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Enquadramento e prova de conceito

Para fazer face à transformação digital em curso1, as escolas estão a estabelecer como 

prioridade a integração das tecnologias digitais nas suas rotinas, tanto em contexto 

pedagógico como organizacional e tecnológico. Para tal, no ano letivo anterior, todas as 

escolas foram desafiadas a elaborar o seu Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital 

(PADDE), envolvendo vários intervenientes, definindo as suas áreas prioritárias e a sua 

estratégia global de desenvolvimento, suportada pelo digital. 

O PADDE pretende ser um instrumento estratégico, orientador e facilitador da adaptação e 

implementação das tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem, bem 

como, de apoio às escolas na reflexão e definição de estratégias que permitam a 

exploração do potencial do digital integrando-o de forma holística na organização.

Para a elaboração do PADDE, considerou-se fundamental partir de uma reflexão interna 

sobre o nível de maturidade de integração das tecnologias digitais na escola, 

nomeadamente nas áreas enunciadas no referencial europeu - Quadro Europeu para 

Organizações Educativas Digitalmente Competentes DigCompOrg: (i) Práticas de liderança 

e de governação; (ii) Práticas de ensino e de aprendizagem; (iii) Desenvolvimento 

profissional; (iv) Práticas de avaliação; (v) Currículos e conteúdo; (vi) Colaboração e 

Networking; e (vii) Infraestrutura. 

No sentido de auscultar os dirigentes escolares, docentes e alunos, proporcionou-se as 

condições para a participação num diagnóstico, a partir do referencial anteriormente 

mencionado, concretamente na SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering 

the use of Innovative Educational technologies), que agrega as áreas do DigCompOrg nas 

seguintes dimensões: dimensão organizativa, dimensão pedagógica e dimensão 

tecnológica e digital.

Para isso, foi da maior importância o envolvimento dos Centros de Formação de Associação 

de Escolas (CFAE), nomeadamente através da ação dos seus Embaixadores Digitais (ED), 

através do desenvolvimento do curso “Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das 

Escolas”.

1 Medida 1: Programa de Digitalização para as Escolas: 
https://digital.dge.mec.pt/sites/default/files/documents/2021/41-
583aa5fe421e23cbbf92ac5b427b2061.pdf



4

Na sequência do Roteiro de Apoio à Implementação do PADDE, disponibilizado em 

fevereiro de 2021, reforça-se a informação relativamente a algumas das suas etapas, 

aprofundando especificamente a comunicação, a monitorização e a avaliação do PADDE, 

em cada escola.

A monitorização decorre durante o período de implementação e execução do projeto e 

pretende assegurar a adequada realização das ações e verificação da consecução dos 

objetivos propostos no plano. Os processos de monitorização pretendem garantir que o 

projeto está no caminho certo e de acordo com o planeado. Ajuda, ainda, a identificar 

desvios e a introduzir correções nas etapas intermédias, a aferir a qualidade das ações, o 

tempo e o ajustamento ao cronograma previamente definido.

Ao longo da implementação das diversas ações do PADDE, a comunidade educativa 

deverá ter disponível informação relevante acerca da evolução das mesmas. Para isso, 

torna-se fundamental sistematizar um processo de avaliação eficaz, com recurso a 

instrumentos fiáveis, em estreita colaboração com a equipa de autoavaliação existente em 

cada escola, tendo em conta que deverá ajudar a aferir o impacto, a eficácia e o contributo 

do PADDE para a organização educativa. As avaliações intermédias revelam-se, 

igualmente, úteis porque fornecem indicadores importantes para a reformulação das ações 

em curso. A aproximação entre escola e comunidade é um processo fundamental para a 

concretização de um plano de comunicação eficaz. Este plano poderá influenciar 

determinantemente o sucesso e a apropriação dos objetivos do PADDE por parte de todos. 

Assim, importa construir processos de comunicação efetivos e claros, sobretudo em 

projetos que envolvem novas e múltiplas abordagens, nomeadamente em espaços de sala 

de aula.

