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1 - Contextualização
O Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire (AEBF) situa-se na freguesia da Pontinha, concelho de
Odivelas, distrito de Lisboa e resultou da agregação do anterior Agrupamento de Escolas da Pontinha com
a Escola Secundária Braamcamp Freire.
É constituído por dez estabelecimentos de educação e ensino. A Escola Secundária Braamcamp Freire sede do Agrupamento, onde é ministrado o 3.º Ciclo do Ensino Básico, Programas Integrados de Educação
e Formação – PIEF (2.º e 3.º Ciclo), e o Ensino Secundário Regular e Profissional. No quadro de autonomia
das escolas e, enquanto resposta organizativa de apoio à inclusão, dispõe de Centros de Apoio à
Aprendizagem. A EB da Pontinha (2º e 3º CEB), EB de Vale Grande (Educação Pré-escolar e 1º CEB), EB da
Serra da Luz (1º CEB), EB da Quinta da Paiã (Educação Pré-escolar e 1º CEB), EB Quinta da Condessa
(Educação Pré-escolar e 1º CEB), EB Mello Falcão (1º CEB), EB Dr. Mário Madeira (1º CEB), EB do Casal da
Serra (Educação Pré-escolar e 1º CEB) e JI Gil Eanes (Educação Pré-escolar).
O AEBF encontra-se implantado na segunda maior freguesia do concelho de Odivelas. A freguesia é
composta pela vila da Pontinha e pelos bairros Novo de Santo Eloy, Santo Eloy, Milharada, Menino de
Deus, Dr. Mário Madeira, Santa Maria, Casal da Serra, Casal das Canoas, Quinta da Condessa, Casal da
Perdigueira, Casal do Rato, Casalinho da Azenha, Paiã, Quinta do Pinheiro, Serra da Luz, Santa Maria, Vale
Grande e Vale Pequeno. A área geográfica correspondente à rede escolar do agrupamento é constituída
por diversos tipos de construção e arquitetura urbana. Verifica-se a existência de várias áreas urbanas de
génese ilegal (AUGI), com habitação de baixa qualidade, sem as infraestruturas de apoio cultural e social,
direcionada para o arrendamento a famílias de baixo rendimento e oriundas de países estrangeiros,
assumindo assim caraterísticas de uma área dormitório.
Os alunos são provenientes de 40 nacionalidades diferentes, predominando obviamente a portuguesa, mas
tendo aquelas um “peso” de cerca de 20,42% do total dos alunos a frequentarem o agrupamento.
Um número considerável de alunos cerca de 44,08%, beneficiam de auxílios económicos.
Quanto à escolaridade dos encarregados de educação saliente-se que apenas 13,7 % tem uma licenciatura
ou formação superior e que 44,77% apenas concluíram o 1.º, 2.º ou 3.º ciclo do ensino básico.
A construção de um Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola pressupõe o conhecimento
dessa realidade multifacetada, sem perder de vista a necessidade de promover de forma integrada a
inovação digital em todas as escolas, adequando-a aos contextos e desafios da sociedade atual.
A conceção do PADDE baseia-se nas orientações apresentadas pela Comissão Europeia (DigCompEdu e
DigCompOrg), onde se definem as áreas de intervenção nos domínios da organização escolar no âmbito
das tecnologias digitais, a saber: Envolvimento Profissional, Ensino e Aprendizagem, Avaliação das
Aprendizagens, Desenvolvimento Profissional Contínuo e Liderança. Tratando-se de um processo
constituído por diferentes etapas, cabe-nos dar conta dos passos já ensaiados no sentido da sua
elaboração.
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1.1. Dados da Escola
Equipa de Transição Digital
Nome
Rui M. F. Roda

Função
Subdiretor e membro da EAED

G. R.
250

Fernando Ventura

Membro do Conselho Pedagógico e Equipa de Avaliação Interna

500

João Martins

Membro da Equipa de Avaliação Interna

500

M. Fátima Pinto

Coord. Equipa Bibliotecas Escolares

400

José Carvalho

Responsável pela manutenção do portal do Agrupamento e membro da EAED

530

Jocelina Moreira

Membro do Conselho Pedagógico e da EAED

550

Paula Figueiredo

Membro da EAED

110

Informação Geral da Escola
Nº de estabelecimentos escolares
Nº de alunos

10
2873

Nº de professores

279

Nº de pessoal não docente

115

Escola TEIP

Não

Período de vigência do PADDE

2021/2022 – 2022/2023

Data de aprovação em Conselho Pedagógico

15/07/2021

1.2. Resultados globais do diagnóstico
SELFIE
Período de aplicação

3 a 21 de Maio de 2021

Participação
Nível de ensino
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário Geral
Secundário Profissional

Dirigentes
Convidados Participação

3
4
5
3
3

3
4
5
3
3

Professores

Alunos

%

Convidados

Participação

%

Convidados

Participação

%

100
100
100
100
100

33
33
45
31
30

31
34
40
31
30

94
103
89
100
100

428
428
619
389
273

385
345
607
317
225

90
81
98
82
82
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CHECK-IN
Período de aplicação

8/1/21 a18/1/21, 1ª fase e 18/2/21 a 2/3/21, 2ª fase

Participação
Nº de respondentes

237

Outros Referenciais para Reflexão
2013/2014 – Suite Inovar (Sumários digitais e gestão de informação);
2014/2015 – SIGE3 (Cartões com chip na ESBF e EB Pontinha);
2015/2016 – Office 365 (2019/2020 extensão das contas a todos os alunos, desde o Ensino Pré-Escolar, e a todos
os colaboradores do AEBF;
2019/2020 – KSTK (Plano de turma);
2019/2020 (abril) - Criação da EAED;
2020/2021 – Implementação das Assembleias de Turma e das Reuniões de docentes permanentemente em modo
eletrónico.

