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1. INTRODUÇÃO 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, aprovou o Plano de Ação 

para a Transição Digital (PTD), bem como as medidas e as ações estratégicas que o integram enquanto 

instrumento de intervenção fundamental para a transição digital. A primeira medida desta resolução 

aponta para um programa de digitalização para as escolas que visa contemplar diferentes dimensões, 

desde a garantia de acesso a equipamentos e conectividade à disponibilização de recursos educativos 

digitais de qualidade e ferramentas de colaboração em ambientes digitais. 

O Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) constitui um instrumento 

estruturante da ação do Agrupamento orientado para a consolidação dos objetivos previstos no PTD e 

tem por base o quadro conceptual de dois referenciais europeus que enquadram o desenvolvimento 

digital das escolas: o DigCompEdu, que enquadra a necessária competência digital dos docentes, e o 

DigCompOrg, que enquadra as Organizações Educativas no desenvolvimento da sua competência 

digital. 

A elaboração do PADDE atende a várias etapas: recolha de evidências, análise de dados, 

construção do documento, implementação e monitorização/avaliação das ações. Nas duas etapas 

iniciais, foram considerados os resultados obtidos em dois questionários, o Check-in, direcionado para 

as competências digitais que os docentes devem desenvolver, e o SELFIE, assente nas competências 

digitais desenvolvidas no Agrupamento. As taxas de participação significativas em todos os grupos de 

respondentes possibilitaram que estes dois instrumentos se constituíssem como uma base sólida para 

a identificação das áreas de melhoria e desenvolvimento a priorizar no Agrupamento.  

Cientes de que o período pandémico vivido impulsionou o uso das tecnologias nas escolas, 

munindo-as, em muitas situações, de ferramentas que anteriormente não eram valorizadas na prática 

pedagógica, entende-se que este facto se constitui como uma oportunidade e uma alavanca para a 

transformação e construção de uma escola mais dinâmica e inovadora, que integra o digital na 

resposta aos desafios atuais da nossa sociedade. 

Com o contributo de diferentes elementos da comunidade educativa, a Equipa de 

Desenvolvimento Digital (EDD) recolheu dados, promoveu a sua análise e reuniu propostas de ações, 

congregadas neste documento. 

O PADDE apresenta-se como instrumento orientador e regulador de uma ação concertada do 

Agrupamento, que visa incluir as tecnologias digitais no desenvolvimento integral dos seus alunos, 

promovendo o crescimento pessoal, social e académico, à luz dos princípios e valores assumidos no 

seu Projeto Educativo (PE). 

 

2. VISÃO E OBJETIVOS 

 

 O Projeto Educativo do Agrupamento preconiza a “aposta num serviço educativo de qualidade, 

mobilizando e envolvendo todos os agentes da comunidade educativa para a corresponsabilização na 
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construção do sucesso escolar de todos os alunos, (…) numa cultura de exigência na assunção das 

responsabilidades e no aperfeiçoamento profissional, de forma a responder às exigências da sociedade 

atual”. 

 Nesta perspetiva e dando resposta ao repto de transformação digital, o Agrupamento pretende 

tornar-se uma organização de referência na exploração do potencial digital e na promoção da inovação 

educacional, através da integração transversal das tecnologias de informação e comunicação e de 

outras ferramentas digitais nas práticas profissionais e pedagógicas dos docentes, na vida dos alunos, 

nas suas práticas de aprendizagem e no exercício de cidadania. 

 Estabelecem-se como objetivos gerais e prioritários da ação do Agrupamento os seguintes: 

a) disponibilizar infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras, equipamentos informáticos em 

número razoável e diversificados, garantindo conectividade e assistência técnica, a fim de 

potenciar o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino, aprendizagem e avaliação; 

b) incrementar o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e colaborativas com 

recurso às tecnologias digitais, que promovam ambientes potenciadores de aprendizagens de 

qualidade e a autonomia dos alunos; 

c) fazer uso de recursos educativos digitais adequados aos objetivos específicos de 

aprendizagem, ao contexto, à abordagem pedagógica e às características dos próprios alunos, 

respeitando os direitos autorais; 

d) integrar o digital no ensino e aprendizagem, numa perspetiva inovadora com vista à melhoria 

dos processos educativos e das práticas avaliativas, bem como da capacitação digital dos 

alunos; 

e) definir 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; 

f) promover uma cultura de colaboração, adotando medidas específicas do ponto de vista 

organizativo que conduzam à criação de redes de colaboração e de comunicação, facilitadas 

pelo digital e que permitam a partilha de informação e de experiências, dentro e fora dos 

limites da organização. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

3.1. DADOS DO AGRUPAMENTO 

 O Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira situa-se no concelho de Esposende e 

integra crianças e alunos da educação pré-escolar ao 9.º ano de escolaridade. Com sede na Escola 

Básica António Correia de Oliveira, é composto por catorze estabelecimentos de ensino situados na 

União de freguesias de Apúlia e Fão, na União de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, na União de 

Freguesias de Palmeira e Curvos, na freguesia de Gemeses e nas áreas de Esposende e Gandra, que 

integram a União de freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra. 
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 Em 2020-2021, ano a que se reporta a elaboração do PADDE, o Agrupamento é frequentado por 

1936 crianças e alunos: - 233 a frequentar os oito jardins-de-infância, abrangendo as faixas etárias dos 

três (61 crianças), quatro (78 crianças), cinco (87 crianças) e seis anos (7 crianças); - 780 alunos 

inscritos no 1.º ciclo (166 no 1.º ano, 193 no 2.º, 200 no 3.º e 221 no 4.º), perfazendo um total de 

quarenta turmas; - 458 alunos no 2.º ciclo (240 no 5.º ano e 218 no 6.º), distribuídos por vinte e uma 

turmas; - e 465 alunos no 3.º ciclo (209 no 7.º  ano, 128 no 8.º e 128 no 9.º), num total de vinte e duas 

turmas. O corpo docente era constituído por 177 docentes e o corpo não docente por 89 assistentes 

operacionais e técnicos. 