Ao longo deste Roteiro aprofundar-se-á cada uma destas etapas fundamentais da 

implementação dos PADDE, disponibilizando informação que pretende ser meramente 

orientadora do acompanhamento a desenvolver pelos Embaixadores Digitais (ED) junto das 

Equipas de Desenvolvimento Digital (EDD) das escolas associadas aos respetivos CFAE, 

que realizarão a monitorização da implementação do PADDE.
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I – Implementação, Monitorização e Avaliação do PADDE

A monitorização e avaliação podem ser ferramentas eficazes para melhorar a qualidade de 

planos de ação. A monitorização ajuda a compreender se o plano está a progredir dentro do 

prazo previamente estipulado e de acordo com os objetivos pré-definidos, assegurando que 

as ações estão a decorrer como planeado. A avaliação é uma ferramenta que ajuda a 

verificar até que ponto as ações, e consequentemente o plano, alcançaram os objetivos 

estabelecidos no PADDE, evidenciando os seus resultados e melhorias na escola. 

Implementar, monitorizar e avaliar o PADDE consiste em: 

 Partilhar e discutir o PADDE e procurar a sua aprovação e aceitação pela escola;

 Informar e estimular à participação dos vários participantes envolvidos; 

 Promover um sentimento de pertença e de responsabilidade partilhada;

 Explicar aos participantes as intenções subjacentes à avaliação das ações 

implementadas;

 Executar as medidas e passos organizacionais necessários;

 Reunir e/ou desenvolver os materiais e as ferramentas necessárias para a 

monitorização e avaliação dos PADDE;

 Definir os meios adequados para comunicar regularmente as atualizações às ações 

previstas no Plano;

 Manter o empenho ativo de todos os participantes ao longo de todo o período de 

implementação do Plano.

 

Implementar o PADDE implica preparação:

1.    Apresentar o PADDE à comunidade escolar: apresentação do PADDE não só a 

toda a comunidade (e.g. em reunião geral, reuniões de departamento, reuniões de 

grupos disciplinares, ou outros) bem como a outros interessados tais como alunos e 

pais/encarregados de educação. Importa permitir-lhes que se familiarizem com o 

PADDE e encorajá-los a fornecer feedback e sugestões de melhoria. Se todos os 

interessados forem chamados a dar o seu contributo na criação, melhoria e adaptação 
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do PADDE, é mais fácil criar um sentido de responsabilidade e de propriedade 

partilhada, encorajando, deste modo, uma participação mais ativa da sua parte.

 

2.    Clarificar os papéis a desempenhar e as responsabilidades de cada um dos 

intervenientes no processo: informar todos os participantes sobre os papéis que 

devem desempenhar e as suas responsabilidades no que concerne à implementação 

do PADDE. Deve-se assegurar de que todos os participantes têm acesso a uma cópia 

do PADDE e conhecem exatamente as funções que devem desempenhar. Todos 

devem ter a noção exata de quem é responsável por cada atividade. Sempre que 

possível e adequado, dever-se-á encorajar não só a comunidade educativa, mas 

também os pais e parceiros a se envolverem no processo.

 

3.    Explicar aos participantes quais são os objetivos subjacentes à avaliação das 

ações e informar acerca da necessidade de manter a confidencialidade ao longo de 

todo o processo: o objetivo principal da avaliação é compreender a contribuição das 

ações implementadas para a melhoria da escola e não para determinar o 

desempenho dos indivíduos. Há que clarificar e garantir que nenhum indivíduo é alvo 

de avaliação ao longo de todo o processo, mas sim se a execução das ações 

contribuiu para atingir os objetivos do PADDE. Os dados pessoais recolhidos serão 

respeitados e obedecerão à regulamentação no que concerne o RGPD. Se for 

necessário usar os dados recolhidos para demonstrar as ações empreendidas pela 

escola, será imperativo o preenchimento de um formulário de consentimento por parte 

dos intervenientes.

