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INTRODUÇÃO 

O Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira, ao implementar e desenvolver o Plano de Ação 

para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), pretende assumir-se como 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.  

Deste modo, dando também resposta ao repto de transformação digital, entende-se poder contribuir 

para o cumprimento do definido no Projeto Educativo, que preconiza a “aposta num serviço educativo 

de qualidade, mobilizando e envolvendo todos os agentes da comunidade educativa para a 

corresponsabilização na 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”. 

O presente documento visa a monitorização das ações que constam do PADDE, tendo por referência as 

respostas ao Questionário de Monitorização, enviado a 156 docentes dos diferentes departamentos 

curriculares/Ciclos e cuja participação se situou nos 70,5% (110 respostas), correspondente a 30,9%, 

no 1.º Ciclo, 29,1%, no 2.º, e 40%  no 3.º.  

A monitorização focar-se-á na análise da taxa de concretização das atividades (dimensão pedagógica), 

das considerações dos docentes no que respeita às atividades da dimensão Tecnológica e Digital e da 

dimensão Organizacional, e na reflexão sobre os pontos fortes e fracos do desenvolvimento do PADDE 

indicados, bem como das sugestões apresentadas. 

 

RELATÓRIO 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Da análise dos dados relativos às respostas ao Questionário, abaixo apresentados, pode contatar-se 

que: 

- na globalidade dos ciclos, encontra-se em fase de concretização 68,75% das atividades, 

nomeadamente: 1. Serviço de curadoria/Recursos digitais (29,1%); 7. Cidadania digital (31,8%); 8. 

Prática de Segurança digital (35,5%); 9. Literacias (54,5%); 10. Metodologias ativas (54,5%); 11. 

Trabalho colaborativo (52,7%); 12. Plataformas digitais (49,1%); 13. Avaliação pedagógica (50%); 14. 

Ferramentas digitais/Avaliação (46,4%); 15. Mentorias (33,6%); e 16. Conteúdos digitais elaborados 

pelos alunos (35,5%); 
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- as atividades que apresentam maior taxa de concretização são: 14. Ferramentas digitais/Avaliação 

(31,8%, no global; 12% - 1.º Ciclo; 34% - 2.º Ciclo; 45% - 3.º Ciclo); 11. Trabalho colaborativo (28,2%, 

no global; 29% - 1.º Ciclo; 28% - 2.º Ciclo; 20% - 3.º Ciclo); 9. Literacias (28,2%, no global; 17% - 1.º 

Ciclo; 31% - 2.º Ciclo; 34% - 3.º Ciclo); 7. Cidadania digital (26,4%, no global; 32% - 1.º Ciclo; 25% - 2.º 

Ciclo; 23% - 3.º Ciclo); 6. Modelo de Pesquisa de Informação-Big6 (20%, no global; 0% - 1.º Ciclo; 31% 

- 2.º Ciclo; 27% - 3.º Ciclo); 

- a maior taxa de não concretização respeita à atividade 2. Tutoriais de ferramentas digitais (35% -  

1.º Ciclo; 44% - 2.º Ciclo; 25% - 3.º Ciclo) e à atividade 5. Ações de Curta Duração (38% - 1.º Ciclo; 41% 

- 2.º; 32% - 3.º Ciclo); 

- 81,2% das atividades se encontram concretizadas ou fase em concretização (nomeadamente, as 

atividades números 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) por oposição à percentagem de  18,75 de  

atividades não concretizadas (atividades números 2, 4 e 5); 

- a percentagem de “não se aplica” é bastante expressiva nas atividades: 1. Serviço de 

Curadoria/Recursos digitais (37,3%, no global; 38% - 1.º Ciclo; 41% - 2.º Ciclo; 34% - 3.º Ciclo); 2. 

Tutorias de ferramentas digitais (33,6%, no global; 35% - 1.º Ciclo; 44% - 2.º Ciclo; 25% - 3.º Ciclo); 4. 

Licenças Creative Commons (44,5%, no global; 44% - 1.º Ciclo; 56% - 2.º Ciclo; 36% - 3.º Ciclo); 6. 

Modelo de Pesquisa de Informação-Big6 (32,7%, no global; 56% - 1.º Ciclo; 25% - 2.º Ciclo; 20% - 3.º 

Ciclo); 13. Avaliação pedagógica (23,6%, no global; 32% - 1.º ciclo; 31% - 2.º Ciclo; 11% - 3.º Ciclo); 15. 

Mentorias (25,5%, no global; 18% - 1.º ciclo; 34% - 2.º Ciclo; 25% - 3.º Ciclo). 

