 

equipa PADDE 

Formações 

realizadas pela 

equipa do 

PADDE. 

Realização de 

formações que 

melhorem a 

capacitação digital 

dos elementos da 

equipa PADDE 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

 

Equipa PADDE 

Cenfores 

Empresas de formação 

certificadas 

Sites 

Nº de formações formais 

e/ou informais realizadas 

por membro da equipa 

PADDE. 

(Registo do plano de 

formação do AESO) 

≥ 1 por ano 

letivo 

DO9 
Necessidade de 

capacitação  

digital dos 

assistentes 

operacionais e 

técnicos do 

AESO. 

Melhorar a capacitação 

digital dos assistentes 

operacionais e técnicos do 

AESO. 

Formações 

realizadas pelo 

pessoal não 

docente. 

 

Realização de 

formações que 

melhorem a 

capacitação digital 

dos funcionários e 

promovam novas  

perspetivas de 

trabalho no 

funcionamento do 

AESO 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

 

Cenfores 

Empresas de formação 

certificadas 

CMO 

Elementos da 

comunidade Educativa 

Nº de formações 

realizadas por cada 

funcionário. 

(Registo do plano de 

formação do AESO) 

≥ 1 por ano 

letivo 

 

DO10  
Necessidade de 

capacitação  

digital dos 

docentes 

Melhorar a capacitação 

digital dos diferentes 

elementos da comunidade 

educativa. 

Formação 

realizada pelos 

docentes, 

anualmente. 

 

Realização de 

formações no 

CENFORES ou em 

outros centros de 

formação 

credenciados. 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

 

Coordenador do plano 

de formação do 

Agrupamento 

CENFORES 

 

Percentagem de docentes 

que realizaram formação 

na área das tecnologias 

digitais. 

(Registo do plano de 

formação do AESO) 

≥80% 

Superada 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 
MÉTRICA 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

 

 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

DO11 
Reduzido 

trabalho 

colaborativo 

entre docentes 

com apoio de 

ferramentas  

Digitais. 

Criar equipa de mentores 

(de constituição variável) 

que promovam trabalho 

colaborativo. 

Professores a 

frequentar as 

sessões de 

trabalho 

colaborativo. 

Apoio às práticas 

pedagógicas e 

criação de recursos 

digitais. 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

Professores do 

Departamento/ 

Conselhos de disciplina 

Percentagem de 

professores que 

frequentaram as sessões 

de trabalho colaborativo. 

≥ 80% dos 

professores 

frequentaram, 

assiduamente, 

os momentos 

colaborativos: 

Superada 

DO12 
Necessidade de 

promoção da 

Cidadania 

Digital e do 

bem-estar de 

toda a 

Comunidade 

Educativa 

 

Melhorar as 

competências digitais e 

em segurança de toda a 

Comunidade Educativa. 

Número de 

atividades 

/iniciativas e sua 

eficácia 

 

Participar em 

iniciativas que 

visem o 

reconhecimento e / 

ou certificação das 

práticas de 

segurança e 

proteção de dados 

dos alunos e de 

toda a comunidade 

educativa, 

nomeadamente: 

 

- Candidatura ao 

Selo de Segurança 

Digital (SeguraNet) 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023  

 

Direção 

Equipa PADDE 

Professores de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Alunos  

 

 

Nº de iniciativas / eficácia ≥ 1 por ano. 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

 

 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

   -Participação nos 

Desafios SeguraNet 

-Comemoração do 

Dia internacional 

da Internet Mais 

segura 

    

DO13 

Necessidade 

de Melhorar a 

Estratégia de 

Comunicação 

do AESO 

 

Promover o 

envolvimento de toda a 

comunidade escolar nas 

diversas atividades do 

AESO. 

Número de 

atividades 

divulgadas no 

Site, no 

Facebook e no 

Instagram oficial 

do AESO 

 

- Divulgação no site 

e nas redes sociais 

do AESO das 

diferentes 

atividades 

desenvolvidas em 

todas as escolas do 

AESO. 