4. Executar todas as medidas e passos organizacionais necessários à implementação 

do PADDE: poder-se-á pensar em integrar o calendário global do PADDE no 

calendário escolar partilhado (e.g. Plano Anual de Atividades), procedendo a qualquer 

arranjo formal necessário para conduzir as atividades (por exemplo no que concerne a 

reserva de espaços e instalações, mobilização de recursos, disponibilidade de tempos 

específicos nos horários dos intervenientes). Poderá ser considerada a formação de 

pequenas "equipas de implementação" focalizadas, com conhecimentos 

especializados e interesse nos tópicos prioritários do PADDE, que servirão para 

supervisionar e apoiar todo o processo.
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5.    Reunir e/ou desenvolver os materiais e as ferramentas necessários: não só para 

melhor implementar o PADDE, mas também para monitorizar este progresso e os 

seus resultados, em estreita articulação com a equipa de autoavaliação da escola, 

permitindo a posterior avaliação e reformulação.

 

6.  Definir os meios apropriados para regularmente comunicar atualizações às 

atividades previstas no PADDE: decidir como, quem, a quem e quando serão 

reportados os progressos, assim que as ações estiverem em curso, e os resultados, 

assim que as ações estejam concluídas.

 

Reunidas as condições para iniciar a implementação do PADDE da escola, logo que esteja 

em curso, importa manter o compromisso ativo de todos os participantes ao longo de todo o 

processo, fornecendo apoio constante e sempre que solicitado. Isto poderá contemplar:

 a discussão regular do PADDE em reuniões gerais e/ou setoriais; 

 a realização de discussões formais/informais individualmente ou em grupo com os 

participantes; 

 a partilha de quaisquer ideias, dicas e/ou recursos que se tenham revelado eficazes 

para professores ou outros participantes; 

 a promoção e facilitação da tutoria ou apoio, através da qual um professor 

relativamente experiente (o mentor) apoia um professor relativamente inexperiente 

(o mentorado). 

Na fase de implementação do PADDE dever-se-á verificar se se encontram concretizadas 

as seguintes etapas:

 Apresentação do PADDE à comunidade escolar.

 Envolvimento dos vários participantes e assegurando a compreensão plena das 

suas funções e responsabilidades.

 Adoção de todas as medidas e passos organizacionais necessários.

 Reunião e/ou desenvolvimento de todos os materiais e ferramentas necessários.

 Início da implementação do PADDE e a prestação de apoio regular a todos os 

participantes.

 

Monitorização e Avaliação das Ações
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Esta etapa final do ciclo de “diagnóstico, conceção e implementação do PADDE”, ajuda a 

assegurar que os objetivos foram alcançados, a refletir sobre o processo e sobre o novo 

estatuto que a escola adquiriu.

Tendo dado início à implementação do PADDE, a escola encontra-se agora em condições 

para ativar os mecanismos para realizar a monitorização e a avaliação das ações e do 

PADDE.

Esta etapa consiste em: 

 Monitorizar e avaliar as ações que estão em curso e fazer os necessários ajustes ao 

PADDE.

 Após a conclusão das ações, produzir reflexões para referência futura e possíveis 

melhorias.

Dever-se-á ter sempre em mente que mesmo que esta seja a etapa final do processo, num 

âmbito de um primeiro ciclo de implementação, esta deve ser vista como parte de um 

processo em curso. Os resultados obtidos deverão ser usados para melhorar qualquer 

PADDE num futuro próximo, tendo em consideração a experiência adquirida durante a 

implementação deste primeiro PADDE. Reitera-se da importância de manter ativos e 

motivados todos os intervenientes na conceção do PADDE.

Como executar esta etapa

Com o PADDE em curso, é essencial manter o controlo, manter o PADDE no âmbito dos 

objetivos e ações delineados e assegurar a sua conclusão bem-sucedida. Recorrendo às 

métricas, indicadores de sucesso e outros critérios de sucesso previamente definidos, 

dever-se-á monitorizar e avaliar o progresso e o impacto de cada ação e determinar o grau 

em que os objetivos definidos estão/foram atingidos ou se estes necessitam de ser 

reajustados.

É fundamental que a monitorização e a avaliação sejam realizadas durante toda a fase de 

implementação do plano de forma sistemática (a intervalos regulares), para que quaisquer 

questões possam ser identificadas e tratadas atempadamente, através da implementação 

de soluções adequadas. 