 

DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DIGITAL 

 

Considerando as respostas relativas a esta dimensão, regista-se que: 

- há unanimidade entre os docentes dos três ciclos (62% - 1.º Ciclo; 69% - 2.º e 3.º Ciclos) 

relativamente ao facto das salas de aula/espaços de aprendizagem ainda não estarem dotadas de 

condições básicas a nível de equipamento informático e conectividade;  

- 71% dos docentes do 1.º Ciclo, 53% do 2.º e 45% do 3.º consideram ter havido uma melhoria na 

diversificação e aumento da oferta de equipamentos/dispositivos digitais para trabalho em sala de 

aula; 

- uma elevada percentagem (74% - 1.º Ciclo; 88% - 2.º Ciclo; 82% - 3.º Ciclo) conhece a linha de 

apoio técnico/suporte informático disponibilizado na página web do Agrupamento; 

- a taxa de utilização da linha de apoio técnico/suporte informático é reduzida: 35%, 38% e 25%, 

nos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, respetivamente. 
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DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

Nesta dimensão, verifica-se que: 

- são várias as questões que, de forma consensual entre os ciclos, obtiveram percentagens 

afirmativas muito satisfatórias, nomeadamente: a atribuição de um tempo comum no horário dos 

docentes para trabalho colaborativo por departamento curricular (94% - 1.º Ciclo; 88% - 2.º Ciclo; 

93% - 3.º Ciclo); reflexão, em reunião de área disciplinar, sobre as vantagens e desvantagens da 

utilização das tecnologias digitais no ensino-aprendizagem (85% - 1.º Ciclo; 84% - 2.º e 3.º Ciclos); 

partilha, com os pares, de experiências relevantes com as tecnologias, nos processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação (88% - 1.º Ciclo; 81% - 2.º Ciclo; 95% - 3.º Ciclo); plataforma Inovar 

facilita a comunicação com a comunidade educativa, entre docentes e com os pais/EE (76% - 1.º 

Ciclo; 88% - 2.º Ciclo; 93% - 3.º Ciclo); 

- há algumas discrepâncias entre ciclos nas percentagens relativas a: conhecimento da Política de 

Privacidade e Dados Pessoais do Agrupamento (82%, 88% e 57%, no 1.º. 2.º e 3.º ciclos, 

respetivamente); promoção da aprendizagem assente no ensino hibrido - construção de 

aprendizagens em ambiente presencial e digital, fomentando a autonomia (62% - 1.º Ciclo; 81% - 

2.º Ciclo; 91% - 3.º Ciclo); realização/participação em sessões de formação formal/informal entre 

pares, para partilha de experiências pedagógicas com recursos às tecnologias digitais (91% - 1.º 

Ciclo; 63% - 2.º Ciclo; 73% - 3.º Ciclo); e disponibilidade para realizar/participar em sessões de 

formação formal/informal entre pares, para partilha de experiências pedagógicas com recursos às 

tecnologias digitais (74% - 1.º Ciclo; 69% - 2.º Ciclo; 86% - 3.º Ciclo); 

- a inclusão das tecnologias e das ferramentas digitais como recursos na planificação da(s) 

respetiva(s) área(s) disciplinar(es) foi efetuada por 76% dos docentes do 1.º Ciclo, 81% do 2.º e 

77% do 3.º; 

- a utilização exclusiva do email institucional e/ou canais institucionais em comunicações 

relacionadas com a escola ainda não se encontra consolidada em todos os ciclos, registando-se 

taxas na ordem dos 59%, no 1.º e 2.º Ciclos e 73% no 3.º. 

No que toca ao tempo remanescente, 49,1% dos docentes afirma que se encontra “em 

concretização”, 11,8%, está “concretizado”, 16,4%, “não concretizado”, e 22,7%, “não se aplica”. 

 

Desenvolvimento do PADDE 

Pontos Fortes  

Convidados a pronunciarem-se sobre os pontos fortes do desenvolvimento do PADDE do 

Agrupamento, 57 docentes apresentaram a sua perspetiva, resultando, no global, na seguinte 

nuvem de palavras:  
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Em síntese, a generalidade dos docentes que respondeu destaca a importância do desenvolvimento 

do PADDE para: 

- a promoção de práticas inovadoras e motivadoras no processo de ensino/aprendizagem, de 

pedagogias ativas e avaliação das aprendizagens, com recurso ao digital (ferramentas, plataformas 

e recursos educativos, equipamentos tecnológicos…); 

- a formação e capacitação digital dos docentes e dos alunos, ao promover desenvolvimento de 

competências nesta área, potenciando a mudança de paradigma; 

- o incremento da motivação dos alunos para a construção das aprendizagens, através da utilização 

de recursos digitais e da atualização de conhecimentos na área digital; 