Início: março de 

2021 

 

Fim: junho de 2023  

 

- Direção 

- Equipa PADDE 

Coordenadores das 

escolas do 1º ciclo 

- Docentes 

responsáveis pela 

organização e 

divulgação das 

atividades de cada 

uma das escolas  

 

Nº de atividades 

divulgadas 

≥ 90% das 

atividades 

desenvolvidas 

DO 14 

Necessidade 

de arquivar de 

modo 

organizado 

evidências das 

várias 

Construir um arquivo de 

fácil acesso das diversas 

atividades do PAA 

desenvolvidads nos 

diversos anos letivos. 

Número de 

atividades 

arquivadas em 

proporção com 

as propostas no 

PAA. 

-     
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atividades do 

PAA 
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7.2. DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEIS/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

- 

 

DP1 
Aceitação do 

uso de 

computadores, 

tablets e/ou 

telemóveis em 

contexto de sala 

de aula. 

 

Promover a criação do 

“Dia Digital” para 

implementação do uso 

BYOD. 

Avaliação dos 

alunos. 

 

Implementação do 

“Dia Digital” (1 

dia/semana em 

cada turma) 

Início: 2º Semestre 

de 2022 

 

Fim: junho de 2023 

 

Professores 

Alunos 

Encarregados de 

Educação 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

Entidades parceiras 

 

Percentagem de 

alunos com sucesso 

escolar. 

(Inovar) 

Verificação 

do sucesso 

das 

aprendizage

ns realizadas 

recorrendo 

ao digital 

 

≥ 80% - 

Superada 

 

DP2 
Utilização de 

ferramentas 

digitais nas 

práticas de 

avaliação e 

posterior 

feedback aos 

alunos. 

 

Aumentar a utilização de 

ferramentas digitais nas 

práticas de avaliação e de 

feedback aos alunos. 

 

Avaliações 

aplicadas com 

recurso digitais. 

 

Atribuição regular 

de tarefas de 

avaliação com 

recurso a 

tecnologias e 

valorizando-as 

dando feedback aos 

alunos e EE, em 

tempo útil. 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

 

Professores  

Alunos 

 

Número de elementos 

de avaliação realizados 

com recurso ao digital 

por semestre e por 

disciplina. 

(Questionário) 

≥ 2 Superada 

 

Desenvolver as 

competências de uso das 

tecnologias, adequadas ao 

nível etário dos alunos, na 

sua prática de estudo. 

 

 

Uso de 
ambientes 
virtuais de 
aprendizagem. 

Utilização de 

ambientes virtuais 

de aprendizagem. 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

Professores do 1.º 

Ciclo. 

 

Número de momentos 

semanais de uso de 

AVA. 

(Questionário) 

>1 Superada 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEIS/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

  Contactos entre 

mentores e 

mentorandos. 

Criação de 

mentores de apoio 

às práticas digitais 

(voluntariado a 

constar nos registos 

de avaliação 

semestral e registo 

biográfico dos 

alunos). 

 Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos 

 

Ajudas não atendidas, 

por mentor. 

(Atas/Registos de 

Assembleias de Turma) 

 

=0 Superada 

 

DP3 
Utilização de 

ambientes 

virtuais de 

aprendizagem. 

Promover a utilização de 

ambientes vituais de 

aprendizagem. 

 

Frequência de 

utilização AVA. 

Criação de 

atividades 

pedagógicas com 

recurso aos AVA. 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

 

Professores 

Alunos 

 

Percentagem de 

participações / 

avaliação do sucesso 

das aprendizagens. 

(Questionários / 

Relatório de utilização 

da plataforma Moodle) 

100% de 

participaçõe

s com ≥ 50% 

de avaliação: 

superada. 

 

DP4 
Necessidade de 

maior 

acompanhamen

to 

individualizado 

aos alunos do 

AESO que têm  

Medidas 

Seletivas (RTP). 

Proporcionar aos alunos 

apoio educativo 

especializado  

com recurso às 

tecnologias digitais. 

 

Utilizações dos 

recursos digitais 

por alunos com 

medidas seletivas 

de suporte à 

aprendizagem. 

 

Utilização de 

equipamentos e 

ferramentas digitais 

como suporte à 

aprendizagem. 

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

 

ME / DGEstE 

Direção 

Professores de 

Educação Especial 

CRTIC 

Professores 

 Alunos 

Encarregados de 

Educação 

 

Número de utilizações 

de recursos digitais por 

aluno. 

