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SITE MOMENTOS DIA DIGITALIS/BYOD

Os respondentes aos
questionários referem que o
site foi muito útil no apoio

técnico. 
Foi criado o logótipo

Digitalis.

Realizaram-se 20 sessões.
Grande aceitação por parte
dos docentes, tendo sido

referida a sua importância,
utilidade, bem como o

interesse na sua
continuidade. 

 73 docentes escolheram o
seu Dia Digitalis. 45% (de

148) dos docentes
responderam que as suas
turmas tiveram atividades
semanais com recurso ao

digital.



OFICINA DIGITALIS

AQUISIÇÃO

Resolveram-se cerca de
300 situações, mais as
ajudas informais que não
foram contabilizadas.
Foram entregues todos
os Kits digitais e, no 1º
ciclo, configurados cerca
de 650.
No questionário, 81%
(Doc 148), 66% (EE 425) e
68% (Al 424) referem que
a oficina foi muito útil.

70% dos professores consideraram a aquisição de
licenças útil para a melhoria da sua prática letiva. 

Referem que querem continuar a usar as
ferramentas digitais com licença e gostariam que o

AE adquirisse ainda outras.
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GESTÃO
Equipa,  desenvolvimento,  parcerias,  propostas.

PROGRAMA ESCOLA DIGITAL 
Kits Digitais e Plataforma Escola Digital .
Formação específ ica.
Acompanhamento com a Embaixadora Digital/ME.

AVALIAÇÃO
Inquéritos através de formulários a docentes,
alunos,  encarregados de educação e
funcionários.
Aval iação do PADDE23. 

MONITORIZAÇÃO
Registo,  recolha e tratamento de dados.
Relatórios,  balanços e reformulações.



CANAIS 
Melhorar a ut i l ização interna
do email  institucional.

INCLUSÃO
Capacitar toda a comunidade
educativa para a ut i l ização do
email .

ESTRUTURAS
Definir  l igações com a Escola
Digital is.



MOMENTOS DIGITALIS
Dos 84% dos docentes que consideram os
Momentos Digital is importantes,  37,8% prefere
uma frequência quinzenal.

Manter a calendarização e a divulgação
antecipadas.

Produzir  e divulgar os vídeos das sessões. 

Considerar junto do CFAE a possibi l idade de
acreditação dos Momentos Digital is.

PLANO DE FORMAÇÃO
Parti lha de informação.

CFAE RIA FORMOSA
Participação na newsletter Gal inha Sultana. 



SITE
É necessário definir  1 elemento por escola (PEC, NJ e
ESPR) para a equipa do site.
Ações:  Desenvolvimento,  manutenção e cr iação de novos
tutoriais.

DIGITECA 
É necessário definir  1 elemento por Departamento para a
recolha de REDs.
Não continuar com a plataforma Symbaloo. Integrar a
Digiteca no novo site do Agrupamento. 

DIVULGAÇÃO
Diversif icar os canais de divulgação.
Criar produtos que faci l i tem o acesso à informação (QR
codes,  cartazes,  autocolantes, . . . )



OFICINA DIGITALIS
O apoio dado à comunidade foi  muito
úti l ,  pois foi  possível  a resolução de
problemas,  dúvidas e avarias nos
equipamentos,  software,  contas,  entre
outros (PTD/Escola Digital) ,  pelo que
deve ter continuidade.
 
A Oficina Digital is funcionará com os
docentes já identif icados nas escolas:
PEC -  Bruno Gonçalves
NJ -  João Rios
ESPR -  João Rios,  Lisete Freitas
1º Ciclo -  Crist ina Fi lhó,  Bruno Fernandes
 
Também continuará a ser possível
contactar a Oficina Digital is através de
email  ou do formulário próprio para
part icipação de avarias.

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E
SOFTWARE
Devem ser renovadas as 6 l icenças já
adquir idas,  à exceção de “Symbaloo”.  Os
docentes sol icitam ainda a aquisição das
l icenças do BookCreator ,  Gennial ly ,
Pixton,  Quizizz,  entre outras.
 



DIA DIGITALIS
Manter o Dia Digital is para cada turma, dia em que os
alunos trazem o seu equipamento para a escola.  A marcação
do Dia é um pró-forma, pois apenas pretende garantir  que
todas as turmas tenham a possibi l idade de trabalhar com
recurso ao digital  em contexto de atividade let iva.  

