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1.1. Dados da Escola
Equipa de Transição Digital
Nome

Função

José Eugénio Aleixo Pereira
Mário de Sousa Silva
Vitor Manuel Sousa Farropas

Diretor
Coordenador de Estabelecimento
Docente

Herlander Miguel Gonçalves Madeira Mira
Ana Maria Simões Magalhães
Ana Maria Rebocho Ataíde
Luís Miguel Luz S. Figueira Carvoeiras

Adjunto do Diretor
Docente
Docente
Coordenador TEIP

Informação Geral da Escola
Nº de estabelecimentos escolares
Nº de alunos
Nº de professores
Nº de pessoal não docente
Escola TEIP

Período de vigência do PADDE

10
2592
342
75
Sim

22021/2023

Data de aprovação em Conselho Pedagógico

30/06/2021

Área de atuação
Coordenação da equipa
Apoio técnico
Divulgação e recursos
digitais
Apoio técnico
Monitorização do PADDE
Monitorização do PADDE
Apoio técnico
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1.2. Resultados globais do diagnóstico
SELFIE
Período de aplicação

de 14/05 a 24/05

Participação
Nível de ensino

Dirigentes

Professores

Alunos

Convidados

Participação

%

Convidados

Participação

%

Convidados

Participação

%

5
5
7
7

6
7
6
5

120
140
86
71

21
52
52
37

19
43
36
28

91
83
69
76

155
373
575
420

169
295
320
257

109
79
56
61

3

5

167

17

14

82

122

82

67

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário geral
Secundário
profissional
« outro »

CHECK-IN
Período de aplicação

1.ª fase: 08/01 a 18/01/2021
2.ª fase: 19/02 a 01/03/2021

Participação
Nº de respondentes
%

176
176/302 = 52,28%

Outros Referenciais para Reflexão
Agrupamento TEIP com características da população inerentes a esta condição.
Este PADDE resultou também de informação recolhida no Relatório sobre o Plano de Ensino à Distância (E@D) elaborado pela
Equipa de Autoavaliação do Agrupamento.
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico
Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE]
Valores médios

Dirigentes

Professores

Alunos

5
5
7
7
6

21
52
50
37
17

169
400
618
390
138

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário geral
Secundário profissional

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa [Dados da Escola]
Em %
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário geral
Secundário profissional
« outro »

Computador
79,5
75,1
83,7
94
78,8

Internet
73,2
82,9
93
94
81,1

Serviços Digitais
Assinale com um X
Sumários digitais
Controlo de ausências
Contato com Encarregados de Educação
Outros (indicar):

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão
Inovar (Alunos/Profissional)
SIGE3
EMail Institucional (@agr1beja.pt)
Ferramentas online (Drive, Docs, Sheets, Slides, …)
Plataforma Moodle
Plataforma Classroom
Portal/Site
GPV
SNC-AP
Oficiar
SASE
CIBE
UNICARD SIGE
RECORRA
SIGA
PAA

Sim
X
X
X

Não
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica
Resultados por dimensão [Dados do SELFIE]
Valores médios dos resultados (1 a 5)
Pedagogia: Apoio e Recursos
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula
Práticas de Avaliação
Competências Digitais dos Alunos

Dirigentes
3,9
3,4
2,9
3,5

Professores
4,0
3,6
3,3
3,5

Alunos
----3,2
----3,6

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]
Área
Recursos digitais
Ensino e aprendizagem
Avaliação
Capacitação dos aprendentes
Promoção da competência digital dos aprendentes

Nível 1
45,5
58,0
52,8
39,8
52,8

Nível 2
47,7
38,1
43,2
46,6
43,2

Nível 3
6,8
4,0
4,0
13,6
4,0

Comentários e reflexão
Constata-se que praticamente em todas as dimensões foram registados valores médios superiores a 3.0, à exceção das
Práticas de Avaliação para o Grupo dos Dirigentes (2.9), o que indicia que importantes passos já foram dados ao nível das
competências digitais no Agrupamento, nomeadamente no que se refere à criação de contas de e-mail institucional para todo
o pessoal docente, não docente e para todos os alunos, ao investimento feito pelos docentes na procura de soluções digitais
para o trabalho à distância com alunos e entre pares.
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional
Resultados por dimensão [Dados do SELFIE]
Valores médios dos resultados (1 a 5)
Liderança
Colaboração e trabalho em rede
Desenvolvimento profissional contínuo

Dirigentes
3,3
3,2
3,6

Professores
3,0
3,0
3,2

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

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

Nível 1
42,0

Nível 2
52,3

Nível 3
5,7

Competências Digitais Comunidade Educativa
Encarregados de Educação
Existe um segmento do grupo de pais e encarregados de educação que possuem competências digitais básicas e que as aplica
frequentemente no contacto com a escola e no acesso a plataformas (INOVAR Consulta e SIGA).