 O quadro que se segue identifica os elementos que integram a Equipa de Transição Digital (ETD), 

a atualizar. 

 

Nome Função Área de atuação 

Laurinda Barros Adjunta do diretor Organizacional 

Alice Pimenta Coordenador BE Pedagógica 

Sandra Oliveira Coordenador DT Pedagógica 

Miguel Pimenta Coordenador PTE Tecnológica e digital 

 

 

3.2. DIAGNÓSTICO DO AGRUPAMENTO 

 

3.2.1. HISTÓRIA DIGITAL DO AGRUPAMENTO 

 

 O Agrupamento dispõe, atualmente, de plataformas de administração e gestão escolar que 

contemplam as diferentes vertentes organizacionais, constituindo-se como instrumentos facilitadores 

da ação de gestão, de divulgação de informação e de comunicação institucional. 

 Ao longo dos anos, foi integrando vários sistemas na sua atividade, alguns decorrentes das 

dinâmicas impostas pelas entidades superiores e outros por opção interna. Neste sentido, utiliza os 

seguintes programas: DCS-HORÁRIOS para distribuição do serviço docente e elaboração dos horários 

das turmas que, posteriormente, são exportados para o MULTIUSOS, criando os horários anuais dos 

docentes para registo de sumários; netALUNOS e netGIAE, que permitem, via web, o registo de 

sumários e faltas pelos docentes, e a consulta de dados pessoais, avaliação, faltas, aquisição de 

refeições e movimentos efetuados com o cartão eletrónico por parte dos docentes, não docentes, 

alunos e encarregados de educação (de notar que o GIAE, disponível no agrupamento desde 2000, no 

que respeita aos docentes do 2.º 3.º ciclos, numa primeira fase, apenas possibilitava o registo dos 

sumários, assiduidade e avaliações, através da rede interna do agrupamento, tendo, mais tarde, 2017, 

sido disponibilizado o acesso através da Web; GESTOR, ALUNOS, GPV, SASE, CIBE e MULTIUSOS (JPM e 

MicroAbreu), que possibilitam gerir e processar a contabilidade, vencimentos, faltas, calendário 

escolar, acessos a programas, dados dos utentes, beneficiários da ação social escolar, elaboração dos 
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horários do pessoal não docente, atribuição e gestão de subsídios aos alunos, atribuição e gestão de 

suplementos aos alunos, gestão das refeições, assistência da atribuição e gestão interna de artigos, 

requisição e impressão de cartões, gestão de stocks, de horários (registo de assiduidade) e registo 

histórico através do cartão de cada utente; ALUNOS, permite a formação de cursos e turmas e a 

configuração de acesso de todo um conjunto de informação como faltas, avaliações e relatórios, bem 

como a exportação de vários conjuntos de dados em diferentes formatos; PRISMA, utilizado pelas 

bibliotecas escolares para a gestão documental, empréstimo e pesquisa de documentos e consulta de 

estatísticas.  

 O contexto pandémico veio dar um impulso à criação de contas institucionais para professores e 

alunos do 2º e 3.º ciclos, resultado de uma parceria com a Google, tendo agilizado e favorecido todo o 

processo relativo ao E@D, viabilizando o acesso à Classroom e ao Meet, enquanto plataformas e 

ferramentas de ensino e aprendizagem. No presente ano letivo, esta dinâmica foi alargada à educação 

pré-escolar e ao 1.º ciclo. 

 A presença digital do Agrupamento é assegurada através da página Web, atualmente com domínio 

próprio (acoliveira.pt), espaço de divulgação e de acesso a toda a informação de carácter institucional, 

ao GIAE e aos blogues das bibliotecas escolares, bem como através das redes sociais (Facebook, 

Instagram e Youtube). 

 A gestão dos diferentes serviços resulta de uma ação articulada entre a direção, os serviços 

administrativos, o coordenador PTE e uma avença que contempla apoio técnico por parte da empresa 

ATL.  

 No presente, considera-se a possibilidade de criar uma linha de apoio técnico, cujo objetivo será 

zelar pela manutenção dos equipamentos do parque informático escolar e dos kits distribuídos no 

âmbito do projeto escola digital. 

 

3.2.2. INSTRUMENTOS DE RECOLHA 

 

 O processo de recolha de dados para diagnóstico assentou na utilização de dois instrumentos 

aplicados em espaços temporais diferentes e promovida por diferentes estruturas.  

 O questionário de autorreflexão Check-In foi implementado pelo Centro de Formação da 

Associação de Escolas dos concelhos de Barcelos e Esposende (CFAEBE) e possibilitou uma 

caracterização do Agrupamento, relativamente às competências digitais dos docentes, em seis áreas 

distintas. Os resultados permitiram comparar (em número e percentagem) os dados do Agrupamento, 

do CFAEBE e nacionais, e, assim, fazer o diagnóstico do nível de proficiência digital, em cada uma 

dessas áreas, do corpo docente.  

 Este questionário, direcionado à população docente, foi aplicado, numa primeira fase, entre 8 e 18 

de janeiro, e, numa segunda fase, de 19 de fevereiro a 1 de março, contando com a colaboração de 140 

(79%) respondentes.  
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 Num segundo momento, sob responsabilidade da EDD, foi aplicado o questionário disponibilizado 

pela ferramenta SELFIE, tendo sido posteriormente efetuada a análise dos resultados de cada uma das 

áreas que integram os oito domínios-chave da educação digital contemplados neste instrumento. Note-

se que a EED optou pela seleção apenas das questões do grupo Obrigatório em todos os domínios de 

respondentes. A participação da comunidade distribuiu-se em três grupos de respondentes 

(Dirigentes, Professores e Alunos), tendo-se obtido taxas de participação significativas em cada um 

deles, como se pode observar no quadro que se segue. 