1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico
Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa
[Dados da Escola no início do ano letivo 2020/2021]
Em %
1.º ciclo

Computador
42,1

Internet
59,7

2.º ciclo

57,6

68,5

3.º ciclo

63,1

72,8

Secundário geral

59,8

65,3

Secundário profissional

51,5

65,8

Serviços Digitais
Sumários digitais (Inovar)

Sim
x

Controlo de ausências (SIGE3)

x

Contato com Enc.de Educ. (Office 365 e Inovar Consulta)

x

Plano de turma (KSTK)

x

Equipa de Apoio à Educação a Distância (EAED)

x

Gestão de Conflitos

x

Não
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Gestão de sistemas: indique o processo de gestão

Inovar Alunos - Sumários, Coordenação de Turma, gestão de cursos, avaliações, critérios de avaliação,
caracterização da turma, indicadores para a gestão, exportação para MISI.
Inovar Profissional – Sumários, Coordenação de Turma, gestão de cursos, avaliações, indicadores de gestão.
Inovar PAA - Apresentação e aprovação de propostas de atividades, elaboração do PAA global, avaliação das
atividades e balanço final.
Inovar ASE - Bolsa manuais Escolares, candidaturas à Ação Social Escolar, seguro escolar, gestão da bolsa de
manuais escolares, gestão de refeições, subsídios, Leite Escolar, gestão de stocks integrada com SIGE, relação de
necessidades, conta de gerência, exportação para MISI.
Inovar Pessoal - Gestão de Recursos Humanos, vencimentos, tempo de serviço, faltas.
Inovar Contabilidade - Relação de necessidades, requisição, contratação pública, conta de gerência, exportação
para MISI, exportação para Tribunal de Contas, interligação com o Inovar Inventário.
Inovar Inventário - Catalogação dos bens da escola, lista de bens ativos e inativos, registo de amortizações e
abates de bens, inventariação de bens afetos a um determinado edifício, piso ou sala, integração com o Inovar
Contabilidade.
Inovar Consulta (Portal para a Comunidade Educativa) – Horário do aluno, lista de manuais adotados, currículo,
atividades previstas, sumários, faltas e registos de comportamento, avaliações do ano corrente ou de anteriores,
sínteses descritivas e as habilitações do aluno, consulta de reuniões marcadas pelo diretor de turma, pedido de
justificação de faltas, pré-matrícula no ano seguinte, preenchimento de questionários online.

SIGE 3 – Acessos (Gestão de acessos à escola e dentro desta, com base no horário escolar), Vendas (Vendas,
carregamentos de saldo, encomendas, gestão de stocks e de fornecedores), Refeições (Agendamento e
cancelamento de refeições com possibilidade de efetuar uma venda na hora. Controlo efetivo dos consumos).

KSTK (Knowledge Support Technology) - Operacionalização dos modelos de avaliação e disponibilização de
múltiplos indicadores de desempenho,

DCS – Construção de horários, gestão de espaços, Gestão de calendários de reuniões e de exames, Envio de Emails
para professores com horários/outros anexos, Exportação de horários para a Web e APP DCS-Horários.
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica

Média

Média
Global
4,3
3,7
3,5
4,3
3,8
3,9

Média

Média
Global
3,4
3,2
3,5
3,2
3,0
3,5
3,3

Média

Média
Global
3,4
3,2
2,9
2,4
3,4
2,9
3,0

Comportamento seguro
Comportamento responsável
Controlo da qualidade das informações
Dar crédito ao trabalho dos outros
Criação de conteúdos digitais
Aprender a comunicar
Aptidões digitais em várias disciplinas
Aptidões relacionadas com as qualificações profissionais
Média

Média
Global
3,8
3,8
3,4
3,2
3,3
3,7
3,2
3,5
3,5

E: Pedagogia - apoios e recursos
E1
E2
E3
E4
E5 op

Recursos educativos online
Criação de recursos digitais
Utilização de ambientes de aprendizagem virtuais
Comunicação com a comunidade escolar
Recursos educativos abertos

F: Pedagogia - aplicação em sala de aula
F1
F3
F4
F5
F6
F8 op

Adaptação às necessidades dos alunos
Promoção da criatividade
Envolvimento dos alunos
Colaboração entre os alunos
Projetos transdisciplinares
Orientação profissional

G: Práticas de avaliação
G1
G3
G5
G7
G8 op
G9 op

Avaliação de aptidões
Feedback em tempo útil
Autorreflexão sobre a aprendizagem
Feedback aos outros alunos
Avaliação digital
Documentação da aprendizagem

H: Competências digitais dos alunos
H1
H3
H5
H7
H9
H10
H12op
H17op
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Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Área
Recursos digitais

Nível 1
36,8%

Nível 2
54%

Nível 3
9,2%

Ensino e aprendizagem

42,7%

50,2%

7,4%

Avaliação

46,4%

43,9%

9,7%

Capacitação dos aprendentes

32,4%

51,5%

16,1%

Promoção da competência digital dos aprendentes

46,4%

49,8%

3,8%

Comentários e reflexão
E - Pedagogia: Apoio e Recursos
Classificação global positiva (3,9).
Pontos fortes:
- “Comunicação com a comunidade escolar” (E4);
- “Recursos educativos online” (E1). Ambos com 4,3.
Pontos menos positivos:
- “Utilização de ambientes de aprendizagem virtuais” (E3), sobretudo no 3º ciclo (2,8 em dirigentes, o que
contrasta com a classificação dos professores – 3,6).
F - Pedagogia: Aplicação em sala de aula
Média global - 3,3, mas com classificações negativas atribuídas pelos dirigentes do 1º ciclo (2,9) e do 3º
ciclo (2,5).
Pontos mais positivos, mas não fortes:
- “Envolvimento dos alunos” (F4) com uma média global de 3,5 e sem dados negativos em nenhum ciclo e
intervenientes, ainda que o valor atribuído pelos dirigentes – 3º ciclo seja inferior a todos os outros (3,0).
- “Orientação profissional” (F8 op) - com uma média global idêntica, mas que se aplica apenas ao ensino
profissional.
- “Adaptação às necessidades dos alunos” (F1) tem uma média global de 3,4, mas com uma classificação
negativa dos dirigentes – 3º ciclo (2,6), que contrasta com a avaliação dos professores (3,5) e dos alunos
(3,4).
Pontos menos positivos:
- “Projetos transdisciplinares” (F6) – apesar de uma média global de 3,0, dirigentes e professores de
diferentes ciclos atribuíram classificações negativas, exceto o 2º ciclo e, o grupo “alunos” que apresentam
valores positivos.
- “Colaboração entre os alunos” (F5) - apresenta valores discrepantes sobretudo entre os dirigentes (2,8) e
os alunos (3,6).
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G - Práticas de Avaliação:
- O grupo mais fraco, mas assim mesmo com média global de 3,0, com distribuição de classificações
negativas nos diferentes ciclos e grupos de respondentes, incluindo os alunos (secundário geral), exceto
entre o grupo do “secundário profissional”.
Sugestão: Pesquisar no mercado software específico para dar rigor e credibilidade a este processo. Também na
pedagogia em sala de aula dever-se-ia dar atenção às necessidades das várias disciplinas no que diz respeito à
aquisição de software específico.

