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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 
Júlia Silva Diretora pedagógica direção 
Dulcineia Pinto Coordenadora de curso e 

PNPSE 
coordenação 

 
 
Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 1 
Nº de alunos 24 
Nº de professores 16 
Nº de pessoal não docente 10 
Escola TEIP Não 

 
 
Período de vigência do PADDE 2021/2023 

 
 
Data de aprovação em Conselho Pedagógico 22/11/2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação  14 maio 2021 (3 sessão) 

 
 
 

 
 
 
 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação  7 maio 2021 

 
 

 

 

 
 
 
Outros Referenciais para Reflexão 

 

Projeto Educativo da Escola Profissional de Arqueologia 

 

Relatórios de Autoavaliação 

 

Relatório do Plano plurianual/anual Atividades da EPA  

 

 
A interligação entre as áreas do DigCompOrg com as competências do DigCompEdu. 
 

 

Participação  

Nível de ensino Dirigentes  Professores Alunos 
Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

Secundário 
profissional 

2 2 100 16 14 88 24 14 58 

Participação  
Nº de respondentes 42 
% 95 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

 

A grande maioria dos equipamentos informáticos é proveniente do Plano Tecnológico para a Educação de 2010-  

 

A todos os professores, alunos e assistentes operacionais e técnicos é atribuída uma conta Google Workspace for 
Education fundamentals. (e-mail e restantes aplicações). 

 

O site oficial da escola é gerido pela Direção Regional da Cultura do Norte.  
 
 

 

 
 

 

 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 
Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

Secundário profissional 4.5 3.1 3.2 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa  [Dados da Escola] 
Em % Computador Internet 

Secundário profissional 100 65 

Serviços Digitais  
Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais  x 
Controlo de ausências  x 
Contato com Encarregados de Educação x  
Outros (indicar):  
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comentários e reflexão 

 

Aspetos positivos: 

● utilização regular de ferramentas (plataformas) digitais pelos professores; 
● uso sistemático do e-mail institucional para comunicar com os alunos, encarregados de educação e pares; 
● abertura a novas formas de ensino-aprendizagem através da Google Workspace. 

Aspetos a melhorar: 

● conhecimento de algumas ferramentas, mas sem utilização na prática letiva e para produto da aprendizagem; 
● utilização básica, sem grande exploração, dos suportes digitais; 
● pouca utilização de suportes digitais para auto, hetero avaliação e feedback imediato aos alunos; 
● alguns alunos e professores sem a proficiência requerida para uma aplicação eficaz dos meios digitais. 

Oportunidades: 

● atribuição de equipamentos informáticos a alunos e professores; 
● existência de recursos digitais disponíveis de forma gratuita e livre. 
 

Constrangimentos: 

● excessivo número de aplicações e ferramentas, nem sempre estando os professores e os alunos preparados 
para fazer uma adequada seleção; 

● alunos sem acesso ou acesso muito limitado à rede de Internet em casa; 
● grande mobilidade de docentes. 

 

 
 

 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 
Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3.7 4.2 ----- 
Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.9 3.8 3.9 
Práticas de Avaliação 3.6 3.5 ----- 
Competências Digitais dos Alunos 3.8 3.7 3.6 

Nível de competência dos docentes por área (em %)  [Dados do Check-In] 
Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 27.3 45.5 27.3 
Ensino e aprendizagem 36.4 54.6 9.1 
Avaliação 27.3 54.6 18.2 
Capacitação dos aprendentes 0 63.7 36.4 
Promoção da competência digital dos aprendentes 9.1 81.9 9.1 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

89% dos encarregados de educação não têm e-mail e a maioria utiliza o telemóvel para comunicar com os diretores de 
turma. 
 

Pessoal não docente 

 

As competências digitais dos assistentes operacionais são muito baixas, 88% não consulta o e-mail com regularidade e 
não utiliza o computador. 

38% utiliza as redes sociais na partilha de conteúdos relacionados com as atividades escolares. 

 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

 

O processo de comunicação, entre estruturas, assenta na utilização do correio eletrónico como meio privilegiado para 
transmitir as informações oficiais, quer em processos educativos, quer em processos administrativos. 

 

A divulgação de atividades e de informações relevantes à comunidade educativa é feita através da página eletrónica da 
Escola Profissional de Arqueologia e através de algumas redes sociais (Facebook, instagram). 

 

 
 

Comentários e reflexão 

 

É necessário melhorar os processos de comunicação na comunidade educativa.  
É preciso fomentar a ideia de que as ferramentas digitais contêm soluções para promover um trabalho mais eficiente e 
eficaz. 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 
Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3.6 3.3 ----- 
Colaboração e trabalho em rede 3.5 3.3 3.5 
Desenvolvimento profissional contínuo 4.3 3.5 ----- 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 
Envolvimento profissional 9.1 63.7 27.3 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 
Visão e objetivos gerais 

Visão 

Pretendemos que a EPA seja uma organização educativa que promova a inclusão, a sustentabilidade e a inovação. 

 
Objetivos Gerais 

● Construir práticas pedagógicas diferenciadas, ativas e inovadoras que contribuam para a melhoria das 
aprendizagens dos alunos; 

● Melhorar a qualidade e consolidação das aprendizagens através do aumento de práticas de avaliação formativa; 
● Promover o uso de ferramentas digitais como estratégia ativa que permita construir trajetos de aprendizagem 

individualizados, mais autónomos respondendo aos novos desafios da sociedade contemporânea tecnológica; 
● Melhorar os processos de comunicação na comunidade escolar. 