 

Nível de 
ensino 

Dirigentes  Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1.º ciclo 4 4 100 37 35 95 215 202 94 

2.º ciclo 6 6 100 33 26 79 457 435 95 

3.º ciclo 6 5 83 36 33 92 461 440 95 

 

 Analisados os resultados do Check-In e do SELFIE e feito o mapeamento entre as competências 

DigCompEdu e DigCompOrg, comparando as diferentes áreas através das classificações globais 

obtidas, foi traçado o panorama geral atual relativamente às competências digitais dos docentes e às 

práticas pedagógicas e organizativas do Agrupamento, isto é, o diagnóstico de proficiência digital do 

Agrupamento, o qual conduziu a uma necessária reflexão e discussão conjunta por parte da 

comunidade educativa e recolha de contributos para a elaboração do presente documento.   

 Não foram utilizados outros referenciais formais no diagnóstico. No entanto, subjacente à análise 

dos dados obtidos nestes dois referenciais está o conhecimento das práticas testemunhadas no 

Agrupamento e os passos que, ao longo do tempo, têm sido dados conducentes a uma integração 

progressiva do digital.  

 Evidencia-se, neste caso, o contributo da ação das bibliotecas escolares ao implementar projetos 

focados no desenvolvimento das literacias digitais, apoiados financeiramente pela Rede de Bibliotecas 

Escolares (RBE), e dos projetos desenvolvidos no âmbito do programa ERASMUS+. O apoio financeiro 

da RBE e do Erasmus+, bem como a formação disponibilizada no âmbito das BE, foram determinantes 

para a aquisição de equipamentos tecnológicos, assim como para a capacitação digital de alguns 

docentes, possibilitando, deste modo, a utilização mais sistematizada de tecnologias digitais em 

contexto educativo e o desenvolvimento de competências digitais dos alunos envolvidos nos referidos 

projetos. De referir, a participação de vários docentes e das bibliotecas escolares em projetos que 

integram a plataforma de aprendizagem eTwinning, cuja ação é desenvolvida integrando 

necessariamente as tecnologias digitais, seja em contexto comunicativo, seja no âmbito da produção e 

divulgação de conteúdos. 

 A caracterização das competências digitais de pais e encarregados de educação e pessoal não 

docente assenta numa análise empírica. O quadro seguinte resume a acessibilidade, com base nos 
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dados que constam do programa GIAE, a dispositivos e internet dos agregados familiares do 

Agrupamento. 

 

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

Em % Computador Internet 

1.º ciclo 61% 61% 

2.º ciclo 61% 65% 

3.º ciclo 43% 41% 

Dados obtidos através da informação disponível no programa GIAE. 

 

 Tendo por referência os dados apresentados, e ainda que cientes da eventual falta de exatidão dos 

mesmos por constrangimentos relativos ao programa GIAE, considera-se que a percentagem de 

agregados familiares sem equipamentos será significativa, deduzindo-se que, nestes agregados, as 

competências poderão ser menos desenvolvidas. O contexto de E@D permitiu identificar algumas 

dificuldades que foram superadas com o apoio dos recursos humanos do Agrupamento. Atendendo ao 

desenvolvimento das atividades neste contexto, a capacidade de resposta das diferentes famílias foi 

muito positiva, evidenciando-se uma recetividade e predisposição para o desenvolvimento de 

competências digitais. 

 A nível do pessoal não docente apenas se evidencia a capacidade de adaptação e evolução por 

parte dos assistentes técnicos na gestão dos serviços digitais. 

 
 

3.2.3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Os resultados obtidos agrupam-se em três dimensões: Tecnológica e digital, Pedagógica e 

Organizacional. 

 Os quadros resumo que se seguem apresentam os resultados em cada uma das dimensões bem 

como a conexão entre os domínios-chave previstos no questionário SELFIE e as áreas do questionário 

Check-In. 

 

3.2.3.1. Dimensão Tecnológica e Digital 

 

Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1.º ciclo 3,6 3,7 3,8 

2.º ciclo 3,1 3,6 3,9 

3.º ciclo 3,5 3,2 3,6 
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O Agrupamento integra, nesta dimensão, ações com vista a melhorar as infraestruturas e 

equipamentos, criar uma equipa multidisciplinar de recursos digitais e capacitar pais e encarregados 

de educação no domínio do digital, nomeadamente a nível de ferramentas de controlo parental. 

A melhoria da qualidade dos equipamentos e do acesso são fundamentais na concretização dos 

objetivos subjacentes à implementação do plano. 

As ações previstas, conjugadas com outras de outros domínios, terão impacto na concretização 

dos objetivos previstos a nível organizacional, contribuindo para generalizar a comunicação 

institucional e rentabilizar as potencialidades do programa GIAEonline na comunicação com os 

encarregados de educação e no apoio às funções de direção de turma. 

A criação do domínio institucional e a atribuição de uma conta institucional a cada docente e 

aluno foi uma mais valia para o Agrupamento, permitindo a comunicação num ambiente mais seguro e 

com acesso a um conjunto de ferramentas e recursos ajustados às necessidades. Tendo já sido 

alargado ao pré-escolar e 1.º ciclo, impõe-se que a comunicação e trabalho institucional passem a ser 

desenvolvidos exclusivamente neste domínio, fomentando na comunidade a importância da sua 

utilização na preservação da segurança e privacidade dos seus utilizadores. 

Considera-se igualmente prioritário a formação dos utilizadores do programa GIAEonline, com 

vista à rentabilização de todas as suas potencialidades, nomeadamente no que respeita às atividades 

da turma, disponibilização de informação aos pais e encarregados de educação e gestão da informação 

documental inerente às funções do diretor de turma. Pretende-se uma transição gradual e 

acompanhada de formação a disponibilizar aos diferentes intervenientes no processo, garantindo uma 

utilização informada, eficaz e cumpridora das orientações relativas à proteção de dados.  