Pessoal não docente
Nos segmentos de técnicos superiores e assistentes técnicos verifica-se um nível de proficiência digital satisfatório para o
desempenho das funções inerentes aos seus cargos.
No que diz respeito aos assistentes operacionais o nível de proficiência digital é ainda pouco satisfatório.

Sistemas de informação à gestão
MISI
SIGRHE
SIGO
SINAGET
INOVAR
GPV
SASE
GP-UNTIS
CIBE
OFICIAR
SN-CAP
REVVASE
REC DADOS
DOCGEST
SIESTE
SISE
SIGEDU
PESSOAL ND
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Comentários e reflexão
Tem sido recorrente a utilização que o agrupamento faz de todas as plataformas que têm vindo a ser disponibilizadas no setor
da educação.
Atualmente, consideramos que todas as áreas, administrativa, de apoio à gestão e pedagógica estão sustentadas em suporte
digital.
Dispomos de uma rede abrangente e eficaz de comunicação digital (que foi muito importante durante as fases de
confinamento) e de uma cultura já instituída de utilização de recursos digitais, indispensável tanto para a comunicação como
para a lecionação.
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2.1. Objetivos do PADDE
Visão e objetivos gerais
A tecnologia, de um modo geral, e a tecnologia digital, em particular, são a linguagem e a ferramenta do futuro. Importa, pois,
promover, tão rápida e eficazmente quanto possível, a transição da Escola para o digital em todas as suas dimensões e
vertentes, investindo de modo particularmente acutilante no que ao ensino, aprendizagem e avaliação digital diz respeito,
não descurando, porém, outras áreas como, por exemplo, a dos serviços.
Nesta perspetiva, e considerando que a escola não é uma ilha na sociedade, o PADDE do agrupamento visa a capacitação
digital de toda a comunidade educativa.

Parceiros
Câmara Municipal de Beja
PSP/GNR
ULSBA
EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva
Instituto Politécnico de Beja
Novabit
Alcapote
VideoPlanos
Teatro Municipal Pax Julia
Alengráfica
LPR

Objetivos
Dimensão
Tecnológica e digital

Parceiros
-Câmara Municipal de
Beja

-

- Novabit
- Alcapote

Objetivo
Aceder a apoio
técnico
e
logístico
de
qualidade

-

Métrica
Termos dos
protocolos
assinados com as
entidades
parceiras

Prioridade
2

Termos dos
protocolos
assinados com as
entidades
parceiras

1

- VideoPlano
- Alengráfica
- LPR
Pedagógica

-Câmara Municipal de
Beja

-

-PSP/GNR
-ULSBA
-EDIA Empresa de
Desenvolvimento e
Infraestruturas de
Alqueva
-Instituto Politécnico de
Beja
- Novabit
- Alcapote
- VideoPlano

-

Contribuir para a
formação
integral do aluno
cidadão
Contribuir para a
promoção
do
trabalho
em
rede.

-
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- Alengráfica
- LPR
Organizacional

-EDIA Empresa de
Desenvolvimento e
Infraestruturas de
Alqueva
-Teatro Municipal Pax
Julia

-

Aceder a apoio
logístico para a
realização de
eventos

-

Termos dos
protocolos
assinados com as
entidades
parceiras

3
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma
Atividades e cronograma – ALUNOS (A)
Dimensão

Atividade

Objetivo

Intervenientes

Data

Colaboração e trabalho em rede
Tecnológica e
digital

A1. Debate sobre a utilização de tecnologias
Realização, de pelo menos, um DAC por turma
durante o ano letivo com recurso às tecnologias
digitais e debate entre professores do conselho
de turma e respetivos alunos sobre as vantagens
e desvantagens das tecnologias digitais.

- Promover o ensino, a aprendizagem e a avaliação com
recurso a ferramentas digitais.

- Docentes dos conselhos de turma
- Alunos

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

- Facilitar o acesso, de professores e alunos, aos dados de
empresas parceiras nesta área.