Pontos mais positivos:
- “Avaliação de aptidões” (G1) e “avaliação digital” (G8 op) têm a média global mais elevada (3,4), mas com
alguns pontos negativos e discrepâncias entre os respondentes, a saber:
- Na “avaliação de aptidões” no 3º ciclo, os dirigentes atribuem 2,4 e os professores 3,5.
- Na “avaliação digital” destaca-se o contraste entre as classificações do 1º ciclo (4,7 e 3,5 – dirigentes e
professores) e as que foram atribuídas no 3º ciclo – dirigentes (2,8) e no secundário geral – professores
(2,4).
Pontos fracos:
- “Feedback aos outros alunos” (G7) – apresenta os valores médios mais baixos (2,4), negativos em todos
os grupos e ciclos de ensino, exceto os alunos do ensino profissional, que, mesmo assim, têm apenas 3,0.
- “Autorreflexão sobre a aprendizagem” (G5) é outro ponto com uma média global negativa (2,9), ainda
que se encontrem avaliações positivas, com destaque para o grupo dirigentes – secundário geral (4,0), em
manifesta contradição com os “professores” do mesmo ciclo (2,6).
- “Documentação da aprendizagem” (2,9 – média global), com valores inferiores em alguns ciclos e grupos
(exceto 2º ciclo) e valores positivos atribuídos pelos alunos.
H - Competências Digitais dos Alunos:
A média global é razoável (3,5).
Pontos fortes
- “Comportamento seguro” (H1) e “comportamento responsável” (H3), ambos com 3,8 e um bom nível de
concordância nas respostas, nos diferentes ciclos e grupos de respondentes.
Pontos menos bons, apesar da média global positiva:
- H12 – “Aptidões digitais em várias disciplinas”, (3,2).
As médias negativas encontram-se nos professores (2,9) e alunos (2,7) do 2º ciclo e nos professores do
ensino secundário profissional (2,9).
- H7- “Dar crédito ao trabalho dos outros”, (3,2). Aqui, as médias negativas encontram-se no grupo de
dirigentes 1º ciclo (2,3) e 3º ciclo (2,6) e no 2º ciclo, entre os alunos (2,8).
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Nível de competência dos docentes por área:
Pontos positivos:
- O investimento na “aprendizagem profissional online” (outras-6) assume-se tão importante quanto a
“aprendizagem profissional presencial” (4,1), apresentando-se mais elevada no 1º ciclo (4,5) do que no
secundário (3,7).
- Esta questão prende-se à avaliação do “grau de confiança dos (…) professores relativamente à utilização
de tecnologia” com um nível médio de concordância (3,95), em particular no que respeita à “comunicação”
(4,1) e ao “feedback e apoio” (4,0).
- Muito embora sem grande diferença, regista-se um valor inferior no 1º ciclo (3,7) e superior no
secundário geral (4,2). De igual modo, a percentagem de tempo disponibilizado para ensinar com
tecnologias digitais situa-se claramente acima dos 50% (3,9).
Pontos fracos:
- Tanto os dirigentes escolares (2,4) como os professores (2,5) têm tendência para adotar as tecnologias
digitais ao mesmo tempo que a maioria dos seus colegas.
- Os dirigentes escolares e professores consideraram que o ensino e a aprendizagem com as tecnologias
digitais na escola são negativamente afetados pelos seguintes fatores:
- Falta de tempo para os professores (73,6%);
- Equipamentos digitais insuficientes (71,2%);
- Ligação à Internet lenta ou pouco fiável (58,5%);
- Apoio técnico limitado ou inexistente (54,5%);
- Baixas competências digitais dos alunos (48,1%);
- Falta de financiamento (35,9%);
- Baixas competências digitais dos professores (35,7%);
- Restrições de espaço escolar (32,5%).
Reflexão:
- A evolução tecnológica tem sido muito rápida, exigindo um acompanhamento por parte do grupo
docente, no sentido da sua capacitação digital que requer recursos, mas sobretudo tempo para aprender,
partilhar e ensinar/orientar os alunos na sua utilização. As respostas ao Selfie vão claramente nesse
sentido, mesmo que já se esteja a fazer um esforço para acompanhar a evolução, o que está patente na
diferença entre a avaliação relativa à “falta de tempo…” (73,6%) e às “baixas competências digitais dos
professores” (35,7%).
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional
Média
Global

A: Liderança
A1

Estratégia digital

3,2

A2

Desenvolvimento da estratégia com os professores

3,6

A3

Novas formas de ensino

3,3

A9

Participação das empresas na estratégia

2,6

A4 op Tempo para explorar o ensino digital

2,4
Média

3,1

Média
Global

B: Colaboração e trabalho em rede
B1

Análise dos progressos

3,1

B2

Debate sobre a utilização de tecnologias

3,3

B3

Parcerias

3,2
Média

3,3
Média
Global

D: Desenvolvimento profissional contínuo
D1

Necessidades de DPC

3,2

D2

Participação em ações de DPC

3,9

D3

Partilha de experiências

3,5

D4

Oportunidades de DPC

3,0
Média

3,5

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE]
Valores médios dos resultados (1 a 5)
Liderança
Colaboração e trabalho em rede
Desenvolvimento profissional contínuo

Dirigentes
3,2
3,3
3,7

Professores
3,0
3,0
3,3

Alunos
----3,4
-----

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

Nível 1
29,6

Nível 2
64,1

Nível 3
6,3
9
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Competências Digitais Comunidade Educativa
Encarregados de Educação
Sem dados quantitativos.
Pessoal não docente
Sem dados quantitativos, só conhecimento empírico.