 
 

 
 
Parceiros 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses / CFAEMarcoCinfães / Ministério da Educação e Ciência (MEC) /Ministério 
da Cultura e DRCN e todas as entidades públicas e privadas que assinaram protocolo com a Escola.   

 

 

 
 

 
 

Objetivos   
Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

 
Tecnológica e digital 

 

MEC 
 

Câmara do Marco de 
Canaveses 

Proporcionar 
infraestruturas digitais 

adequadas, fiáveis e 
seguras 

Aumentar os recursos 
tecnológicos e digitais 

1 

 
Pedagógica 

 

CFAEMarcoCinfães 
 

 
Implementar/desenvolver 

metodologias ativas de 
aprendizagem com 

recurso a ferramentas 
digitais. 

Aumentar o número de 
docentes que utilizam 
ferramentas digitais 

como estratégia ativa de 
aprendizagem. 

1 

 
Organizacional 

 

 
CFAEMarcoCinfães 

 
Câmara do Marco de 

Canaveses 

 
Reforçar o sentimento 
de pertença e partilha 

pelas redes de 
informação potenciando 
os processos de inovação 
através do digital, para o 

pessoal não docente 
 

O número de utilizações 
adequadas das redes de 

informação 
1 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

 
 
 
Tecnológica e 
digital 
 
 
 

Continuar a desenvolver as potencialidades 
(experiência pioneira) da implementação do 
sistema de centralização do Ministério de Educação 
dos dados dos processos dos alunos através do 
programa de gestão de alunos:  E-360. 
 
Atribuição de um e-mail institucional no Google 
Workspace com os recursos a ela associados aos 
professores e alunos que ingressam na EPA. 
Criação de um Classroom para a turma EFA (as 
turmas de continuidade já a possuem). 
 

 
Implementar o programa E-360. 
 
 
 
 
Tornar a comunicação digital mais eficaz 

Direção 
Assistentes técnicos 

 
 
Ao longo do 
ano 
 
 
 
 
 
Outubro 21 

 
 
 
Pedagógica 
 
 
 

Criação de um repositório de recursos educativos 
digitais disponíveis para a Comunidade Educativa.  
 
Utilização de ferramentas/aplicações digitais para a 
promoção da avaliação formativa e respetivo 
feedback aos alunos. 

Promover o uso de Recursos Educativos Digitais.  
 
 
Selecionar recursos pedagogicamente adequados 

Equipa PADDE 
Docentes 

Ao longo do 
ano 
 

 
 
 
Organizacional 
 
 
 

 
Desenvolver um plano de comunicação eficaz com a 
criação de tarefas que promovam a utilização do e-
mail.  
 
 
Atualização do Regulamento Interno, com a 
inclusão de uma secção dedicada à Educação Digital 
e aos Ambientes Digitais 
 

Difundir e sedimentar a estratégia digital da escola. 
 
Reforçar o sentimento de pertença e partilha pelas 
redes de informação potenciando os processos de 
inovação através do digital, para o pessoal não docente 
 
Proporcionar a adaptação progressiva da escola à 
realidade digital. 
Clarificar a política digital da escola nos processos 
educativos e administrativos. 

Equipa PADDE 
Docentes 

Ao longo do 
ano 
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Comentário e reflexão 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 
Estratégia e mensagem chave 

“ser+digital” 

Serão privilegiados os canais de comunicação digitais, redes sociais e sítio www.eparqueologia.gov.pt como veículos de 
comunicação no desenvolvimento da educação digital. Pretende-se que o PADDE seja um plano dinâmico, com o 
envolvimento e participação de toda a comunidade. 

 

 

2.4. Monitorização e avaliação 
 

Plano de comunicação 
Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Apresentação do plano em 
reuniões de c. de turma e c. 
pedagógico Documento 
disponibilizado na página da 
EPA 

Dezembro 21 Equipa PADDE 

 
Alunos 
 

Apresentação do plano em 
sala de aula Documento 
disponibilizado na página da 
EPA  

Dezembro 21 Equipa PADDE 

 
Organizacional 
 

Apresentação e aprovação em 
reunião de Conselho 
Pedagógico  

 Novembro 21 Equipa PADDE 

 
Encarregados de 
Educação 
 

Documento disponibilizado 
na página e nas redes sociais 
da EPA 

Dezembro 21 Equipa PADDE 

 
Comunidade 
Educativa 
 

Apresentação disponibilizada 
na página e nas redes sociais 
da EPA 

Dezembro 21 Equipa PADDE 

Indicadores para monitorização 
Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

 
(os referidos na 
planificação) 

Atingir o nível 4 de 
satisfação (escala de 1  
a 5) 

Nível de satisfação Questionários 
aos 
intervenientes 

anual 

 
Pedagógica 
 

(os referidos na 
planificação) 

Atingir o nível 4 de 
satisfação (escala de 1  
a 5) 

Nível de satisfação Questionários 
aos 
intervenientes 

anual 

 
Organizacional 
 

(os referidos na 
planificação) 

Atingir o nível 4 de 
satisfação (escala de 1  
a 5) 

Nível de satisfação Questionários 
aos 
intervenientes 

anual 



Escola Profissional de Arqueologia 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                 404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA 
                                                                                                                                                                                           Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses 
                                                                                                                                                                                                                                     Tel. 255531293  Fax: 255531533 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               www.epa.pt   info@epa.pt 

   

  

 

 