- Equipa de desenvolvimento digita
- Professores dos cursos
profissionais.
- Alunos dos cursos profissionais

1.º Período do
ano letivo
2021/2022

- Promover o ensino, a aprendizagem e a avaliação com
recurso a ferramentas digitais.

- Docentes dos conselhos de turma
do ensino secundário
- Alunos do secundário

Ano letivo
2021/2022

Infraestruturas e equipamentos
Pedagógica

A2. Bases de dados de prestadores de formação
Criação de uma base de dados de empresas que
oferecem estágios, aprendizagens e outras
oportunidades

Pedagogia – aplicação em sala de aula

Organizacional

A3. Projetos transdisciplinares
Realização, de pelo menos, um DAC por turma
durante o ano letivo com recurso às tecnologias
digitais e debate entre professores do conselho
de turma e respetivos alunos sobre as vantagens
e desvantagens das tecnologias digitais.

Comentário e reflexão
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Atividades e cronograma – COMUNIDADE (B)
Dimensão

Tecnológica e
digital

Atividade
B1. Academia digital para pais

B2. Escola para pais: segurança na internet

Pedagógica

Organizacional

Comentário e reflexão

Objetivo

Intervenientes

- Capacitar digitalmente pais e encarregados de educação

- EDP
- Professores
- Pais e Encarregados de Educação
- Oradores convidados

Data

Ao longo do
ano letivo
2021/2022
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Atividades e cronograma – LIDERANÇA (C)
Dimensão

Tecnológica e
digital

Pedagógica

Organizacional

Atividade
C1. Estratégia digital
Criação do cargo de “Coordenador digital”, em
cada unidade orgânica, para disponibilização de
apoio técnico digital, logístico e material (estes
coordenadores integram a equipa alargada de
desenvolvimento digital.
Criação de uma plataforma digital acessível no
sítio do agrupamento para comunicação entre o
coordenador digital e os utilizadores dos
equipamentos

Objetivo
- Assegurar a otimização da utilização dos materiais e
equipamentos informáticos

C2. | C3. Desenvolvimento da estratégia com os
professores | Novas formas de ensino
Formação interna (formal e informal)

- Divulgar boas práticas, práticas inovadores, ferramentas
digitais e software educativo, (...)
- Contribuir para o desenvolvimento profissional dos
docentes

C1. Estratégia digital
Conceção de um documento de sistematização
da estratégia digital do agrupamento.
Divulgação do documento por toda a
comunidade educativa, na página do
Agrupamento e pelos coordenadores das
estruturas intermédias.
Criação de um sistema de requisição digital das
salas de informática/ equipamento informático
por unidade orgânica

- Criar um documento orientador para a estratégia digital
do agrupamento.

Comentário e reflexão

- Divulgar a estratégia digital por toda a comunidade
educativa.

- Assegurar a otimização da utilização dos materiais e
equipamentos informáticos.

Intervenientes

Data

- Diretor
- Equipa de desenvolvimento
digital

Julho de 2021

- Equipa de desenvolvimento
digital
- Dinamizadores das formações
- Preferencialmente docentes de
1.º e 2.º ciclos

Ano letivo de
2021/2022

- Equipa de desenvolvimento
digital
- Coordenadores de estruturas
intermédias
- Docentes

Julho e
Setembro de
2021
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Atividades e cronograma – PESSOAL DOCENTE (D)
Dimensão

Atividade

Colaboração e trabalho em rede

Tecnológica e
digital

Pedagógica

Organizacional

Objetivo

Intervenientes

D1. Análise dos progressos
Diagnóstico de fragilidades (com/ sem trabalho
colaborativo) dos alunos ao nível dos Prérequisitos/ conteúdos programáticos em todas
as disciplinas/ áreas disciplinares (1.º ciclo e
secundário).
Planificação do trabalho (com/ sem trabalho
colaborativo) sobre um desses aspetos
deficitários com recurso a estratégias e
ferramentas digitais.
Implementação do plano de trabalho (por
exemplo um DAC).
Avaliação da proficiência dos alunos nesse
conteúdo.
Reflexão em grupo disciplinar sobre o processo.

- Promover a utilização de estratégias e ferramentas
digitais no ensino, na aprendizagem e na avaliação

D2. Debate sobre a utilização de tecnologia
Realização, de pelo menos, um DAC por turma
durante o ano letivo com recurso às tecnologias
digitais e debate entre professores do conselho
de turma e respetivos alunos sobre as vantagens
e desvantagens das tecnologias digitais.