(Questionário) 

≥ a 2 sessões 

para 

utilização de 

ferramentas 

digitais por 

semana 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEIS/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

DP5 
Na Escola não 

há um 

repositório 

online com 

materiais de 

ensino e 

aprendizagem 

de todas as 

áreas e 

acessível a 

todos. 

Dinamizar um repositório 

online com materiais de 

ensino e aprendizagem, de 

todas as áreas e acessível 

a todos. 

Número de RED 

anuais. 

Dinamização de um 

repositório online 

gerido pelos 

subcoordenadores. 

 

Início: outubro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

Subcoordenadores 

e  

Professores dos 

Conselhos de 

Disciplina 

Número de RED 

anuais/professor 

(Verificação no repositório 

da disciplina). 

> 3: 

Superada 

 

 

DP6 
Utilização 

segura da 

Internet e 

Proteção de 

Dados dos 

alunos. 

Conhecer os perigos do 

Mundo Digital e explorar 

regras de conduta. 

 

Contactar com as normas 

de segurança e 

privacidade no mundo 

digital e promover uma 

utilização crítica e segura 

dos dispositivos digitais e 

da internet. 

Número de 

atividades / 

iniciativas. 

Participação nos 

desafios Seguranet; 

Participação na 

atividade Carta com 

Afetos, em 

articulação com o 

PES; 

Palestra com o 

Jornalista João 

Amaral Santos da 

revista Visão sobre 

como grupos 

extremistas escolhem 

o principal público 

alvo de seguidores 

jovens nas redes 

sociais - maio de  

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

 

Equipa PADDE 

Professores de TIC 

Professores de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

PES 

Comunidades 

escolar 

Pais e 

Encarregados de 

Educação  

Alunos 

  

Número de iniciativas. ≥ 2 por ano: 

Superado 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEIS/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

   2022 para a 

comunidade escolar; 

Sessão de 

sensibilização com o 

Jornalista João 

Amaral Santos para 

as turmas de 9º ano; 

Ação de 

sensibilização para os 

pais sobre as Redes 

Sociais e Virtuais; 

Visionamento de 

filmes e análise de 

imagens; 

Realização de 

Exposições; 

Debates/ sessões 

sobre cidadania 

digital, etc.… 

    

DP7 

Ciberbullying 
 

Sensibilizar os alunos para 

os perigos e cuidados a ter 

na utilização da internet. 

(HTTPS://FUNDACAO.TELECO

M.PT/SITE/PAGINA.ASPX?PA

GEID=1978) 
  

 

Sessão realizada Sessões com 

elementos do 

Projeto ”Comunicar 

em Segurança”. 

Fundação Altice - 

Peça de Teatro “ID, 

A Tua Marca na 

Net”. 

 

Divulgação e 

utilização da  

Início: setembro de 

2021 

 

Fim: junho de 2023 

 

 

 

Direção 

Equipa PADDE 

Equipa de 

Cidadania e 

Desenvolvimento. 

 

Realização da sessão / 

Número de participações. 

= 1: 

Superado 

 

Com a 

participação 

de pelo 

menos 30% 

dos alunos. 

https://fundacao.telecom.pt/Site/Pagina.aspx?PageId=1978
https://fundacao.telecom.pt/Site/Pagina.aspx?PageId=1978
https://fundacao.telecom.pt/Site/Pagina.aspx?PageId=1978
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEIS/ 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

   iniciativa Escola sem 

Bullying/ Escola sem 

Violência. 

    

 

7.3. DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DIGITAL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 

ATIVIDADE/AÇÃO 

 

CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL 

E 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADORES 

DE MEDIDA 

 

DTD1 
Apoio técnico 

 

Fazer parcerias com 

empresas e/ou escolas 

que lecionem Cursos de 

Informática de modo que 

os alunos /estagiários 

possam dar suporte 

técnico ao Agrupamento. 

