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Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola
(PADDE)

O Programa de digitalização para as
Escolas, no âmbito do Plano de
Ação para a Transição Digital, de 21
de abril de 2020 (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 30/2020)
prevê o desenvolvimento de um
programa para a transformação
digital das escolas. Este Plano
contempla três principais pilares de
atuação, sendo que a Educação se

encontra no: Pilar I - Capacitação e inclusão digital das pessoas
Este programa contempla uma forte aposta no desenvolvimento
das competências digitais dos docentes necessárias ao ensino e
aprendizagem neste novo contexto digital: Plano de Capacitação
Digital de Docentes.

Como se vai processar?

Fase 1: Check-in (DigCompEdu Check-In) colocou cada docente
num Nível de competência digital (Ver 1_DigCompEdu.pptx)

Fase 2: Aplicação da SELFIE a docentes, dirigentes e alunos

Fase 3: Análise dos resultados e Elaboração do Plano Ação
Digital do Agrupamento

O que é a SELFIE?

Sigla de, «Self-reflection on Effective Learning by Fostering the
use of Innovative Educational technologies» [Autorreflexão sobre
a aprendizagem eficaz através da promoção da utilização de
tecnologias educativas inovadoras]. Ferramenta gratuita que
recolhe, de forma anónima, as opiniões dos alunos, dos
professores e dos dirigentes escolares sobre a forma como as
tecnologias são utilizadas na sua escola. Esta recolha é feita com
recurso a breves afirmações e perguntas e a uma escala de
resposta simples de 1 a 5. O questionário demora cerca de 20 a 40
minutos a preencher.

selfie-intro_pt.mp4

SELFIE | Educação e formação

Vantagens do questionário SELFIE

● envolve toda a comunidade escolar – dirigentes escolares,
professores e alunos;

● ferramenta pode ser personalizável, gratuita e recolhe
respostas anonimamente ;

● acessível por computador, tablet ou smartphone;
● Uma vez concluída a SELFIE, cada escola recebe um

relatório interativo personalizado que proporciona tanto
dados detalhados como breves descrições dos pontos
fortes e dos pontos fracos.

https://drive.google.com/file/d/11TNzK1sXTAfhgUTXJRUKYNxyEzaJlEIh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcdrJq1hSvj2OvQq_U2KE7J3r92ldY_m/view?usp=sharing
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_pt
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Aplicação da SELFIE a nível do AEJD

Participantes

CICLO Dirigentes Docentes Alunos

1º 8 17 114

2º 6 12 165

3º 9 22 225

1. Divulgação de informação;
2. Indicação do calendário das turmas;
3. Envio dos links de acesso;
4. aplicação da selfie de acordo com calendário.

Calendário de aplicação da SELFIE

O Questionário estará disponível de acordo com a seguinte
calendarização:

De 10 a 14 de maio: alunos do 2º e 3º ciclos (com exceção de 2
turmas do 7º ano que se encontram no projeto UBUNTU);
De 10 a 17 de maio: docentes e coordenadores/dirigentes dos 2º e
3ºciclos.

De 17 a 21 de maio: alunos do 1º ciclo (4º ano);
De 17 a 24 de maio: docentes e coordenadores/dirigentes do 1º
ciclo.

Notas relevantes

❏ Necessária uma boa ligação à internet;
❏ Demora entre 20 a 40 minutos, consoante o tipo de

questionário (dirigentes, docentes ou alunos);
❏ as respostas não são gravadas automaticamente;
❏ participantes devem reportar-se apenas aos momentos de

Ensino presencial;
❏ anónimo mas todos terão um certificado de participação.

Para tal, basta colocar o nome(que não fica gravado) no
final do questionário;

❏ link de acesso ao questionário será disponibilizado aos
docentes via email;

❏ Selfie acessível através do computador, tablet ou
smartphone;

❏ Antes de iniciar, selecionar a língua (PT);
❏ será realizado anualmente

Outros recursos disponíveis na Pasta:

RECURSOS PADDE AEJD

https://drive.google.com/drive/folders/1Pv7CtVCq5rsBAb_zZ8VZpK-A1a1VgOPy?usp=sharing