No âmbito deste plano, é também proposto o alargamento da utilização do programa GIAEonline 

ao 1.º ciclo, bem como a utilização do cartão ao registo de entradas e saídas, medida vantajosa por 

levar a práticas promotoras da segurança dos alunos no espaço escolar. 

 
 
3.2.3.2. Dimensão Pedagógica 

 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professore
s 

Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,7 4,1 4,2 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,4 3,5 3,7 

Práticas de Avaliação 3,1 3,3 3,4 

Competências Digitais dos Alunos 3,6 3,4 4,1 
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Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In] 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 44,3 46,4 9,3 

Ensino e aprendizagem 45,7 44,3 10,0 

Avaliação 41,4 50,7 7,9 

Capacitação dos aprendentes 29,3 55,0 15,7 

Promoção da competência digital dos aprendentes 50,0 40,7 9,3 

 

Nesta dimensão, os dados do SELFIE apontam o domínio-chave Práticas de Avaliação como ponto 

fraco.  

Considerando os resultados do Check-in, verifica-se que, na área de proficiência relativa à 

avaliação, a percentagem de docentes no nível 3 é residual, sendo que a maioria se situa no nível 2 

(50,7%), mais concretamente no nível B1 (30,7%).  

Nos resultados do Check-in, a área da Avaliação não é assinalada como uma área de intervenção 

prioritária. No entanto, considera-se que estes resultados poderão coadunar-se com os resultados do 

SELFIE, refletindo práticas pouco consolidadas, no âmbito da inclusão de uma avaliação baseada na 

utilização das tecnologias digitais que sejam centradas nos alunos, personalizadas e fidedignas. Ainda 

que, a nível do Check-in, os docentes sejam maioritariamente enquadrados no nível de proficiência B1, 

não se pode desconsiderar o facto de ser significativa (29,3%) a percentagem de docentes no nível A2 

e a proximidade entre as percentagens obtidas no nível 1 (41,4%) e nível 2 (50,7%). 

Da reflexão conjunta efetuada por docentes e alunos, identificam-se, a nível da avaliação, a pouca 

credibilidade na utilização do digital para efeitos de avaliação sumativa; uma utilização limitada 

caracterizada por dificuldades de acesso online e dificuldades na promoção de um feedback de 

qualidade.  

 A melhoria dos resultados, no entender da EDD, poderá resultar da exploração progressiva de 

todo o potencial das ferramentas a utilizar, optando por aquelas que permitam dar aos alunos um 

feedback de qualidade, que devem ser ensinados a interpretar; e da promoção da auto e 

heterorreflexão, fazendo uso de ferramentas colaborativas que permitam aos alunos a partilha de 

opiniões sobre a qualidade dos trabalhos produzidos. 
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3.2.3.3. Dimensão Organizacional 
 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3,0 3,0 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3,2 3,1 3,8 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,4 3,2 ----- 

 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 40,0 54,3 5,7 

 
 

 Os domínios que integram a dimensão organizacional correspondem aos domínios cujas 

classificações globais foram as mais baixas, revelando fragilidades a nível da liderança, da colaboração 

e trabalho em rede e no desenvolvimento profissional contínuo. Note-se que, apesar de uma 

classificação global satisfatória, assinalam-se neste domínio, com relevo no 3.º ciclo, classificações não 

satisfatórias. 

 Neste sentido, considera-se que será de priorizar ações que contribuam para a integração do 

digital nos diferentes processos com vista à melhoria da qualidade da educação e à adoção de medidas 

específicas do ponto de vista organizativo; criação de redes de colaboração e comunicação 

conducentes à partilha de informação e experiências e à melhoria da competência digital dos recursos 

humanos da escola; e a integração de modelos pedagógicos inovadores que permitam alcançar 

melhores resultados educativos e escolares. 

 Torna-se relevante conseguir o comprometimento dos diferentes agentes educativos, envolvendo-

os na tomada de decisões e na definição de ações. 

 

4. PLANEAMENTO DE ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

 

 Decorrente de todas as ações e conclusões anteriormente descritas, envolvida parte da 

comunidade escolar e em articulação com a aprendizagem partilhada no curso de formação PADDE, 

foram definidos conjuntos de ações para cada uma das dimensões a desenvolver que se resumem na 

planificação a seguir apresentada. 

 A EDD procurou definir ações concretas, passíveis de concretização com os recursos que o 

Agrupamento dispõe. 
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Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Tecnológica e 
digital 
 
 
 

- Dotar as salas de aula/espaços de aprendizagem de 
condições básicas a nível de equipamento informático 
e conetividade. 
 
- Diversificar e aumentar a oferta de 
equipamentos/dispositivos digitais para trabalho em 
sala de aula (surface, écran interativo…). 
 
- Criar, pelo menos, uma Sala de Aula do Futuro.  
 
 
 
- Criar uma EMRD (Equipa Multidisciplinar de Recursos 
Digitais) dotada de recursos humanos com formação 
adequada para assegurar a manutenção dos 
equipamentos e a capacidade de resposta às 
necessidades identificadas, estabelecendo parcerias 
que assegurem a eficácia do apoio necessário. 
 
- Criar uma linha de apoio técnico. 
 
 
 
- Atualizar a Política de Privacidade e Dados Pessoais 
do Agrupamento, especificando a que respeita à 
página Web e redes sociais utilizadas no 
Agrupamento. 
 
- Divulgar, através dos canais institucionais internos e 
públicos (página Web do Agrupamento), a Política de 
Privacidade e Dados Pessoais do Agrupamento. 
 
- Promover formação para pais e encarregados de 
educação, visando a sua capacitação digital e de 
monitorização da utilização de tecnologias por parte 
dos seus educandos. 

- Melhorar a qualidade dos equipamentos informáticos e 
de acesso à Internet. 
 
 
- Possibilitar a utilização de dispositivos digitais em 
contexto letivo a um maior número de docentes e alunos. 
 