Nível de sucesso 

dos estágios  

 

Nº avarias 

/resolução 

 

Reparação e 

manutenção de 

equipamento  

através das 

parcerias 

estabelecidas. 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Professores de TIC 

Escolas Secundárias 

Alunos estagiários 

Empresas  

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

Número de avarias 

solucionadas 

(Dossier de registo de 

avarias) 

 

 

Avarias por 

solucionar: 

0 = superada 

 

Promover a autonomia do 

pessoal docente e não 

docente, assim como dos 

alunos na resolução de 

problemas técnicos 

básicos. 

Tutoriais 

realizados 

 

Realizar tutoriais 
e/ou vídeos de 
apoio à resolução 
de problemas 
técnicos. 
 

Início: setembro 

de 2022 

 

Fim: junho de 

2023 

 

Equipa PADDE 

Professores de TIC 

 

Número de Tutoriais 

(Pasta Moodle) 

1 tutorial por 

dificuldade 

registada em 

suporte 

próprio e 

sem 

intervenção 

do técnico = 

superada 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 
CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL 

E 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADOR

ES DE 

MEDIDA 

 

DTD2 
Falta de 

equipamento 

informático e 

software 

atualizado no 

AESO. 

Conseguir/adquirir 

equipamentos, software 

atualizado e acesso à 

internet. 

Equipamentos 

informáticos e 

software, 

recursos 

educativos e  

acesso à internet. 

Realização de 

projetos/ 

parcerias  

para  

angariação de 

equipamentos 

informáticos e 

acesso à internet. 

Início: setembro 

de 2021 

 

Fim: junho de 

2023 

 

Equipa PADDE 

Conselho Pedagógico 

Empresas  

Associação de Pais 

Plano 21/23 Escola+ 

Número de Equipamentos 

informáticos e software, 

recursos educativos e acesso 

à internet conseguidos 

anualmente.  

(Resultados dos projetos) 

Concurso ou 

parceria  

≥1 superada 

 

DTD3 
Incompatibilida

de do email 

institucional 

com o Moodle. 

Resolver o problema de 

comunicação entre o 

email institucional e o 

Moodle. 

Receção de 

informações da 

plataforma 

Moodle no email 

institucional. 

 

Contacto com a 

empresa 

responsável para 

resolução do 

problema. 

 

Início: 

setembro de 

2021 

 

Empresa Inforabreu  

 

Técnicos 

especializados 

 

Comunicação 

(Verificação da comunicação 

estabelecida) 

Comunicação 

estabelecida 

= Superada 

 

DTD4 
As instalações 

elétricas 

(tomadas) nos 

diferentes 

espaços (salas 

de aula e 

outras) são 

insuficientes 

Adquirir extensões 

elétricas para 

carregamento dos 

computadores. 

Tomadas 

colocadas em 

cada espaço. 

 

Aumento do 
número de tomadas 
elétricas nos 
diferentes espaços.  
 
Afetar uma 

extensão a cada 

uma das salas de 

aula. 

 

Progressivament

e, ao longo do 

ano letivo 

 

Direção 

 

Funcionários da 

Autarquia 

 

Pessoal não docente 

 

Número de tomadas 

colocadas em cada espaço 

(Verificação das tomadas 

existentes em cada espaço) 

≥6 tomadas 

em cada 

espaço = 

superada 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 
CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL 

E 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADOR

ES DE 

MEDIDA 

 

para a utilização 

(carregamento) 

dos 

equipamentos 

informáticos. 

       

DTD5 
A plataforma 

Moodle não é 

explorada em 

todas as suas 

funcionalidades. 

Promover a utilização e 

capacitação dos 

professores do AESO na 

exploração da plataforma 

Moodle. 

 

Funcionalidades 

utilizadas 

 

Exploração e 

utilização das 

funcionalidades das 

plataformas digitais 

de forma regular no 

processo de ensino, 

aprendizagem e 

avaliação. 

 

Início: setembro 

de 2021 

 

Fim: junho de 

2023 

 

Equipa PADDE 

 

Coordenadores e 

subcoordenadores 

 

Serviços 

Administrativos 

 

Diretores de Turma 

 

Professores 

Número de funcionalidades 

utilizadas por professor 

(Relatórios da Plataforma 

Moodle) 

≥ 3 

funcionalida

des: 

Superada. 