Comentários e reflexão
A - Liderança:
A média global é de 3,1.
Pontos mais positivos:
- A2 “Desenvolvimento da estratégia com os professores” (3,6), mais forte sobretudo entre os “dirigentes”
(3,8). Nos professores “secundário geral”, tem uma classificação negativa (2,9). Este ponto está relacionado
com:
- A1 “Estratégia digital” que obteve resultados inferiores (3,2), o que parece ser incoerente, em particular
no 1º ciclo (2,7 e 4,3).
Pontos fracos:
- A4 op – “tempo para explorar o ensino digital” (2,4) com valores especialmente baixos entre os dirigentes
do 1º ciclo (1,3) e dirigentes e professores do secundário geral (1,3 e 2,1).
- A9 – “Participação das empresas na estratégia”, uma questão dirigida apenas ao secundário profissional,
também apresenta uma média global baixa (2,5)
B - Colaboração e trabalho em rede:
A média global é de 3,3.
Pontos mais positivos:
- Não há propriamente pontos fortes. Verifica-se alguma dispersão de classificações entre ciclos e grupo de
participantes.
Pontos fracos:
- De uma forma geral, a média global dos “professores” é negativa em todos os itens do “secundário geral”
(2,7).
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- Com classificação inferior encontra-se B1 “análise dos progressos”, mas com diferença entre o grupo de
dirigentes (3,3) e professores (2,9).
D - Desenvolvimento profissional contínuo [DPC]:
Pontos fortes:
- Em termos globais, a área de DPC tem uma média razoável (3,5), sem classificações negativas, apesar de
haver discrepâncias entre as respostas dos dirigentes (3,8) e dos professores (3,3), em particular no 1º ciclo
e no secundário geral, a saber: 4,7 / 3,7 e 4,1 / 3,0.
- A avaliação da utilidade das ações de DPC (questão 6) situa-se em 3,8, destacando-se:
- “Aprendizagem profissional presencial” e “Aprendizagem profissional online” com uma média global
superior (4,1), particularmente no 1º ciclo onde ultrapassa a média (4,6 e 4,5).
Pontos menos positivos:
- D1 “Necessidades de DPC” apresenta o valor mais baixo das questões analisadas. Esta situação é
observada sobretudo nos professores (2,9), mas também entre os dirigentes encontramos valores
negativos: 3º ciclo (2,8) e sec. Profissional (2,7).
Reflexão:
- Regista-se uma grande discrepância entre ciclos. Por exemplo, em D1 - “Necessidades de DPC, nos
dirigentes do 1º ciclo e do secundário geral, as classificações são boas, 4,7 e 4, 1, respetivamente, ao
contrário do 3º ciclo, com 3,1.
Baixa concordância entre grupos, a saber:
- D1 – “necessidades de DPC” em dirigentes” 1º ciclo (4,3), professores (3,3);2º ciclo (3,5) e professores
(2,6); no sec. Geral (3,7) e professores (2,6). Neste último grupo verifica-se a mesma divergência quanto à
participação em ações de formação: dirigentes (4,7) e professores (3,5).
- D3 –“partilha de experiências”, verifica-se também pouca concordância entre “dirigentes” (4,0) e
professores (2,9) do secundário geral.
- É de assinalar também uma grande discrepância entre o 1º ciclo e os restantes ciclos, sobretudo na
avaliação do grupo de dirigentes (5,0) que contrasta com a classificação média de 3 atribuída pelos
restantes grupos.
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1.6. A História Digital da Escola: Dimensão Tecnológica
C: Infraestruturas e equipamentos

Média Global

C1

Infraestruturas

3,6

C2

Dispositivos digitais para o ensino

3,6

C3

Acesso à Internet

3,4

C5

Apoio técnico

3,2

C7

Proteção de dados

3,4

C8

Dispositivos digitais para a aprendizagem

3,4

C17

Bases de dados de prestadores de formação

3,0

C11 op

FRATURA DIGITAL: medidas para identificar os desafios

3,6

C12 op

FRATURA DIGITAL: apoio para ultrapassar os desafios

3,8

C13 op

Trazer o próprio dispositivo

3,3

C14 op

Espaços físicos

3,3

C15 op

Tecnologias de apoio

3,0

C16 op

Bibliotecas/repositórios online

3,2
Média

3,4

Discrepâncias assinaláveis:
C: Infraestruturas e equipamentos Apoio técnico C5

Secundário
Profissional

Média

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário
Geral

Secundário
Profissional

Média

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário
Geral

Secundário
Profissional

Média

Na nossa escola, há apoio técnico
disponível quando tenho problemas
com as tecnologias

Secundário
Geral

Na nossa escola, há apoio técnico
disponível caso haja problemas com
as tecnologias digitais

3º Ciclo

Na nossa escola, há apoio técnico
disponível caso haja problemas com
as tecnologias digitais
2º Ciclo

Alunos

1º Ciclo

Professores

Média Global

Dirigentes Escolares

3,2

2,3

3,0

3,4

3,0

4,0

3,1

2,3

2,9

3,6

3,2

3,7

3,1

3,2

3,5

3,3

2,9

3,5

3,3
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C: Infraestruturas e equipamentos Proteção de dados C7

Dirigentes Escolares

Professores

Na nossa escola, existem sistemas de proteção de
dados

Na nossa escola, existem sistemas de proteção
de dados

Média
Global

1º
Ciclo

2º
Ciclo

3º
Ciclo

Secundário
Geral

Secundário
Profissional

Média

1º
Ciclo

2º
Ciclo

3º
Ciclo

3,4

2,3

4,3

3,8

3,0

4,0

3,5

2,5

3,2

3,7

Alunos

Secundário Secundário
Geral
Profissional

3,1

3,7

Média

3,2

C: Infraestruturas e equipamentos Trazer o próprio dispositivo C13

Dirigentes Escolares

Professores

Na nossa escola, existem dispositivos digitais da
escola/geridos pela escola para os
alunosutilizarem quando precisam