 
- Intensificar a rentabilização das tecnologias digitais e 
consequente desenvolvimento de aprendizagens e 
capacitação digital. 
 
- Assegurar as condições técnicas de equipamentos e 
software que permitam e facilitem a utilização de 
tecnologias digitais em situações de ensino, 
aprendizagem e avaliação, sem constrangimentos (e/ou 
restrições) desta ordem. 
 
 
- Zelar pela manutenção dos equipamentos do parque 
informático escolar e dos kits distribuídos no âmbito do 
projeto escola digital. 
 
- Zelar pelo respeito pelos direitos dos elementos da 
comunidade educativa (direito à proteção de dados 
pessoais e direito ao esquecimento/retificação de dados). 
 
 
- Reforçar a divulgação da Política de Privacidade e Dados 
Pessoais do Agrupamento a todos os elementos da 
comunidade educativa. 
 
- Desenvolver competências digitais dos pais/EE, na ótica 
de utilizadores e de supervisão parental. 

Direção 
Responsável PTE  
 
 
Direção 
Equipa a nomear 
 
 
Direção 
Equipa a nomear 
 
 
Direção 
Responsável PTE 
Equipa a designar (docentes, técnicos 
especializados, assistentes 
operacionais, alunos) 
 
 
EMRD 
 
 
 
Direção 
Conselho Pedagógico 
 
 
 
Direção 
                      
 
 
Direção 
Coordenações de ano 
Coordenação de diretores de turma 
Outros parceiros 

Janeiro 2022 
 
 
 

2023 
 
 
 

2023 
 
 
 

Setembro 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outubro 
2021 

 
 
 

Janeiro 2022 
 
 

 
 
2021 a 2023 
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Pedagógica 
 
 
 

- Reforçar o serviço de curadoria e atualizar o 
repositório de recursos digitais (REA) multiformatos da 
Biblioteca Escolar (BE), com o contributo dos docentes 
das áreas disciplinares, alunos e demais comunidade. 
 
- Elaborar e/ou disponibilizar um maior número de 
tutoriais de ferramentas digitais de apoio ao ensino e 
à aprendizagem a divulgar pela BE.  
 
 
- Realizar, em articulação com a BE, iniciativas 
transdisciplinares que incluam a utilização de 
tecnologias digitais e o desenvolvimento de literacias 
(Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar). 
 
- Licenciar conteúdos e recursos digitais produzidos no 
âmbito de estruturas pedagógicas e/ou projetos 
(blogues, revista escolar, filmes de animação…). 
 
- Realizar ações de curta duração sobre segurança na 
internet, propriedade intelectual/ direitos de autor, 
licenças creative commons, plágio e citação/ 
referenciação bibliográfica. 
 
- Adotar um modelo de pesquisa de informação 
comum ao Agrupamento, com indicação das normas 
relativas à propriedade intelectual e aos direitos de 
autor, sob proposta da biblioteca escolar. 
 
- Reforçar a realização transdisciplinar de ações de 
sensibilização/sessões de formação sobre cidadania 
digital (Segurança na Internet, cyberbullying…). 
 
-  Utilizar recursos educativos abertos disponibilizados 
pela Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas 
(ERTE): Seguranet entre outras. 
 
 
- Incorporar nas práticas letivas atividades/projetos 
promotores do desenvolvimento das literacias da 
informação, media e digitais. 
 

- Consolidar e atualizar o repositório de recursos 
educativos digitais pertinente no âmbito dos conteúdos 
curriculares e de assuntos de relevância para os 
destinatários, disponibilizado no blogue da BE. 
 
- Promover a autonomia de alunos e docentes nos seus 
percursos formativos, no que toca à utilização de 
ferramentas digitais no âmbito do ensino e 
aprendizagem. 
 
- Intensificar o trabalho de articulação entre a BE, os 
docentes dos diferentes níveis de ensino/áreas 
curriculares, alunos e demais comunidade educativa. 
 
 
- Defender e promover formação sobre propriedade 
intelectual/ direitos de autor, licenças creative commons, 
plágio e citação/ referenciação bibliográfica defendo o 
respeito pelos direitos de autor. 
 
 
 
 
 
- Uniformizar procedimentos relativos à realização de 
trabalhos que impliquem a recolha e pesquisa de 
informação. 
 
 
- Promover comportamentos de utilização segura e 
responsável da Internet e dos dispositivos móveis. 
 
 
- Consolidar práticas de segurança digital. 
 
 
 
 
- Desenvolver competências na área da literacia digital, 
dos media e da informação, em articulação com as 
diferentes estruturas educativas. 
 

Coordenação das BE 
Coordenação das estruturas 
intermédias 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Pedagógico 
Coordenação das estruturas 
intermédias 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 a 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 a  2023 
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- Implementar metodologias ativas de ensino (DAC, 
trabalho de projeto, aula invertida, aprendizagem 
híbrida,  aprendizagem baseada em problemas…), com 
recurso às tecnologias digitais e a ferramentas de 
trabalho colaborativo (Google Docs/Forms, Padlet, 
blogue, Canva…), em 25% (2021-2022) e em 50% 
(2022-2023) das turmas do 2.º e 3.º ciclos. 
 
- Implementar práticas regulares de trabalho 
colaborativo por ano de escolaridade. 
 
- Rentabilizar a utilização das plataformas digitais de 
acesso livre, facilitadoras das aprendizagens no CAA. 
 
 
 
 
 
- Melhorar as práticas de avaliação pedagógica, 
aplicando os formatos e abordagens de avaliação 
(articulação com projeto MAIA). 
 
- Utilizar ferramentas digitais (Padlet, blogue, 
Classroom ou outro) para efeitos de avaliação, que 
possibilitem a auto e heterorreflexão dos alunos sobre 
as aprendizagens e permitam fornecer feedback 
(professor-aluno/aluno-aluno) de qualidade em tempo 
útil. 
 