 

DTD6 
A utilização da 

plataforma de 

gestão da 

informação do  

AESO é 

insuficiente. 

Rentabilização  

das funcionalidades do 

Inovar para agilizar o 

trabalho burocrático do 

DT. 

 

Satisfação dos 

DT. 

 

Exploração e 

utilização das 

funcionalidades das 

plataformas digitais 

de forma regular. 

Início: setembro 

de 2021 

 

Fim: junho de 

2023 

Equipa PADDE 

 

Serviços 

Administrativos 

 

Diretores de Turma  

 

Professores 

 

Grau de satisfação dos DT 

(Questionário de satisfação) 

 

≥ a 80% dos 

DT 

satisfeitos: 

Superada. 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 
CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL 

E 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADOR

ES DE 

MEDIDA 

 

DTD7 
O Website do 

AESO está 

desatualizado e 

sem assistência  

técnica. 

 

Melhorar/ Reformular o 

site do AESO. 

Capacidade de 

atualização do 

website. 

Reformulação/ 

atualização do 

website. 

Ao longo do ano 

letivo. 

Direção  

Equipa PADDE 

Professores de TIC 

 

 

 

Funcionamento do site. = Site a 

funcionar 

DTD8 

 

Utilização do 

email 

institucional 

Criar uma identidade 

Digital na Escola. 

Melhorar a comunicação. 

Promover a segurança 

digital. 

Verificação da 

utilização do 

email 

institucional 

como forma de 

comunicação. 

Criação/atualização 

de emails 

institucionais para 

professores, alunos 

e assistentes 

operacionais. 

 

 

Em setembro / 

outubro de 

cada ano letivo 

Direção  

Equipa PADDE 

Professores de TIC 

 

 

Verificação da eficácia da 

comunicação através do 

número de professores, 

alunos e assistentes 

operacionais que não usam 

o email institucional. 

≤20% = 

superado 

DTD 9 
Conhecimento 

das entidades 

de 

Cibersegurança 

Dar conhecimento das 

entidades a quem divulgar 

incidentes relacionados 

com a segurança online. 

Iniciativas ao 

longo do ano 

letivo 

Divulgação da 

existência e 

finalidades de 

entidades ligadas à 

Cibersegurança: 

-Centro Nacional de 

Cibersegurança 

-Comissão Nacional 

de Proteção de 

dados. 

De setembro de 

2021 a junho de 

2023 

Direção  

Equipa PADDE 

Professores de TIC 

Professores de 

Cidadania 

 

Número de iniciativas ≥ 1= 

superado 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS/ 

METAS 

 

MÉTRICA 

 
ATIVIDADE/AÇÃO 

 
CALENDÁRIO 

 

RESPONSÁVEL 

E 

INTERVENIENTES/ 

PARCEIROS 

INDICADOR 

(FONTES/DADOS) 

INDICADOR

ES DE 

MEDIDA 

 

DTD10 

Combate à 

Pirataria e 

defesa de 

direitos de 

autor. 

Otimizar os recursos; 

Promover o combate à 

pirataria; 

Promover os direitos de 

autor. 

Verificação do 

uso de software 

livre e respeito 

pelos direitos de 

autor. 

Promover a 

utilização de 

software livre nos 

equipamentos da 

escola e nos 

computadores 

cedidos pelo PTD. 

De setembro de 

2021 a junho de 

2023 

 

Direção  

Equipa PADDE 

Professores de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

Questionários ≥ 50%= 

superado 
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8. CRONOGRAMA 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO AO LONGO DO ANO LETIVO FINAL DO ANO LETIVO 

DO1 - Atribuição de Horas comuns e de trabalho autónomo no 
Horário da Equipa PADDE. 

DO7 - Utilização do email de forma eficaz. Avaliação 

DO2 - Colocação/ contratação de professores de TIC e integração 
na equipa PADDE. 

DO8 - Capacitação digital da equipa PADDE. 

DO3 - Manutenção da carga horária na disciplina de TIC. DO9 - Capacitação digital dos assistentes do AESO. 

DO4 - Atribuição do menor nº de níveis por docente para 
possibilitar a exploração de ferramentas digitais e criação de RED. 

DO10 - Formação de docentes (CDD). 