REDs (Recursos Educativos Digitais)
Incentivar a cr iação,  divulgação,  ut i l ização e part i lha.

PROGRAMA DIGITALL 1º CICLO
Acompanhar o desenvolvimento do Programa da Fundação
Vodafone.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Incentivar a divulgação dos instrumentos criados.

MANUAIS DIGITAIS
Incentivar e apoiar a sua uti l ização. 
Colaborar na criação e gestão de contas de uti l izador.





Proposta PADDE 2022/2023 - Escola Digitalis AEPRosa - out 2022 

PADDE 2022-2023  

MEDIDAS AÇÕES 

#1 
COORDENAÇÃO  

GESTÃO 

Equipa, desenvolvimento, parcerias, propostas. 
 

PROGRAMA ESCOLA DIGITAL  
Kits Digitais e Plataforma Escola Digital. 
Formação específica. 
Acompanhamento com a Embaixadora Digital/ME. 
 

AVALIAÇÃO 

Inquéritos através de formulários a docentes, alunos, encarregados de educação e funcionários. 
Avaliação do PADDE23. 
 

MONITORIZAÇÃO 
Registo, recolha e tratamento de dados. 

Relatórios, balanços e reformulações. 

#2 
COMUNICAÇÃO 

CANAIS  
Melhorar a utilização interna do email institucional. 
 

INCLUSÃO 
Capacitar toda a comunidade educativa para a utilização do email. 
 

ESTRUTURAS 
Definir ligações com a Escola Digitalis. 

#3 
FORMAÇÃO 

MOMENTOS DIGITALIS 
Frequência quinzenal. 

Manter a calendarização e a divulgação antecipadas. 
Produzir e divulgar os vídeos das sessões.  
Considerar junto do CFAE a possibilidade de acreditação dos Momentos Digitalis. 
Solicitar a colaboração dos professores com “Excelente” e de professores que tenham feito formação na área do digital.   
 

PLANO DE FORMAÇÃO 

Partilha de informação. 
 

CFAE RIA FORMOSA 
Participação na newsletter Galinha Sultana. 

 



Proposta PADDE 2022/2023 - Escola Digitalis AEPRosa - out 2022 

MEDIDAS AÇÕES 

#4 
INFORMAÇÃO 

SITE 
Definir 1 elemento por escola (PEC, NJ e ESPR) para a equipa do site. 
Desenvolver a qualidade e a utilidade. 

Fazer a manutenção com atualizações. 
Criação de novos tutoriais. 
 

DIGITECA DIGITALIS  
Definir 1 elemento por Departamento para a recolha e seleção de REDs. 

Não continuar com a plataforma Symbaloo. 
Integrar a Digiteca Digitalis no novo site do Agrupamento.  
 

DIVULGAÇÃO 
Diversificar os canais de divulgação. 

Criar produtos que facilitem o acesso à informação (QR codes, cartazes, autocolantes,...)  

#5 
TECNOLOGIA 

OFICINA DIGITALIS 
Apoio técnico ao Plano de Transição Digital/Escola Digital/Kits Digitais: resolução de problemas, dúvidas e avarias nos equipamentos, software, contas, entre 
outros. 

Funcionamento: PEC - Bruno Gonçalves; NJ - João Rios; ESPR - João Rios, Lisete Freitas; 1º Ciclo - Cristina Filhó, Bruno Fernandes 
Manutenção do email e do formulário próprio para participação de avarias. 
 

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E SOFTWARE 
Renovar 5 das licenças adquiridas no ano transato: Zoom, Kahoot!, WordWall; Educaplay e Padlet.  
Adquirir mais 4 licenças, como por exemplo: BookCreator, Gennially, Pixton, Quizizz. 

#6 
PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

DIA DIGITALIS 
Manter o Dia Digitalis para cada turma, dia em que os alunos trazem o seu equipamento para a escola.  
Divulgar o calendário da semana Digitalis do AE. 
 

REDs (Recursos Educativos Digitais) 

Incentivar a criação, divulgação, utilização e partilha. 
 

PROGRAMA DIGITALL 1º ciclo 
Acompanhar o desenvolvimento do Programa da Vodafone. 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Incentivar a divulgação dos instrumentos criados. 
 

MANUAIS DIGITAIS 

Incentivar e apoiar a sua utilização.  
Colaborar na criação e gestão de contas de utilizador. 

 