 
 
 
- Promover as mentorias entre pares, incentivando o 
preenchimento comum de documentos de 
planificação e avaliação através das ferramentas 
digitais. 
 
 
 
- Incluir no desenvolvimento de atividades letivas, a 
produção e divulgação de conteúdos digitais 

 
- Capacitar os docentes ao nível da experimentação de 
novas pedagogias, integrando as tecnologias digitais nos 
processos de ensino e aprendizagem. 
 
- Reforçar a articulação transdisciplinar. 
 
- Potenciar o envolvimento ativo e criativo dos alunos em  
assuntos específicos e/ou em atividades práticas, 
preferencialmente ligadas a contextos do mundo real. 
 
- Promover a capacitação digital, de forma transversal e 
articulada, dos alunos. 
 
- Promover o desenvolvimento de competências 
relacionadas com o trabalho de grupo/pares 
(comunicação, colaboração, resolução de problemas…). 
 
 
- Melhorar as práticas de avaliação pedagógica. 
 
 
 
- Potenciar, nos alunos, a autorreflexão e autorregulação 
da aprendizagem. 
 
-  Desenvolver o espírito crítico e a heteroavaliação. 
 
- Desenvolver as capacidades dos alunos no uso das 
tecnologias em contexto educativo e a aprendizagem 
interpares. 
 
 
- Potenciar a expressão através de meios digitais, 
modificação ou criação de conteúdo digital em diferentes 
formatos. 
 
 
 
 
- Aumentar a autonomia na resolução de problemas 
técnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Pedagógico 
Coordenação das estruturas 
intermédias 
Docentes 
Alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Pedagógico 
Responsável Programa de Mentoria 
Docentes 
Alunos 
 
 
 
Conselho Pedagógico 
Equipa EMRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 a  2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 a  2023 

 

 

 

 

2021 a  2023 
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elaborados pelos alunos (tutoriais/vídeos, podcasts, 
murais digitais, cartazes, infográficos…) de apoio à 
resolução de problemas técnicos, utilização de 
ferramentas/ plataformas digitais... 
 

Docentes 
Alunos 

 
 
Organizacional 
 
 
 

- Formalizar a Estratégia Digital (ED) do Agrupamento, 
integrando a estratégia de capacitação digital. 

 - Divulgar, através dos canais institucionais internos e 
externos (página Web), a ED do Agrupamento. 

 - Atualizar o Regulamento Interno, introduzindo 
conteúdos relativos à ED do Agrupamento. 

 

- Atribuir, pelo menos, um tempo comum, por ano e 
por departamento nos horários dos docentes, criando 
condições que promovam a prática regular de 
trabalho colaborativo. 

- Atribuir, pelo menos, um tempo semanal aos 

elementos da EDD. 

- Promover o envolvimento e a ação participada dos 
docentes através da integração/formalização nas 
estruturas intermédias de diferentes pontos de 
reflexão (com registo das conclusões nos relatórios do 
trimestre a que respeitam): 

● planificação e avaliação do trabalho realizado 
no que respeita à educação digital; 

● reflexão sobre as vantagens e desvantagens 
da utilização das tecnologias digitais no 
ensino e na aprendizagem 

● partilha de experiências relevantes nos 
processos de ensino, aprendizagem e 
avaliação com as tecnologias 

● análise dos progressos no ensino e na 
aprendizagem; 

 
- Incentivar o uso de tecnologias digitais em processos de 
ensino e aprendizagem, gestão pedagógica e 
organizacional. 
 
 
 
- Regulamentar nos documentos normativos do 
Agrupamento as orientações relativas aos princípios da 
Estratégia Digital do Agrupamento. 
 
 
-  Potenciar a adoção de práticas pedagógicas inovadoras. 
 
- Partilhar e difundir práticas relativas à utilização de 
ambientes de aprendizagem virtuais. 
 
- Melhorar o envolvimento na definição de estratégia 
digital do Agrupamento. 
 
- Reforçar o envolvimento dos docentes na identificação 
dos pontos fortes e/ou a melhorar no que respeita às 
práticas de ensino e aprendizagem com as tecnologias 
digitais. 
 
- Refletir sobre vantagens e desvantagens da utilização de 
tecnologias digitais nos processos de ensino e 
aprendizagem. 
 
- Efetuar a análise conjunta dos progressos no ensino e 
na aprendizagem com as tecnologias digitais, por área 
disciplinar/departamento curricular. 
 
- Potenciar as oportunidades de partilha de experiências 
e de novas formas de aprender, ensinar e avaliar, com a 
exploração de tecnologias digitais. 

 
Direção 
Conselho Pedagógico 
Conselho Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenações das estruturas 
intermédias 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janeiro 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro 
2021 

 
 
 
 
 
 

2021 a 2023 
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● diagnóstico/reflexão sobre as necessidades 
de DPC na área disciplinar/departamento. 

- Promover a realização de reuniões utilizando 
ambientes virtuais. 

 
 

- Proporcionar cenários de aprendizagem assentes no 
ensino híbrido (mesclar o presencial e o virtual) em 
todas as turmas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

- Mobilizar os recursos necessários para a 
concretização de iniciativas individuais e coletivas 
dentro da instituição que promovam metodologias 
ativas de ensino com recurso às tecnologias.  

- Dar continuidade à utilização de tecnologias digitais 
no estabelecimento de parcerias com outras 
organizações/organismos e no desenvolvimento de 
atividades no âmbito dessas parcerias: Erasmus+, 
eTwinning, RBE... 

 
 
- Implementar a utilização exclusiva do email e/ou os 
canais institucionais nas comunicações relacionadas 
com a escola. 
 
 
- Reforçar a utilização das plataformas existentes 
como canais de comunicação com a comunidade 
educativa. 
 

- Criar salas no Google Classroom em cada estrutura 
intermédia, enquanto espaço privilegiado de 
informação e trabalho, estabelecendo uma 
organização/estrutura comum ao Agrupamento. 