DO5- Inclusão de tempos letivos no horário dos professores para 
o desenvolvimento de projetos no âmbito do digital . 

DO11 - Apoio às práticas pedagógicas e à criação de recursos. 
 

DO6- Atribuição de, pelo menos, 1 tempo semanal no horário 
para reuniões de Conselho de Disciplina. 

DO12 Participar em iniciativas que visem o reconhecimento e / ou 
certificação das práticas de segurança e proteção de dados dos 
alunos e de toda a comunidade educativa. 

 DP1 - Implementação do dia digital. 

 DP2 - Atribuição regular de tarefas de avaliação com recurso a 
tecnologias e valorizando-as dando feedback aos alunos e EE, em 
tempo útil/ utilização de AVA/ eleição de mentores digitais. 

 DP3 - Criação de atividades pedagógicas com recurso aos AVA. 

 DP4 - Utilização de equipamentos e ferramentas digitais como 
suporte à aprendizagem (alunos com RTP). 

 DP5 - Dinamização de um repositório online gerido pelos 
subcoordenadores. 
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INICIO DO ANO LETIVO AO LONGO DO ANO LETIVO 
FINAL DO ANO 

LETIVO 

 DP6 - Participação nos desafios Seguranet: Visionamento de 
filmes e análise de imagens/ Realização de Exposições, Debates/ 
sessões sobre cidadania digital, etc... 

Avaliação 

 DP7 - Sessões com elementos do Projeto” Comunicar em 
Segurança”. 

 DTD1 - Reparação e manutenção de equipamento através das 

parcerias estabelecidas. / Promoção da autonomia através de 

tutoriais. 

 DTD2 - Realização de projetos/parcerias para angariação de 
equipamentos informáticos e acesso à internet. 

 DTD 3 - Contacto com a empresa responsável para resolução da 
falta de comunicação entre o email e o Moodle. 

 DTD4 - Aumento do número de tomadas elétricas nos diferentes 
espaços. /Afetar uma extensão a cada uma das salas de aula. 

 DTD5 - Exploração e utilização das funcionalidades das 
plataformas digitais de forma regular no processo de ensino, 
aprendizagem e avaliação. 

 DTD6 - Exploração e utilização das funcionalidades das 
plataformas digitais de gestão, de forma regular. 

 DTD7 - Reformulação/ atualização do website. 

 DTD8 - Criação/atualização de emails institucional para 
professores, alunos e assistentes operacionais. 
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INICIO DO ANO LETIVO AO LONGO DO ANO LETIVO 
FINAL DO ANO 

LETIVO 

 DTD9 - Divulgação da existência e finalidades de entidades ligadas 

à Cibersegurança: Centro Nacional de Cibersegurança/ Comissão 

Nacional de Proteção de Dados. 

Avaliação 

 DTD10 - Promover a utilização de software livre nos 

equipamentos da escola e nos computadores cedidos pelo PTD. 
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9. PLANO DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE 
 

Estratégia e mensagem chave 
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Plano de comunicação do PADDE 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Organização 
 

- Conselho Geral  
- Conselho Pedagógico 

Fevereiro 2022 
Julho 2022 

Equipa PADDE 

Professores 
 

- Reuniões de Departamento/Conselhos de Disciplina 
- Conselhos de Diretores de Turma 

- Conselhos de Turma 

- Equipa da plataforma Microsoft Teams 

 

Novembro 2021 
 

Coordenadores de Departamento 
Subcoordenadores de Conselho de disciplina 
 

 
Alunos 
 

- Assembleias de Turma Setembro /outubro de 2021 
Diretores de Turma 
Professores da Turma 

 
Encarregados de 
Educação 
 

       
- Reunião dos DT/PTT com os Encarregados de Educação 
- Plataforma Inovar 

Setembro de 2021 Diretores de Turma 
Professores Titulares de Turma 

Assistentes 
Técnicos/Operacionais 
 

− Reuniões com a Direção 

− Conselho Geral 

− Equipa Plataforma Teams 

 

novembro de 2021 Direção 
Equipa PADDE 

Comunidade Educativa - Página web do AESO 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação 

Setembro/ Outubro / 
Novembro 

Equipa PADDE 
Direção 
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10. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Dimensão Ação Periodicidade 

Organizacional DO1 - Atribuição de Horas comuns e de trabalho autónomo no Horário da Equipa PADDE. No início do ano  

DO2 - Integração de professores de TIC na equipa PADDE. No início do ano 

DO3 – Aumento da carga horária na disciplina de TIC. No início do ano 

DO4 - Atribuição do menor nº de níveis por docente para possibilitar a exploração de ferramentas digitais e 
criação de RED. 