- Promover o ensino, a aprendizagem e a avaliação com
recurso a ferramentas digitais

- Docentes dos conselhos de turma
- Alunos

D3. Parcerias
Autarquia, ULSBA e PSP
Projeto 3E’s (Educação Empreendedora na
Escola), a Minha Lancheira, Sala do Futuro e
Escola Segura.

- Promover a integração de novas metodologias de
ensino-aprendizagem, reforçando as competências de
literacia digital

- Docentes
- Autarquia, ULSBA e PSP

Data

- Coordenadores de
departamentos curriculares
- Docentes de 1.º ciclo e secundário

Ao longo do
ano letivo
2021/2022

(…)
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(…)
Atividades e cronograma – PESSOAL DOCENTE (D)
Dimensão

Atividade

Infraestruturas e equipamentos
Tecnológica e
digital

Pedagógica

Objetivo

Intervenientes

D4. Apoio técnico
Criação de uma plataforma digital acessível no
sítio do agrupamento para comunicação dos
problemas/avarias.
Formação interna aos assistentes operacionais
para resolução de problemas básicos.

- Facilitar a utilização dos equipamentos digitais.

- Docentes
- Assistentes operacionais
- Equipa de desenvolvimento
digital

D5. Base de dados de prestadores de formação
Criação de uma base de dados de empresas que
oferecem estágios, aprendizagens e outras
oportunidades

- Facilitar o acesso, de professores e alunos, aos dados de
empresas parceiras nesta área.

- Equipa de desenvolvimento
digital
- Professores dos cursos
profissionais.
- Alunos dos cursos profissionais

Desenvolvimento profissional contínuo
D6. Necessidades de DPC
Formação interna (formal e informal)

- Divulgar boas práticas, práticas inovadores, ferramentas
digitais e software educativo, (...)
- Contribuir para o desenvolvimento profissional dos
docentes.

Organizacional
D7. Projetos transdisciplinares
Realização, de pelo menos, um DAC por turma
durante o ano letivo com recurso às tecnologias
digitais e debate entre professores do conselho
de turma e respetivos alunos sobre as vantagens
e desvantagens das tecnologias digitais.

Comentário e reflexão

- Promover o ensino, a aprendizagem e a avaliação com
recurso a ferramentas digitais.

- Equipa de desenvolvimento
digital
- Dinamizadores das formações
- Preferencialmente docentes do
ensino secundário

- Docentes dos conselhos de turma
do secundário
- Alunos do secundário

Data
Ao longo do
ano letivo
2021/2022

1.º Período do
ano letivo
2021/2022

Ano letivo
2021/2022

Ano letivo
2021/2022
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Atividades e cronograma – PESSOAL NÃO DOCENTE (E)
Dimensão

Atividade

Objetivo

Intervenientes

Data

Tecnológica e
digital

Pedagógica
E1. Capacitação, na área das TIC, dos Assistentes
Técnicos e Técnicos Superiores

- Formar os Assistentes Técnicos em software importante
para o seu desempenho profissional

- Assistentes Técnicos e Técnicos
Superiores

Organizacional
E2. Capacitação, na área das TIC, dos Assistentes
Operacionais

Comentário e reflexão

- Formar os Assistentes Operacionais em competências
digitais

- Assistentes Operacionais

Ao longo do
ano letivo
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade
Estratégia e mensagem chave
O Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja, compreendendo a pertinência, a importância, a necessidade e a atualidade da
capacitação digital, continuará o caminho, há longos anos iniciado, da digitalização da Educação na região.
Neste sentido, e recorrendo a e-mails, sítio do agrupamento, redes sociais, …, tornamos possível o conhecimento da estratégia
digital do agrupamento.

Plano de comunicação
Destinatários
Professores

Meios
Emails
Sítio do Agrupamento
Redes Sociais

Alunos

Emails
Sítio do Agrupamento

Data
Início
do
2021/2022

Ano

Letivo

Início
do
2021/2022

Ano

Letivo

Início
do
2021/2022

Ano

Letivo

Início
do
2021/2022

Ano

Letivo

Início
do
2021/2022

Ano

Letivo

-

Professor titular de
turma e diretor de
turma

-

Diretor

-

Professor titular de
turma e diretor de
turma

-

Docentes do grupo de
recrutamento 550

Redes Sociais
Organizacional

Emails
Sítio do Agrupamento

Responsável
Coordenadores de
departamento
curricular

Redes Sociais
Encarregados de
Educação

Comunidade
Educativa

Emails
Sítio do Agrupamento
Redes Sociais
Emails
Sítio do Agrupamento
Redes Sociais
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2.4. Monitorização e avaliação

Indicadores para monitorização – ALUNOS (A)
Dimensão

Tecnológica e
digital

Pedagógica

Organizacional

Objetivo
A1. Debate sobre a
utilização de
tecnologia
Promover o ensino, a
aprendizagem e a
avaliação com
recurso a
ferramentas digitais.