 

 
- (Re)Definir estratégias e práticas a fim de otimizar a 
utilização das tecnologias digitais ao serviço do ensino e 
da aprendizagem, do trabalho colaborativo e da 
agilização de procedimentos. 
 
 
- Promover a construção de aprendizagens em ambiente 
presencial e digital, fomentando a autonomia. 
 
 
- Potenciar a inovação pedagógica, a capacitação digital 
dos alunos e a obtenção de melhores resultados de 
aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Otimizar a comunicação institucional. 
 
 
 
 
- Rentabilizar as potencialidades das plataformas 
existentes como canais de comunicação com a 
comunidade educativa. 
 
 
- Contribuir para o desenvolvimento da capacitação 
digital da comunidade escolar. 
 
- Contribuir para apoiar e melhorar o ensino e a 
aprendizagem, bem como para o desenvolvimento de 
competências digitais dos alunos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
Alunos 
 
 
Direção 
Docentes 
Alunos 
 
 
 
Direção 
Conselho Pedagógico 
Equipa de projetos 
Outros parceiros 
 
 
 
Direção 
 
 
 
 
Direção 
Docentes titulares de turma 
Diretores de turma 
 
 
Direção 
Coordenações das estruturas 
intermédias 
Diretores de turma 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2023 
 
 
 
 
 
 

Setembro 
2021 

 
 
 
 

Setembro 
2021 

 
 
 
 

Setembro 
2021 
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- Realizar sessões de formação formal/informal entre 
pares para partilha de experiências pedagógicas com 
recurso às tecnologias digitais. 

 

 

- Assegurar um plano de formação do pessoal docente 
que responda às necessidades formativas 
identificadas, incluindo ações relativas a pedagogias 
de ensino ativas: trabalho transdisciplinar e de 
projeto, sala de aula invertida. 

 

 - Otimizar as competências dos docentes 
posicionados nos níveis de proficiência digital C1 e C2 
para a determinação de ações de melhoria do PADDE. 

- Proporcionar, no plano de formação do pessoal não 
docente, ações de formação na área do digital. 

 

- Candidatar o Agrupamento ao Selo de Segurança 
Digital. 

 
 
- Incrementar a formação formal e informal entre pares 
sobre a exploração de tecnologias digitais, novas formas 
de ensinar, aprender e avaliar com tecnologias… 
 
- Divulgar boas práticas na utilização das tecnologias 
digitais. 
 
 
- Adequar o plano de formação às necessidades 
formativas dos docentes. 
 
- Capacitar os docentes em novos modelos de 
aprendizagem. 
 
 
 
- Comprometer toda a comunidade educativa na 
concretização dos objetivos/ações do PADDE. 
 
 
 
 
 
 
 
- Certificar práticas e políticas de segurança digital no 
Agrupamento. 

 
 
Coordenações das estruturas 
intermédias 
Docentes 
 
 
 
 
 
Direção 
Coordenações das estruturas 
intermédias 
CFAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção 

 
 

2021-2023   
 
 
 
 
 
 
 

2021-2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2022 
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5. PLANO DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 A implementação do PADDE e a execução de objetivos que promovam uma educação digital de qualidade e 

inclusiva dependem de uma ação comum que implique toda a comunidade.  

 A comunicação do plano será efetuada através dos canais de comunicação, internos e/ou externos, já 

instituídos, destacando-se as reuniões, o domínio acoliveira.pt, o GSuite for Education e a página Web do 

Agrupamento. 

 O envolvimento dos diferentes intervenientes será promovido do seguinte modo: - docentes: divulgação de 

informação via canais internos de comunicação e objeto de reflexão nas reuniões das diferentes estruturas; - 

alunos: divulgação da informação por meio dos canais internos de comunicação e objeto de reflexão em 

reuniões/sessões promovidas pelos professores titulares de turma, diretores de turma e/ou assembleias de 

delegados; - pais/EE: divulgação nos canais externos e reforçada em articulação com os diretores de turma e 

professores titulares de turma. Os restantes parceiros serão envolvidos de forma progressiva pelos meios 

considerados mais expeditos.   

 A comunicação será acompanhada da mensagem de John Dewey, “Se ensinarmos hoje da mesma forma 

como ensinamos ontem, roubamos às nossas crianças o amanhã.”, que nos leva a refletir sobre as vantagens da 

adoção de modelos educacionais inovadores, em linha com as exigências e a imprevisibilidade do mundo atual e 

com as áreas de competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

6. PARCERIAS 

 O estabelecimento de uma rede de parceiros constitui-se como uma ação estratégica relevante, com o 

propósito de criar sinergias que facilitem a concretização das ações do presente Plano de Ação de 

Desenvolvimento Digital da Escola e o cumprimento da sua missão. Neste sentido, além da colaboração pontual 

de diversos parceiros e do trabalho articulado com os diferentes organismos do Ministério da Educação (DGAE, 

DGE, DGEstE…), afiguram-se como imprescindíveis as parcerias com a Câmara Municipal de Esposende (CME), 

o Centro de Formação das áreas de Barcelos e Esposende, a Rede de Bibliotecas Escolares, a European 

Schoolnet, a União Europeia (Projeto ERASMUS+, eTwinning) e outras relevantes (Associações de Pais, CPCJ, 

Juntas de Freguesia, IPCA…), bem como as parcerias de âmbito empresarial (JPM, MicroAbreu, Mind, Google e 

outras). 

 

7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 No quadro seguinte, apresentam-se os indicadores para a monitorização, identificam-se as informações 

referentes a cada um dos domínios e priorizam-se os objetivos definidos em cada um dos domínios (P1 e P2, 

primeira e segunda prioridade, respetivamente). 

 A forma como o PADDE será implementado e a avaliação intercalar da eficácia das ações definidas são 

fundamentais para a consecução dos objetivos propostos. Considera-se necessária a monitorização da 

implementação do PADDE que antecedam uma (re)avaliação anual e aplicação de novo questionário SELFIE e, 

consequente, análise dos resultados para aferir os reajustes necessários no documento agora apresentado. 

