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Designação da Ação: Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas 

Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 horas presenciais  

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

Área de formação G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à 

gestão escolar 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110543/21 

 

Razões justificativas da ação:  

O desenvolvimento da competência digital das organizações educativas toma atualmente uma dimensão 
fundamental na qualidade do trabalho de ensino e aprendizagem realizado nas escolas. Existem 
atualmente referenciais europeus que enquadram o desenvolvimento digital das escolas: o DigCompEdu 
enquadra a necessária competência digital dos docentes; o DigCompOrg enquadra as Organizações 
Educativas no desenvolvimento da sua competência digital. Através destes referenciais e numa perspetiva 
sistémica, o propósito da oficina é o de apoiar as escolas e os professores participantes, a criarem 

condições para o seu desenvolvimento integral através da criação de Planos de Ação para o 
Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE). 

 

Objetivos: 

Pretende-se apoiar as escolas na promoção de estratégias e de ações integradoras do digital que permitam 

melhorar a qualidade do trabalho realizado. Na formação pretende-se que os docentes elaborem um 
PADDE para a sua Escola, num processo em rede e promotor de mudança organizacional.  
São objetivos específicos da oficina: 
- refletir sobre processos organizativos, pedagógicos e tecnológicos que com recurso a ferramentas e a 
ambientes digitais promovam a qualidade do processo educativo 
- conceber e implementar um PADDE nos contextos das escolas a partir de diagnósticos com o Check-In e 
SELFIE 

- envolver os docentes em comunidades de prática, suportadas em trabalho colaborativo e interdisciplinar, 
estimulando a reflexão, a partilha e a utilização crítica do digital em contexto educativo. 

 

Conteúdos: 

Os conteúdos da ação surgem da necessidade de capacitar os docentes para o desenho de PADDE 

adequados ao contexto das suas escolas, de acordo com os diagnósticos. 

1. Documentos de enquadramento das políticas educativas. 

2. A competência digital de uma organização educativa e processos de mudança para a melhoria da 

qualidade do trabalho 

2. Envolvimento profissional: processos de liderança na era digital e desenvolvimento profissional dos 

professores. 

3. Inovação pedagógica nas organizações educativas com o digital. 

4. Estratégias de diagnóstico e de reflexão nas organizações educativas para a tomada de decisão: 

- DigCompEdu e Check-In 

- DigCompOrg e SELFIE 

5. Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas: 

- Rationale, objetivos e dimensões de intervenção 

- Desenho de ações 

- Metodologias de implementação, monitorização e avaliação 

- Técnicas de comunicação 

6. Processo de intervenção/ação, avaliação / monitorização, reflexão e reformulação dos PADDE 

7. Estratégias de divulgação dos PADDE e dos seus resultados. 
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Metodologias de realização da ação 

- Durante a ação deverá fazer-se a distribuição e difusão de diferentes tipos de documentação recolhida e 

produzida pelo formador no campo teórico e prático; 

- A formação deverá permitir a troca de experiências e a construção de saberes em grupo; 

- A formação deverá permitir a realização de trabalhos e projetos individuais e/ou coletivos, levando assim 

o formando a organizar o seu próprio dossier; 

- Na ação deverá ser utilizado do método ~ demonstrativo na resolução de trabalhos teóricos ou práticos 

sobre os conteúdos do plano da ação; 

- Utilização do método interrogativo na avaliação de questões; 

- Intervenção permanente dos participantes, na colocação de questões pertinentes relativas às matérias 

teóricas ou práticas abordadas; 

- Estudo de casos e trabalho de grupo, privilegiando o debate e esclarecimento de dúvidas no final de cada 

sessão. 

- Visualização de filmes e documentários como forma de dinamizar as sessões. 

 

 

Regime de avaliação dos formandos 

 
Aplicação do determinado no regime Jurídico da Formação Contínua de professores, Decreto-lei nº 

22/2014, de 11 de fevereiro, conjugado com o Despacho nº 4595/2015, de 6 de maio e com o 

“Regulamento para Acreditação e Creditação de Ações de Formação Contínua. A classificação de cada 

formando será realizada na escala de 1 a 10 conforme indicado no Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio, 

respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua e tendo por base a participação/contributos e 

o trabalho final individual elaborado e apresentado pelos formandos. 
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