Na nossa escola, existem dispositivos digitais da
escola/geridos pela escola para os
alunosutilizarem quando precisam

Média
Global

1º
Ciclo

Média

1º
Ciclo

3,3

4,0

4,0

2,6

2º
Ciclo

3º
Ciclo

Secundário
Geral

Secundário
Profissional

2º
Ciclo

3º
Ciclo

Secundário
Geral

Secundário
Profissional

Alunos

Média

2,6

C: Infraestruturas e equipamentos Tecnologias de apoio C15

Dirigentes Escolares

Professores

Na nossa escola, os alunos que necessitam de
apoio especial têm acesso a tecnologias de apoio

Na nossa escola, os alunos que necessitam de
apoio especial têm acesso a tecnologias de
apoio

Média
Global

1º
Ciclo

2º
Ciclo

3º
Ciclo

3,0

4,0

3,0

3,0

Secundário Secundário
Geral
Profissional

Média

1º
Ciclo

2º
Ciclo

3º
Ciclo

3,3

2,4

2,6

3,2

Secundário Secundário
Geral
Profissional

Alunos

Média

2,7

Comentários e reflexão
C: Infraestruturas e Equipamentos
Pontos menos positivos:
- C17, “Bases de dados de prestadores de formação”, com média global ligeiramente inferior a 3, e a
opcional C15, “Tecnologias de Apoio”, com 3, obtiveram a avaliação menos positiva.
Ainda como positivos, mas não tão fracos, foram C5, Apoio técnico (3,2) e C16 op, Bibliotecas/repositórios
online (3,2).
Pontos mais positivos:
-C12, “Apoio para ultrapassar os desafios”, foi o ponto mais forte (3,8). Ainda entre os pontos mais
positivos, mas não fortes:
- C11 op, Fratura digital: medidas para identificar os desafios (3,6);
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- C2, Infraestruturas e Dispositivos digitais para o ensino (3,6);
-C1, Infraestruturas (3,6);
- C3, Acesso à Internet (3,4).
Reflexão:
Nesta área não há médias globais negativas, apesar de terem sido atribuídas classificações inferiores a 3
em alguns itens, sobretudo no 1º e no 2º ciclo, pelo que consideramos poder falar de aspetos “menos
positivos”, que carecem de alguma atenção. Esta é também a dimensão onde surgem discrepâncias mais
acentuadas que importará esclarecer junto dos intervenientes.
A média global no domínio das “infraestruturas e equipamentos” situa-se em 3,4, com uma variação que
oscila entre 2,3 e 4,3.
As classificações mais baixas surgem no 1º ciclo, no grupo “professores”, seguindo-se o 2º ciclo, nesse
mesmo grupo. No ensino secundário é o “geral” que apresenta respostas com classificação inferior,
coincidente com a dos alunos, no mesmo nível de ensino, apesar de ser positiva (3,2). Os itens com melhor
classificação não foram respondidos pelos alunos.
- Na questão C15,“Tecnologias de apoio” (3,0), é de salientar a discrepância nas classificações dos
dirigentes (4,0) e dos professores (2,4), no 1º ciclo.
- Em C5, relativamente à “existência de apoio técnico disponível na escola caso haja problemas com as
tecnologias digitais”, apesar da média global de 3,2, surge uma avaliação particularmente negativa no 1º
ciclo, quer da parte dos Dirigentes (2,3), quer da parte dos professores (2,5), contrastando com a avaliação
dos Dirigentes do Ensino Secundário Profissional (4,0) e com os professores desse nível (3,7). Os restantes
níveis de ensino e grupos apresentaram uma avaliação minimamente positiva relativamente a esta
matéria, à exceção dos professores de 2º ciclo e dos Alunos do Ensino Secundário que também atribuíram
uma avaliação negativa (2,9).
Importará analisar a necessidade e possibilidade de canalização de crédito horário a docentes para
prestação de apoio técnico aos estabelecimentos de 1º ciclo.
Na questão C16 op, “Bibliotecas/repositórios online”, apesar da média global positiva (3,2) registaram-se
valores negativos junto dos professores do secundário geral (2,7) e também no 2º ciclo, no grupo dos
Dirigentes (2,8) e, particularmente, no dos Professores (2,4).
- Apesar do valor positivo obtido no item C3, “acesso à Internet”, constata-se que um dos “fatores que
inibem o uso dos recursos digitais” é a “Ligação à Internet lenta ou pouco fiável” (58,5%), com uma taxa
superior à do “apoio técnico limitado ou inexistente” (54,5%).
- Em C7, “Na nossa escola, existem sistemas de proteção de dados”, regista-se uma acentuada diferença
entre a avaliação atribuída no 1º ciclo e os restantes níveis de escolaridade, sendo que as divergências mais
extremadas se registam no grupo dos Dirigentes, entre o 1º ciclo (2,3) e o 2º ciclo (4,3). Ainda neste ponto,
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mas no grupo dos professores, sem a discrepância ser tão acentuada, os professores de 1º ciclo também
atribuem uma avaliação acentuadamente inferior à dos restantes níveis (2,5 para uma média de 3,2).
Importará esclarecer junto dos diversos intervenientes a origem das avaliações divergentes.
- Já em C13, “Na nossa escola, existem dispositivos digitais da escola/geridos pela escola para os
alunosutilizarem quando precisam”, existem, no 1º ciclo, único nível respondente, diferenças marcadas
entre a avaliação dos Dirigentes (4,0) e a dos professores (2,4), devendo esclarecer-se se a diferença de
interpretação se deve aos inquiridos não se terem todos reportado ao momento de ensino presencial ou se
se deve a outros fatores.
- A questão C17, “Bases de dados de prestadores de formação” (3,0), apenas foi aplicada ao Ensino
Secundário Profissional.