No início do ano 

DO5- Inclusão de tempos letivos no horário dos professores para o desenvolvimento de projetos no âmbito do 
digital. 

No final do ano 

DO6- Atribuição de, pelo menos, 1 tempo semanal no horário para reuniões de Conselho de Disciplina. No início do ano 

DO7 - Utilização do email de forma eficaz. No final do ano 

DO8 - Capacitação digital da equipa PADDE. No final do ano 

DO9 - Capacitação digital dos funcionários do AESO. No final do ano 

DPO10 - Formação de docentes (CDD). No final do ano 

DO11 - Apoio às práticas pedagógicas e à criação de recursos. No final do ano 

DO12 Participar em iniciativas que visem o reconhecimento e / ou certificação das práticas de segurança e 
proteção de dados dos alunos e de toda a comunidade educativa. 

No final do ano 

Pedagógica DP1 - Implementação do dia digital. No final do ano 

DP2 - Atribuição regular de tarefas de avaliação com recurso a tecnologias e valorizando-as dando feedback aos 
alunos e EE, em tempo útil/ utilização de AVA/ eleição de mentores digitais. 

Semestral 

DP3 - Criação de atividades pedagógicas com recurso aos AVA Semestral 

DP4 - Utilização de equipamentos e ferramentas digitais como suporte à aprendizagem (alunos com RTP) Semestral 
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DP5 - Dinamização de um repositório online gerido pelos subcoordenadores No final do ano 

DP6 - Participação nos desafios Seguranet: Visionamento de filmes e análise de imagens/ Realização de 
Exposições, Debates/ sessões sobre cidadania digital, etc... 

No final do ano 

DP7 - Sessões com elementos do Projeto” Comunicar em Segurança” No final do ano 

 

Dimensão Ação Periodicidade 

Tecnológica e 

digital 

 

DTD1 - Reparação e manutenção de equipamento através das parcerias estabelecidas./ Realizar tutoriais e/ou 

vídeos de apoio à resolução de problemas técnicos. 

No final do ano 

DTD2 - Realização de projetos/parcerias para angariação de equipamentos informáticos e acesso à internet. No final do ano 

DTD3 - Contacto com a empresa responsável para resolução da falta de comunicação entre o email e o Moodle. No final do ano 

DTD4 - Aumento do número de tomadas elétricas nos diferentes espaços.  
Afetar uma extensão a cada uma das salas de aula. 

No final do ano 

DTD5 - Exploração e utilização das funcionalidades das plataformas digitais de forma regular no processo de 

ensino, aprendizagem e avaliação. 

No início do ano 

DTD6 - Exploração e utilização das funcionalidades das plataformas digitais de gestão, de forma regular. Semestral 

DTD7 - Reformulação/ atualização do website. Semestral 

DTD8 - Criação/atualização de emails institucional para professores, alunos e assistentes operacionais. Mensal 

No final do ano 

DTD9 - Divulgação da existência e finalidades de entidades ligadas à Cibersegurança: Centro Nacional de 

Cibersegurança/ Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

No final do ano 

DTD10 - Promover a utilização de software livre nos equipamentos da escola e nos computadores cedidos pelo 

PTD. 

No final do ano 
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Lista de Siglas e Acrónimos 

• AESO – Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 

• ANPRI - Associação Nacional de Professores de Informática 

• AVA – Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

• CRTIC - Centros de Recursos TIC para a Educação Especial 

• DGE - Direção-Geral de Educação 

• DO - Dimensão Organizacional 

• DP - Dimensão Pedagógica 

• DTD - Dimensão Tecnológica e Digital 

• PADDE – Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

• RED – Recursos Educativos Digitais 

• SGEC – Secretaria Geral da Educação e Ciência  
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