- o trabalho colaborativo e a partilha de conhecimentos, práticas e recursos; 

 
- a comunicação facilitada entre pares, com alunos e encarregados de educação, nomeadamente, 

através dos canais institucionais (Inovar, aplicações do Google Wokspace acoliveira.pt, página Web 

do Agrupamento, blogue das bibliotecas escolares…);  

- a criação da Equipa Multidisciplinar de Recursos Digitais, dotada de recursos humanos para 

assegurar a manutenção dos equipamentos e a capacidade de resposta às necessidades 

identificadas, e da linha de apoio técnico/suporte informático; 

- a implementação de ensino híbrido e/ou, quando necessário, ensino não presencial;  

- a atribuição de equipamentos tecnológicos a docentes e alunos. 

 

Pontos Fracos 

Considerando os pontos fracos, 53 docentes indicaram aqueles que abaixo se explicitam e que 

resultam, no global, na seguinte nuvem de palavras:  
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No global, os docentes que responderam a este item destacam como pontos fracos no 

desenvolvimento do PADDE os seguintes: 

- a falta de tempo, devido ao excesso de trabalho (burocracias, extensão dos currículos, 

multiplicidade de projetos, formação intensiva, capacitação digital…) e à pressão decorrente das 

inúmeras solicitações; 

- a falta de tempo para a partilha e discussão, a descoberta e criação de novos Recursos Educativos 

Abertos, a capacitação e a implementação do digital…; 

- a falta de tempos comuns nos horários para trabalho colaborativo e a dificuldade em implementar 

metodologias ativas de ensino (DACS...);  

- as condições deficitárias em termos de equipamentos informáticos, de infraestruturas (por 

exemplo, layout das salas e tomadas elétricas) e de conetividade das salas de aula/espaços de 

aprendizagem;  

- as baixas competências digitais dos encarregados de educação e/ou falta de sensibilização para a 

consolidação do digital no ensino; 

- a resistência à mudança pela comunidade educativa; 

- a pouca divulgação do que se pretende alcançar com o PADDE. 
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Sugestões de Melhoria para implementação do PADDE 

 

 

 

Os docentes, num total de 40, apresentaram as seguintes sugestões para o desenvolvimento do 

PADDE: 

- formação mais intensiva e de apoio direto aos formandos/docentes, orientada para uma 

determinada ferramenta ou plataforma digital a utilizar em contexto pedagógico, ou não, no 

Agrupamento (Inovar, Classroom, Socrative, Google Forms...); 

- formação relevante e pertinente em horário laboral; 

- atribuição de dois tempos semanais para trabalho colaborativo, implementação do PADDE e  

desenvolvimento de Domínios de Articulação Curricular (zelar para que o horário efetivo dos 

docentes seja efetivamente de 35 horas); 

- melhoria das condições básicas a nível de equipamentos informáticos (quadro interativo, projetor, 

câmaras de filmar, colunas de som…), do layout de sala que permita carregar os equipamentos e da 

conectividade das salas de aula/espaços de aprendizagem; 

- criação de uma segunda sala TIC para poder ser utilizada por todos os docentes para aulas; 

- atribuição de material informático de qualidade para o pessoal docente;  

- atribuição, aos alunos, de equipamento tecnológico próprio (computador e conectividade à 

Internet), que devem ser utilizados em sala de aula, quando solicitado pelos docentes;  

- realização de ações de formação e sensibilização sobre o digital para os encarregados de 

educação; 

- sensibilização de forma mais ativa, dos docentes, para a importância do digital no processo 

ensino/aprendizagem; 

- aumento de recursos humanos com conhecimentos informáticos para coadjuvação em sala de 

aula; 
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- criação e partilha dos recursos educativos produzidos pelos departamentos, bem como a criação 

de fóruns de debate; 

- triagem da informação a enviar aos docentes, para reduzir o volume, que potencia ansiedade e 

reduz a eficácia. 

A finalizar, transcreve-se o que foi referido, neste campo, por um dos docentes que respondeu ao 

Questionário: “Neste momento, o importante é sabermos que já está iniciado um percurso. 

Sabermos que não se consegue fazer tudo de um dia para o outro também é importante.” 