1.7. Questões próprias

Questão própria 1

Média
Global

Dirigentes

O trabalho colaborativo, a discussão de ideias, a partilha de conhecimentos e a
interajuda são práticas comuns entre os docentes do agrupamento.

3,9

Professores

O trabalho colaborativo, a interdisciplinaridade, a discussão de ideias, a partilha
de conhecimentos e a interajuda são práticas comuns entre nós, professores do
agrupamento.

3,9

Alunos

Os meus professores procuram desenvolver atividades que envolvem diversas
disciplinas.

3,5

Questão própria 2

Média
Global

Dirigentes

Os docentes do agrupamento diversificam os instrumentos de avaliação.

3,7

Professores

Diversifico os instrumentos de avaliação.

4,3

Alunos

Os meus professores não me avaliam só pelos testes.

4,2
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Questão própria 3

Média
Global

Dirigentes

No nosso agrupamento os professores preocupam-se com a sua
formação/desenvolvimento profissional, no sentido de dar resposta às mudanças
na vida do agrupamento.

3,8

Professores

Procuro frequentar ações/cursos de formação que contribuam não só para a
atualização do conhecimento científico e pedagógico, mas também para dar
resposta às mudanças na vida do agrupamento.

4,1

Questão própria 4

Média
Global

Dirigentes

Durante o período do ensino à distância, os professores deram feedback aos
alunos das tarefas realizadas.

4,3

Professores

Durante o período do ensino à distância, dei feedback das tarefas que os meus
alunos me enviaram.

4,5

Alunos

No período do ensino à distância recebi respostas, observações e instruções sobre
as tarefas que enviei aos meus professores.

4,1

Comentários e reflexão
Pontos menos positivos:
- A Questão própria 1, relativa ao “trabalho colaborativo e interdisciplinaridade”, apesar de ter sido a que
recebeu pior avaliação, teve 3,5, atribuído pelos alunos, como valor médio mais baixo.
-A Questão própria 2, relativa à “diversificação de instrumentos de avaliação”, revelou uma avaliação mais
consistente que a primeira), sendo o valor mais discrepante o atribuído pelos dirigentes do 3º ciclo, 3,4,
como valor mais baixo, e o atribuído pelos Professores e Alunos do 1º ciclo, 4,5, como valor mais alto.
Pontos mais positivos:
- A Questão própria 3, sobre a procura de formação por parte dos professores, obteve uma avaliação
média global de quase 4 (3,95), sendo próximos os valores atribuídos pelos Dirigentes e pelos Professores
nos diversos níveis de escolaridade, exceto no 2º ciclo, onde a diferença atinge quase um valor (3,5 e 4,4
respetivamente).
- A Questão própria 4, relativa ao feedback dado aos alunos sobre as tarefas realizadas durante o período
de ensino a distância, foi a que mereceu uma avaliação mais positiva, encontrando-se todos os valores
médios globais acima de 4. Mesmo no grupo dos Alunos que teve o valor médio global menos elevado, não
registou em nenhum nível uma avaliação abaixo de 3,9 (3º ciclo e Secundário Geral).
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Reflexão:
- Observa-se na Questão Própria 1 uma discrepância bastante acentuada entre a avaliação mais alta, 5,
atribuída pelos Dirigentes do 1º ciclo, e a avaliação mais baixa, a única negativa, 2,9, atribuída pelos Alunos
do Ensino Secundário.
- Apesar da diferença entre o valor mais baixo e o mais alto ser de 1,1, em termos de valores médios, a
diferença máxima, entre Dirigentes e Professores, é de apenas 0,6 (3,7 e 4,3 respetivamente.).
- Todas as questões próprias mereceram uma avaliação média bastante positiva, não havendo nenhuma
que se possa considerar fraca.
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2 - Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital do AEBF
As respostas ao Selfie e os dados do Check-in foram analisados de forma integrada e articulada,
considerando as três dimensões apresentadas: organizacional, pedagógica e tecnológica. O diagnóstico
permitiu destacar pontos fortes e fragilidades ou aspetos a requerer uma intervenção prioritária, que
apontam para um enfoque principal em duas dessas dimensões, a pedagógica e a organizacional.

2.1. Objetivos do PADDE
Em destaque, os pontos que revelam maiores fragilidades e que foram escolhidos para intervenção:
DIMENSÃO PEDAGÓGICA

Média

2,9

2,7

3,4

2,9

2,2

3,3

2,9

Média

Secundário
Profissional

3,3

Secundário
Profissional

Secundário
Geral

3,0

Secundário
Geral

3º Ciclo

2,2

3º Ciclo

2º Ciclo

3,3

2º Ciclo

1º Ciclo

3,0 2,7

1º Ciclo

Média

Na nossa escola, utilizamos as
tecnologias para projetos que
combinam várias disciplinas

Secundário
Profissional

Eu envolvo os alunos na utilização das
tecnologias digitais em projetos
transdisciplinares

Secundário
Geral

Alunos

3º Ciclo

Professores

2º Ciclo

Dirigentes Escolares
Os nossos professores envolvem os
alunos na utilização das tecnologias
digitais em projetos
transdisciplinares
1º Ciclo

Média Global

F: Pedagogia - aplicação em sala de aula Projetos transdisciplinares

3,2

3,1

3,4

3,2

Secundário
Geral

Secundário
Profissional

Média

2,9

3º Ciclo

3,3

2º Ciclo

2,8

1º Ciclo

Média

2,3 3,2 2,9

Secundário
Profissional

3º Ciclo

2,9

2º Ciclo

3,0

1º Ciclo

2,7

Secundário
Geral

2,9 2,7 3,0 3,0

Média

Na nossa escola, utiliza as tecnologias
para manter um registo da minha
aprendizagem

Secundário
Profissional

Eu permito que os alunos utilizem as
tecnologias digitais para documentar
a sua aprendizagem

Secundário
Geral

Alunos

3º Ciclo

Professores

2º Ciclo

Dirigentes Escolares
Os nossos professores permitem que
os alunos utilizem as tecnologias
digitais para documentar a sua
aprendizagem
1º Ciclo