Métrica
- 60% das turmas do
Agrupamento
implementarem um
DAC

Indicador
- Número de DAC
implementados

A2. Bases de dados de
prestadores de
formação

- Aumentar em 10% o
número de parceiros

- Número de empresas
parceiras

A3. Projetos
transdisciplinares
Promover o ensino, a
aprendizagem e a
avaliação com
recurso a
ferramentas digitais.

- 60% das turmas do
ensino secundário
geral implementaram
um DAC

- Número de DAC
implementados

Fonte/Dados Periodicidade
- Atas
Ao longo do
- Plano
ano letivo
turma
2021/2022
- Mostra
digital dos
projetos
implementad
os

- Protocolos
de
colaboração

- 1.º Período
do ano letivo
2021/2022

- Trimestral
- Atas de
conselho de
turma
- Mostra
digital dos
projetos
implementad
os

Indicadores para monitorização – COMUNIDADE (B)
Dimensão

Tecnológica e
digital

Pedagógica

Organizacional

Objetivo
B1. Academia digital
para pais

B2. Escola para pais:
segurança na internet

Métrica
- Número de
Pais/Encarregados de
Educação que
estiveram presentes

Indicador
- Presença dos
Pais/Encarregados de
Educação nas sessões

Fonte/Dados
- Registo de
presenças

Periodicidade
Ao longo do
ano letivo
2021/2022
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Indicadores para monitorização – LIDERANÇA (C)
Dimensão

Tecnológica e
digital

Objetivo
C1. Estratégia digital
Assegurar a
otimização da
utilização dos
materiais e
equipamentos
informáticos

C2. | C3.
Desenvolvimento da
estratégia com os
professores | Novas
formas de ensino
Divulgar boas
práticas, práticas
inovadores,
ferramentas digitais
e software
educativo, (...)
Pedagógica
Contribuir para o
desenvolvimento
profissional dos
docentes

Organizacional

C1. Estratégia digital
Criar um documento
orientador para a
estratégia digital do
agrupamento.
Divulgar a estratégia
digital por toda a
comunidade
educativa.
Assegurar a
otimização da
utilização dos
materiais e
equipamentos
informáticos.

Métrica
- 90% dos problemas
comunicados foram
resolvidos

- 50 % dos docentes de
1.º ciclo frequentaram
as ações de formação
interna
- 50 % dos docentes de
2.º ciclo frequentaram
as ações de formação
interna
- 60 % dos docentes
que frequentaram as
ações de formação
interna consideraram
que elas contribuíram
para o seu
desenvolvimento
profissional
- 60 % dos docentes
que frequentaram as
ações de formação
interna consideraram
que elas contribuíram
para a mudança de
algumas das suas
práticas pedagógicas
em sala de aula
- O documento
orientador foi
elaborado
- O documento
orientador foi
elaborado foi
publicado no sítio do
Agrupamento
- 95% das atas das
primeiras reuniões de
estruturas intermédias
fazem referência à
análise do documento
orientador

Indicador
- Número de
comunicações de
falhas e/ou avarias
e/ou problemas entre
os utilizadores e
coordenador digital

Fonte/Dados

- Registo das
comunicações
de falhas e
avarias

Periodicidade

Mensal

- Número de ações de
formação interna
realizadas

- Programas
das ações de
formação
interna.
- Listas de
presenças nas
ações

Ao longo do
ano letivo
2021/2022
(ação a
ação)

- Resultados de
questionários de
satisfação

- Questionário
de satisfação

- No final do
ano letivo
2021/2022

- Elaboração do
documento orientador
da estratégia digital
- Publicação no sítio
do Agrupamento do
documento orientador
da estratégia digital.
- Análise do
documento orientador
nas reuniões de
estruturas intermédias
(reuniões de
departamento e de
conselho de diretores
de turma)

- Equipa de
desenvolvime
nto digital
- Sítio do
Agrupamento
- Atas

Setembro de
2021
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Indicadores para monitorização – PESSOAL DOCENTE (D)
Dimensão

Objetivo

Colaboração e
trabalho em rede

Tecnológica e
digital

Pedagógica

Organizacional

D1. Análise dos
progressos
Promover a
utilização de
estratégias e
ferramentas
digitais no
ensino, na
aprendizagem e
na avaliação

D2. Debate sobre a
utilização de
tecnologia
Promover o
ensino, a
aprendizagem e a
avaliação com
recurso a
ferramentas
digitais.

