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Monitorização e Avaliação 

Dimensão Objetivos Meta Balanço 

Tecnológica e 
digital 

Garantir a operacionalidade dos 
equipamentos. 

Até ao fim do ano letivo os 
dados médios na SELFIE, 
nesta área, devem subir, 
no mínimo, 0,2 pontos. 

Pela análise dos questionários aplicados através da SELFIE nesta área constata-se que a meta foi 
alcançada, verificando-se o aumento do indicador em 0,4 pontos (C5). 

Garantir o acesso ao 
equipamento para utilização em 
sala de aula. 

Até ao fim do ano letivo os 
dados médios na SELFIE, 
nesta área, devem subir, 
no mínimo, 0,2 pontos. 

Pela análise dos questionários aplicados através da SELFIE nesta área constata-se que a meta foi 
amplamente alcançada, verificando-se o aumento do indicador em 0,4 pontos (C8 e C2). Ao nível da C2 
no 1.º ciclo não foi atingida a meta verificando-se uma discrepância entre os dirigentes e professores, 
tendo estes últimos, apresentado uma opinião divergente relativamente ao ano transato. Esta situação 
não parece coerente com o aumento do número de equipamentos disponíveis em cada 
estabelecimento. 

Uniformizar a utilização de 
ferramentas digitais no AEC para 
os diferentes níveis de ensino. 

Definição das ferramentas 
a utilizar. 

As ferramentas foram definidas no início do ano letivo em sede de grupo e departamento. Depois de 
aprovadas pelo Conselho Pedagógico foram integradas no PEDC. 

Uniformizar plataformas a utilizar 
pelo AEC. 

Seleção das plataformas a 
utilizar. 

As plataformas digitais foram selecionadas pela Direção apoiada pela equipa ETIC. 

Pedagógica 

Alterar as práticas pedagógicas 
dos docentes em aula, com 
recursos às metodologias ativas e 
à integração do digital. 

Até ao fim do ano letivo os 
dados médios na SELFIE, 
nesta área, devem subir, 
no mínimo, 0,2 pontos. 

Esta meta foi largamente alcançada, uma vez que, os dados médios da SELFIE na área F aumentaram 0,5 
pontos. 

Aumentar a participação em 
projetos eTwinning. 

Participação em pelo 
menos 3 projetos por ano. 

Esta meta foi amplamente alcançada, uma vez que, este ano letivo o AEC participou em 15 projetos 
eTwinning. 

Incrementar o serviço de 
curadoria digital em articulação 
com vista à seleção e 
disponibilização de recursos 
educativos digitais (RED) e 
recursos educativos abertos 
(REA) que respondam às 
necessidades curriculares, 
profissionais e pessoais. 

Aumentar em 25% o 
número de recursos 
disponibilizados. 

Esta meta foi atingida, uma vez que foram disponibilizados cerca de 30 recursos digitais, a que 
corresponde um aumento de 50%. 



 Agrupamento de Escolas de Celeirós  
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

 

Utilizar de forma responsável os 
recursos digitais. 

Até ao fim do ano letivo os 
dados médios na SELFIE, 
nesta área, devem subir, 
no mínimo, 0,2 pontos. 

Esta meta foi alcançada, pois os dados médios subiram 0,8 pontos (A5) com especial relevo nos 1.º e 2.º 
ciclos. 

Organizacional 

Melhorar as práticas e os 
procedimentos. 

Melhorar os resultados 
face ao ponto de partida. 

O guião de boas práticas foi elaborado ao longo deste ano letivo e integrará o documento “Guião do 
Docente 2022-23”. O documento será divulgado no início do ano letivo 22-23 a todos os 
docentes/alunos, como forma de disseminar as práticas nelas inscritas. 

Melhorar os níveis de segurança 
e proteção de dados. 

Definição de políticas de 
segurança. 

A equipa ETIC durante este ano letivo procedeu à aplicação de algumas políticas de segurança na conta 
“Google Workspace for Education – aeceleiros.pt”, a saber: procedeu à divisão de utilizadores maiores e 
menores de 18 anos, assim os utilizadores menores de 18 anos não podem utilizar os seguintes serviços, 
Blogger, Contas de Marca, Campaign Manager, Doubleclick Studio, Google Ad Manager, Google Ads, 
Google AdSense, Google Analytics, Google Cloud, Google Pay, Google Play Console, Pesquisa de Dados 
Públicos do Google, Histórico de localização, Merchant Center, Partner Dash, Central de parceiros do 
Play Livros, Search Ads 360 e Meet; todos os utilizadores menores de 18 anos com sessão iniciada na 
"Pesquisa Google" através da respetiva "Conta Google Escolar" irão beneficiar da experiência "Pesquisa 
Segura” por predefinição, a qual filtra conteúdo explícito nos respetivos resultados da pesquisa. 

Partilhar práticas e experiências e 
promover a literacia digital. 

Até ao fim do ano letivo os 
dados médios na SELFIE, 
nesta área, devem subir, 
no mínimo, 0,2  pontos. 

Esta meta foi alcançada, pois os dados médios subiram 0,3 pontos (D3), pese embora esta partilha incida 
nos grupos disciplinares. 

Capacitar os docentes com 
competências digitais. 

50% dos docentes com 1 
nível de formação 
realizada. 

Esta meta foi ultrapassada no presente ano letivo, uma vez que 51% dos docentes do AEC realizaram, 
pelo menos um nível de formação de capacitação digital, embora a meta definida tenha sido para a 
vigência do PADDE. 
Registe-se ainda que dois docentes do ensino pré-escolar realizaram formação em capacitação digital. 

Capacitar os Pais e EE com 
competências digitais. 

Constituição de 1 turma. Abertas as inscrições, registou-se um elevado número de interessados e de alunos voluntários, mas 
devido à situação epidemiológica, constituiu-se uma turma com 10 Pais e Encarregados de Educação e 5 
alunos voluntários. 
A meta foi alcançada e o balanço feito pelos participantes é muito positivo. 

 

Foram atingidos amplamente os objetivos definidos no PADDE, tendo sido em algumas situações ultrapassadas as metas definidas, pelo que o balanço é muito positivo.  
Será dada continuidade no próximo ano letivo. 
 

Celeirós, 12 de julho de 2022  
Relatório elaborado pela Equipa PADDE 

 
Aprovado em CP de 14 de julho de 2022 
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