Ainda que seja orientado por uma equipa no âmbito da Equipa de Transição Digital, a eficaz monitorização e 

avaliação envolve o compromisso de toda a comunidade.  

 

http://www.eun.org/projects/detail?articleId=674625
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=674625
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Indicadores para monitorização 

Dimensão Parcerias Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

Tecnológica e 
digital 

CM de 
Esposende 

 

JPM 

MicroAbreu 

Mind 

ERASMUS+ 

P1 Disponibilizar infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras, 
equipamentos informáticos em número razoável e diversificados, 
garantindo conectividade e assistência técnica, a fim de potenciar 
o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino, 
aprendizagem e avaliação. 

- Melhoria de, pelo menos, 1 décima nos 
resultados SELFIE. 

 
- Redução em 50% dos pedidos de apoio 
técnico durante o período de vigência do 
plano. 

 

Classificação média 
de cada domínio 

 
Número de pedidos 
de apoio técnico 

Relatório SELFIE 
 
Registos da 
EMRD 

Anual 
 
Semestral 

Pedagógica 

CFAEBE 
 

RBE 
 

CM de 
Esposende 

 
ERASMUS+ 

P1 Incrementar o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
inovadoras e colaborativas com recurso às tecnologias digitais, 
que promovam ambientes potenciadores de aprendizagens de 
qualidade e a autonomia dos alunos.  
 
P2 Fazer uso de recursos educativos digitais adequados aos 
objetivos específicos de aprendizagem, ao contexto, à abordagem 
pedagógica e às características dos próprios alunos, respeitando 
os direitos autorais. 
 
P1 Integrar o digital no ensino e aprendizagem, numa perspetiva 
inovadora com vista à melhoria dos processos educativos e das 
práticas avaliativas, bem como da capacitação digital dos alunos. 
 

- Melhoria de, pelo menos, uma décima 
nos resultados SELFIE. 

 
- Atingir 50% das turmas com formalização 
de DAC que envolvam o recurso a 
ferramentas digitais colaborativas. 

 
- Melhoria de, pelo menos, uma décima na 
classificação média de cada disciplina por 
ano/ciclo, no final de cada ano letivo. 

Classificação média 
de cada domínio 
 
Números de turmas 
com DAC que 
envolvam o recurso a 
ferramentas 
colaborativas 
 
Classificação média 
da disciplina 
 

Relatório SELFIE 
 
Relatórios de 
coordenação 
 
 
 
 
Relatório de 
avaliação final 
de período 
 
 

Anual 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 

Organizacional 

CM de 
Esposende 

 
Google 

 
CFAEBE 

P1 Definir uma estratégia para a integração do digital nos 
diferentes processos do agrupamento que conduzam à melhoria 
da qualidade da educação na organização. 
 
P2 Promover uma cultura de colaboração, adotando medidas 
específicas do ponto de vista organizativo que conduzam à criação 
de redes de colaboração e de comunicação, facilitadas pelo digital 
e que permitam a partilha de informação e de experiências, 
dentro e fora dos limites da organização. 
 
P1 Definir 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. 

- Melhoria de, pelos menos, uma décima 
nos resultados SELFIE. 
 
 
 
- Avaliação maioritariamente Bastante 
Satisfatória dos diferentes pontos em 
reflexão nas estruturas intermédias 

 
 
 

- Atingir 90% da taxa de participação dos 
docentes em Oficinas de Capacitação 
Digital 

Classificação média 
de cada domínio 
 
 
 
Avaliação registada 
em cada coordenação 
 
 
 
Número de inscrições 
efetuadas de acordo 
com o público alvo 

Relatório SELFIE 
 
 
 
Relatórios de 
coordenação 
 
 
 
 
Direção/CFAE 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
Anual 



PADDE - AEACO - Página 18 de 19 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 Na última década, assistimos a um desenvolvimento do digital que está a transformar a sociedade com 

implicações nas formas de trabalho e nas exigências do mercado de trabalho. 

 A presidente Ursula Von der Leyen, citada no artigo Reconfigurar a educação e a formação para a era 

digital, sublinhou a necessidade de explorar o potencial das tecnologias digitais para a aprendizagem e o ensino, 

desenvolvendo competências digitais para todos. 

 A pandemia COVID 19 obrigou a uma reorganização do sistema de ensino que, até então, apenas se 

desenvolvia numa vertente presencial e raramente apoiada na exploração das vantagens e desvantagens da 

utilização do digital na aprendizagem. De forma abrupta, famílias, alunos, professores e demais intervenientes 

viram-se obrigados a reajustar as suas dinâmicas e viram a escola perder o seu espaço físico e ser transportada 

para as suas casas. 

 Cientes dos constrangimentos e limitações dos modelos implementados, identificam-se, nestes 

acontecimentos, oportunidades que impulsionaram a inclusão do digital nas escolas. Testemunha-se uma 

reorganização das escolas e das suas práticas que as aproximam de um ensino mais ajustado às necessidades 

das crianças e jovens. 

 Caminhamos a passos largos para a consolidação de ecossistemas digitais de aprendizagem que apoiam a 

cooperação, a partilha de conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias abertas e a evolução de ambientes 

ricos em conhecimento. 

 A chave é: mover-se, atrever-se a viver a mudança, aventurar-se a descobrir a zona desconhecida (… ) O 

primeiro elemento do caminho consiste em reconhecer que o próprio caminho é o objetivo.  (Jesuits Educacion).  

 Não querendo roubar o amanhã das crianças e jovens que acolhe, o Agrupamento aceita o repto que lhe é 

lançado e reúne esforços para, envolvendo todos os que consigo colaboram, construir uma escola mais digital, 

mas igualmente exigente, inclusiva e preocupada com o futuro das crianças e jovens que crescem à luz dos 

valores consagrados no seu Projeto Educativo. 
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