 

 

 

 

 

DADOS QUESTIONÁRIO 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 6 0 11 

Em concretização 27 31 30 

Não concretizada 29 28 25 

Não se aplica 38 41 34 
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Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 3 0 7 

Em concretização 30 19 23 

Não concretizada 32 37 45 

Não se aplica 35 44 25 
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Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 14 9 25 

Em concretização 62 44 39 

Não concretizada 9 19 18 

Não se aplica 15 28 18 

 

 

 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 0 0 9 

Em concretização 18 3 23 

Não concretizada 38 41 32 

Não se aplica 44 56 36 
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Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 12 6 14 

Em concretização 32 16 16 

Não concretizada 29 41 43 

Não se aplica 27 37 27 

 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 0 31 27 

Em concretização 23 25 32 

Não concretizada 21 19 21 

Não se aplica 56 25 20 
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Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 32 25 23 

Em concretização 35 22 36 

Não concretizada 24 25 18 

Não se aplica 9 28 23 

 

 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 18 19 21 

Em concretização 41 28 36 

Não concretizada 23 25 25 

Não se aplica 18 28 18 



PADDE – AEACO | RELATÓRIO INTERMÉDIO - Página 12 de 18 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 17 31 34 

Em concretização 65 41 57 

Não concretizada 9 9 4 

Não se aplica 9 19 5 

 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 15 9 30 

Em concretização 56 53 54 

Não concretizada 14 16 9 

Não se aplica 15 22 7 
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Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 29 28 27 

Em concretização 59 41 57 

Não concretizada 9 15 9 

Não se aplica 3 16 7 

 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 17 16 20 

Em concretização 62 41 46 

Não concretizada 9 6 7 

Não se aplica 12 37 27 
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Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 0 6 25 

Em concretização 47 50 52 

Não concretizada 21 13 12 

Não se aplica 32 31 11 

 

 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 12 34 45 

Em concretização 56 37 46 

Não concretizada 17 16 7 

Não se aplica 15 13 2 
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Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 15 13 23 

Em concretização 47 25 29 

Não concretizada 20 28 23 

Não se aplica 18 34 25 

 

 

 

Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 6 6 32 

Em concretização 35 41 32 

Não concretizada 24 25 27 

Não se aplica 35 28 9 
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DIMENSÃO TECNOLÓGICA E DIGITAL 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Considera que as salas de aula/espaços de 
aprendizagem estão dotadas de condições 
básicas a nível de equipamento informático e 
conectividade? 

38% 62% 31% 69% 32% 68% 

Considera ter havido uma melhoria na 
diversificação e aumento da oferta de 
equipamentos/dispositivos digitais para 
trabalho em sala de aula? 

71% 29% 53% 47% 45% 55% 

Conhece a linha de apoio técnico/suporte 
informático disponibilizado na página web do 
Agrupamento? 

74% 26% 88% 12% 82% 18% 

Já utilizou esta linha de apoio técnico/suporte 
informático? 

35% 65% 38% 62% 25% 75% 
 

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

Conhece a Política de Privacidade e Dados 
Pessoais do Agrupamento? 

82% 18% 88% 12% 57% 43% 

Considera útil a atribuição de um tempo 
comum no horário dos docentes para trabalho 
colaborativo por departamento curricular? 

94% 6% 88% 12% 93% 7% 

Na planificação da(s) área(s) disciplinar(es) 
que leciona, indicou as tecnologias e as 
ferramentas digitais como recursos? 

76% 24% 81% 19% 77% 23% 

Em reunião de área disciplinar, reflete sobre as 
vantagens e desvantagens da utilização das 
tecnologias digitais no ensino-aprendizagem? 

85% 15% 84% 16% 84% 16% 

Partilha, com os pares, experiências relevantes 
com as tecnologias, nos processos de ensino, 
aprendizagem e avaliação? 

88% 12% 81% 19% 95% 5% 

Promove a aprendizagem assente no ensino 
hibrido (promover a construção de 
aprendizagens em ambiente presencial e 
digital, fomentando a autonomia)? 

62% 38% 81% 19% 91% 9% 

Utiliza exclusivamente o email institucional 
e/ou canais institucionais em comunicações 
relacionadas com a escola? 

59% 41% 59% 41% 73% 23% 

Considera que a plataforma Inovar facilita a 
comunicação com a comunidade educativa 
(entre docentes e com os pais/EE)? 

76% 24% 88% 12% 93% 7% 

Realizou/Participou em sessões de formação 
formal/informal entre pares, para partilha de 
experiências pedagógicas com recursos às 
tecnologias digitais? 

91% 9% 63% 37% 73% 27% 

Tem disponibilidade para realizar/participar 
em sessões de formação formal/informal entre 
pares, para partilha de experiências 
pedagógicas com recursos às tecnologias 
digitais? 

74% 26% 69% 31% 86% 14% 
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Grau de concretização   /   % 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Concretizada 0 12 20 

Em concretização 21 56 66 

Não concretizada 26 19 7 

Não se aplica 53 13 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposende, 26 de abril de 2022 

 

A Equipa de Desenvolvimento Digital, 

Laurinda Barros, Eduardo Cunha, Maria Alice Pimenta, Miguel Pimenta 

 