Média Global

G: Práticas de avaliação Documentação da aprendizagem G9 op

3,3

3,1

3,6

3,3
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DIMENSÃO ORGANIZACIONAL
A: Liderança Tempo para explorar o ensino digital A4 op

Dirigentes Escolares

Professores

Na nossa escola, os professores têm tempo
para explorar formas de melhorar o seu ensino
com as tecnologias digitais

Na nossa escola, tenho tempo para explorar formas
de melhorar o meu ensino com as tecnologias
digitais

Média
Global

1º
Ciclo

2º
Ciclo

3º
Secundário Secundário
Ciclo
Geral
Profissional

Média

1º
Ciclo

2º
Ciclo

3º
Ciclo

2,4

1,3

2,8

2,4

2,2

2,8

2,3

2,7

1,3

3,0

Alunos

Secundário Secundário
Geral
Profissional

2,1

2,8

Média

2,5

B: Colaboração e trabalho em rede Parcerias B3

Dirigentes Escolares

Professores

Na nossa escola, utilizamos as tecnologias
digitais nas nossas parcerias com outras
organizações

Na nossa escola, utilizamos as tecnologias digitais
nas nossas parcerias com outras organizações

Média
2º
1º Ciclo
Global
Ciclo

3,2

2,7

4,0

3º
Ciclo

Secundário Secundário
Geral
Profissional

3,0

3,3

Organizacional
Tecnológica

1º
Ciclo

2º
Ciclo

3º
Ciclo

3,4

2,9

3,2

3,1

Secundário Secundário
Geral
Profissional

2,9

3,3

Média

3,1

Resultados

Prioritária
(S/N)

Pedagogia: Apoio e Recursos

3,9

N

Área contemplada
pelas atividades
(S/N)
N

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula

3,3

S

S (F6 - 3,0)

Práticas de Avaliação

3,0

S

S (G9 – 2,9)

Competências Digitais dos alunos

3,5

N

N

Liderança

3,1

S

S (A4 – 2,4)

Colaboração e trabalho em rede

3,3

S

S (B3 – 3,2)

Desenvolvimento profissional contínuo

3,5

N

N

Infraestrutura e equipamento

3,4

N

N

Dimensão

Pedagógica

4,0

Média

Alunos

Área

Visão e objetivos gerais
O diagnóstico permitiu destacar os pontos fortes e as fragilidades no campo do desenvolvimento digital do
AEBF, bem como as dissonâncias entre grupos e ciclos de escolaridade. As discrepâncias encontradas nas
classificações dos respondentes podem explicar-se por entendimentos diferentes das questões
apresentadas, que importa esclarecer. Quanto às discordâncias entre ciclos, interessa esbatê-las, no
sentido de uma integração digital mais equilibrada e articulada, pese embora as diferenças inerentes ao
nível de escolaridade dos alunos.
Elegem-se os seguintes objetivos gerais do PADDE do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire:
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-

Promover um modelo de desenvolvimento digital assente numa partilha mais sólida e segura de
informação e conhecimento, envolvendo, progressivamente, todos os intervenientes no processo
educativo: alunos, professores, funcionários e encarregados de educação.

-

Fomentar/aprofundar a comunicação entre as escolas do agrupamento, no sentido de rentabilizar
os recursos digitais.

-

A médio prazo, fomentar/aprofundar a colaboração com os agrupamentos do município e do
Centro de Formação com vista à criação de um repositório digital comum.

-

Educar os alunos do AEBF para uma utilização correta e responsável dos recursos digitais, numa
perspetiva de desenvolvimento da cidadania digital.

Parceiros
- Câmara Municipal de Odivelas
- Centro de Formação Maria Borges de Medeiros
- Rede Bibliotecas Escolares
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma
Objetivos
Dimensão

Parceiros

Objetivo
- Assegurar a correta e
atempada manutenção dos
equipamentos.
- Manter o software
atualizado.

- Número de manutenções
programadas.
- Número de horas de apoio
técnico.
- Inquéritos de satisfação.

- Reforço do apoio técnico.

Tecnológica e
digital

- Câmara Municipal
- Ministério Educação
- Empresas parceiras

Pedagógica

- Rede Bibliotecas
Escolares

- Promover a utilização
consciente dos recursos
digitais, nomeadamente os
REA (Recursos Educativos
Abertos).
- Promover o respeito pelos
direitos de autor.
- Difundir regras básicas de
netiqueta.

- Sessões de (in)formação no
início do ano letivo.

- Divulgação de orientações para utilização
sistemática na realização de trabalhos e de
indicações relativas aos direitos de autor (guião).

- informar/integrar os
novos docentes do
agrupamento
-Facilitar e fomentar a
criação, divulgação e
partilha de recursos
educativos.

- Minifóruns “Conhecer”
(painéis em TEAMS com a
duração de 15’)

Organizacional

-Áreas disciplinares
-Rede Bibliotecas
Escolares

Métrica

- Utilização de licenças CC nos
trabalhos publicados.

Prioridade

- Elaboração de um “Manual de Boas Práticas em
Ambiente Digital”.

- Realização de atividades
temáticas.

- Criação de plataforma e gestão de recursos
existentes.

- Divulgação de plataforma
/SharePoint no início do ano
letivo.
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Atividades e cronograma
Dimensão

Tecnológica e
digital

Atividade

Objetivo

- Inventariar equipamentos e software.

- Identificar necessidades.

- Questionar grupos disciplinares sobre
eventuais necessidades de equipamentohardware e software.

- Planear investimentos.

- Pesquisar, referenciar e creditar: sessões
de (in)formação para alunos.

- Divulgação do Guião Literacia da informação
- Normalizar práticas de pesquisa, creditação e
referenciação.

- Construção e Divulgação do “Manual de
Boas Práticas em Ambiente Digital”

- Contribuir para o desenvolvimento da
cidadania digital.

Pedagógica

- Mentorias pelo digital

- Partilha de conhecimentos e experiência na
utilização de recursos adequados a áreas
disciplinares específicas.

- Repositórios de recursos digitais

Intervenientes

Data

A definir.

A definir.