D3. Parcerias
Promover a
integração de
novas
metodologias de
ensinoaprendizagem,
reforçando as
competências de
literacia digital.

Métrica

Indicador

Fonte/Dados

- 50% dos docentes do
1.º ciclo que
implementou a
atividade
- 50% dos docentes do
secundário que
implementou a
atividade
- 70% de alunos do 1.º
ciclo superaram a
dificuldade identificada
- 70% de alunos do
secundário superam a
dificuldade identificada

- Número de docentes
que implementou a
atividade
- Resultados
alcançados pelos
alunos no aspeto chave

- Registos
dos
coordenador
es de
departament
o sobre o n.º
de docentes
que
implementou
a atividade
- Resultados
da avaliação
dos alunos
fornecidos
pelos
professores
no aspeto
chave

- 60% das turmas do
Agrupamento
implementaram um
DAC

- Número de DAC
implementados

- Atas
- Plano
turma
- Mostra
digital dos
projetos
implementad
os

- 60% das turmas de
3.º e 4.º anos
realizaram pelo menos
um projeto

- Número de projetos
implementados no
âmbito das parcerias

- Atas de
conselhos de
ano
- Mostra
digital dos
projetos
implementad
os

Periodicidade

Trimestral

(…)
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(…)
Indicadores para monitorização – PESSOAL DOCENTE (D)
Dimensão
Tecnológica e
digital

Pedagógica

Objetivo

Infraestruturas e
equipamentos

Métrica

Indicador

Fonte/Dados

Periodicidade

- 90% dos problemas
comunicados foram
resolvidos

- Número de
comunicações de
falhas e avarias via
plataforma

- Registo das
comunicaçõe
s de falhas e
avarias via
plataforma

Trimestral

- Verificação da criação
da base de dados de
empresas formadoras

- Base de dados de
empresas formadoras
(estágios)

Plataforma
digital

1.º Período
do ano letivo
2021/2022

D6. Necessidades
de DPC
Divulgar boas
práticas, práticas
inovadores,
ferramentas
digitais e
software
educativo, (...)
Contribuir para o
desenvolvimento
profissional dos
docentes.

- N.º de docentes do
secundário que
frequentaram pelo
menos uma ação de
formação interna

- Ações de formação
interna realizadas

- Programas
das ações de
formação
interna.
Listas de
presenças
nas ações

Trimestral

D7. Projetos
transdisciplinares
Promover o
ensino, a
aprendizagem e a
avaliação com
recurso a
ferramentas
digitais.

- 60% das turmas do
ensino secundário
geral implementaram
um DAC

- Número de DAC
implementados

- Atas de
conselho de
turma
Mostra
digital dos
projetos
implementad
os

Trimestral

D4. Apoio técnico
Facilitar a
utilização dos
equipamentos
digitais.
D5. Base de dados
de prestadores de
formação
Facilitar o acesso,
de professores e
alunos, aos dados
de empresas
parceiras nesta
área.

Desenvolvimento
profissional
contínuo

Organizacional
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Indicadores para monitorização – PESSOAL NÃO DOCENTE (E)
Dimensão

Objetivo
E1. Formação dos
Assistentes Técnicos
em software
importante para o seu
desenvolvimento
profissional

Métrica
- 75% dos Assistentes
Técnicos e Técnicos
Superiores
frequentaram
formação nestas áreas

Indicador
- Número de
Assistentes Técnicos e
Técnicos Superiores
que frequentou
formação

Fonte/Dados Periodicidade
- Documentos
de inscrição
nas
formações.

Tecnológica e
digital

Anual
E2. Formação dos
Assistentes
Operacionais em
competências digitais.

Pedagógica

Organizacional

- 40% dos AO
frequentaram
formação na área do
digital

- Número de
Assistentes
Operacionais que
frequentou formação

- Documentos
de inscrição
nas
formações.