- Grupo do projeto piloto
WEIWE(R)BE (2º TAP+2ºTGEI);
Prof. Bibliotecária; Prof. TIC ,
Cidadania, DT e outros Profs.

- Set. 2021

- Bibliotecas; TIC; Cidadania e
Desenvolvimento; DT;
professores e alunos

- Ao longo
do ano
letivo

- Alunos e professores
- Bibliotecas e departamentos

- Partilha de boas práticas (ferramentas,
recursos digitais…).
- Minifóruns “Conhecer”

Organizacional

- Criação de uma plataforma amigável
onde se concentrem recursos educativos
organizados por níveis de escolaridade e
áreas disciplinares e temáticas.

- Partilhar experiências, estimular a reflexão e
favorecer/facilitar a implementação dos projetos
em vigor, em particular junto dos novos docentes.
- Partilhar recursos educativos já existentes e
fomentar a partilha de recursos criados
futuramente.
- Aumentar a oferta de recursos disponíveis,
facilitar o seu acesso e libertar tempo ao docente.
- Fomentar a cooperação e trabalho em rede.

- Docentes da EMAEI, SPO, GAAF,
GGC, ADD, PES, PNA, Escola a
ler+, Programa de Mentoria,
PADDE, LCV, BECRE,… (ver siglas)
- Professores para gestão da
plataforma (Canalização de
crédito horário)
- Professores, Bibliotecas, Clubes
e Projetos

- 14 e 15 de
Set. 2021

- Ao longo
do ano
letivo
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Comentário e reflexão
- Melhorar a utilização dos recursos digitais implica o desenvolvimento e/ou consolidação de competências no âmbito da literacia da informação e literacia
digital que facilitem a aprendizagem autónoma dos alunos, pelo que todos devem conhecer e aplicar algumas normas básicas que constam do “guião” que se
pretende utilizar como apoio às sessões de (in) formação a dinamizar pelas bibliotecas escolares, no início do ano letivo, com as devidas adaptações, consoante
o ano de escolaridade.
- De igual modo, a construção e divulgação de um “Manual de Boas Práticas em Ambiente Digital”, com a participação dos alunos na escolha de alguns itens,
afigura-se um importante contributo para o desenvolvimento da cidadania digital.
- A partilha de conhecimentos e recursos relacionados com a utilização do digital vai de encontro ao défice registado pelos professores nos itens: “colaboração
entre os alunos” e “projetos transdisciplinares”, apesar de alguma falta de concordância entre ciclos e grupos de respondentes (ex. alunos apresentam um
valor positivo relativamente ao ponto da “colaboração…”).
- A tónica é colocada na disseminação e partilha de “boas práticas” entre alunos (utilização de normas de referenciação e creditação; netiqueta presente no
“Manual…”) a serem exigidas e verificadas pelos professores e, entre os docentes, releva-se a sugestão de recursos digitais com boa aplicação nas diferentes
disciplinas e uma gestão mais racional e partilhada dos mesmos.
- Reforço do crédito horário para um encontro mensal (ou 3 anuais) de partilha de práticas / recursos dentro de cada departamento. A realização periódica de
“Reuniões temáticas” no 1º ciclo, via Teams, revelou-se uma boa prática que importaria estender aos restantes níveis de escolaridade.
- Dinamizar a criação de repositórios digitais.
- Pese embora o facto de não termos integrado no Selfie questões específicas relativas aos funcionários e aos encarregados de educação, cremos que o PADDE
deverá abrir caminho para um diagnóstico das competências destas duas partes tão importantes no desenvolvimento do processo educativo.
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade

Estratégia e mensagem chave
O CP deve ser o veículo principal do PADDE, sem prejuízo de uma apresentação geral à comunidade educativa, no
contexto das Jornadas Pedagógicas do Agrupamento (julho 2021).
Através da realização de Mini fóruns no arranque do ano lectivo procurar-se-á aprofundar conhecimentos dos
docentes sobre o PADDE e informar e integrar os docentes que venham a incorporar o AEBF, procurando

favorecer/facilitar a implementação desse e outros projectos e procedimentos em vigor no
agrupamento.
A promoção do desenvolvimento digital deve ser entendida como um meio facilitador do ensino e aprendizagem e
uma forma de exercício da cidadania.

Plano de comunicação
Destinatários

Professores

Meios
-Jornadas Pedagógicas AEBF
- Minifóruns “ Conhecer”
-Reuniões: CP, departamento,
escola (1º ciclo)

Data

Responsável

Julho 2021
Setembro 2021

Alunos

-Diretor de turma e professores
- Plataforma Teams

Setembro 2021

Organizacional

- Portal AEBF
- E-mail institucional

Setembro 2021

Encarregados de
Educação

- Portal AEBF
- E-mail institucional

Setembro 2021

Comunidade
Educativa

- Portal AEBF
- E-mail institucional

Setembro 2021

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir
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2.4. Monitorização e avaliação
Indicadores para monitorização
Dimensão

Objetivo

Métrica

Tecnológica e
digital

Manter operacionais
todos os sistemas
tecnológicos e digitais.

Inquéritos de
satisfação
SELFIE

Pedagógica

Fomentar boas
práticas (ferramentas,
recursos digitais…).

Inquéritos de
satisfação
SELFIE

Organizacional

Partilhar recursos
educativos.

Inquéritos de
satisfação
SELFIE

Indicador
A definir em função
dos inquéritos a
realizar.
A definir em função
dos inquéritos a
realizar.
Ações/encontros
realizados.
A definir em função
dos inquéritos a
realizar. Dimensão de
recursos partilhados.

Fonte/Dados

Periodicidade

Inquéritos de
satisfação

A definir

Inquéritos de
satisfação

Inquéritos de
satisfação/
Plataforma

A definir

A definir

3. Siglas

EAED – Equipa de Apoio à Educação a Distância
EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
GGC – Gabinete de Gestão de Conflitos
LCV – Laboratório Ciência ao Vivo
PES – Promoção e Educação para a Saúde
PNA – Plano Nacional de Artes
SADD – Secção de Avaliação de Desempenho Docente
SPO – Serviço de Psicologia e Orientação
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