Se o processo de monitorização revelar a necessidade de ajustes de tempo para qualquer 

atividade, poder-se-á ajustar a conceção do PADDE nesse sentido. A conceção e a 

implementação do PADDE estão fortemente interligadas, pelo que qualquer modificação 
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feita terá implicações para o PADDE como um todo. Para que o plano seja totalmente bem-

sucedido, todos os objetivos enunciados necessitam de ser atingidos.

Após a conclusão de cada ação e respetiva recolha de dados, é importante tomar nota das 

reflexões sobre cada ação, independentemente dos objetivos estabelecidos terem sido 

alcançados com sucesso ou não. Estas reflexões devem contemplar:

1. até que ponto os objetivos de cada ação foram alcançados;

2. de que modo os professores, os alunos e outros intervenientes 

desempenharam as suas funções;

3. quais os pontos fortes e os pontos fracos que emergiram de cada ação;

4. o que funcionou e o que não funcionou (com base nas necessidades e no 

perfil das pessoas envolvidas nas ações e em quaisquer outros fatores 

presentes na equação);

5. como é que os professores, os alunos e outros intervenientes se aperceberam 

das mudanças em relação ao(s) objetivo(s) da ação;

6. quaisquer sugestões de melhorias e de ações futuras.

Poder-se-á considerar o seguinte documento como base para um modelo para 

monitorização e avaliação: 

https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/modelo_de_monitorizacao_e_avaliacao_-

_padde.docx 

Não esquecer que embora o PADDE (promulgado durante um período específico) faça 

parte de um processo iterativo contínuo, a reflexão sobre esta experiência proporcionará 

conhecimentos inestimáveis para melhorar o planeamento de ações subsequentes.

 

A avaliação global das ações levadas a cabo deve considerar não só a realização de 

objetivos pré-definidos, mas também em que medida estas ações contribuíram para 

melhorar a capacidade digital de toda a escola. Isto refere-se tanto às áreas/itens 

específicos da SELFIE como, potencialmente, a efeitos positivos noutras áreas/itens que 

estavam fora do âmbito específico do PADDE.

A fim de obter uma imagem clara de tal progresso, a escola deverá ponderar uma nova 

participação no processo de autorreflexão com a SELFIE, após o período de vigência do 

respetivo PADDE. Isto permitir-lhes-á comparar os dados do seu relatório SELFIE inicial 

com os dados sobre o seu estado recém-adquirido, tal como revelado pelo novo relatório 

https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/modelo_de_monitorizacao_e_avaliacao_-_padde.docx
https://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/modelo_de_monitorizacao_e_avaliacao_-_padde.docx


10

SELFIE. Esta ação poderá ser uma estratégia eficaz para uma reformulação do PADDE, 

apoiada em dados consistentes. Este processo deverá ser encarado pela escola como uma 

mais-valia para aferir a evolução da sua maturidade digital, devendo organizar o processo 

autonomamente.

 

Nesta fase do processo, deverá verificar se se encontram concretizadas as seguintes 

etapas:

 Completado o processo de monitorização e avaliação das ações e do PADDE.

 Completado a implementação do PADDE.

 Recolhido evidências do processo de monitorização e avaliação.

 Procurando reações dos participantes sobre o impacto do PADDE.

 Avaliado o PADDE global para informar ações futuras.

 Registando recomendações para o próximo processo de diagnóstico, conceção e 

implementação do PADDE.

 

Avaliação de todo o processo de diagnóstico, conceção e implementação do PADDE

Além da avaliação do PADDE, também se poderá avaliar o processo global desde o 

diagnóstico à implementação do plano. Poder-se-á procurar feedback (formal ou 

informalmente) dos intervenientes que participaram ativamente (e.g. professores, alunos, 

pessoal não docente, pais e encarregados de educação) em todas as etapas e outros 

parceiros relevantes (e.g. CFAE, autoridades de educação locais), para identificar 

benefícios e áreas a melhorar em todo o processo através de pontos de vista diferentes.

Apresentam-se alguns exemplos de perguntas indicativas que podem ser utilizadas para 

obter feedback dos intervenientes relevantes sobre o processo:

 As equipas coordenadoras foram capazes de apoiar a implementação do PADDE? 

O que deverá ser alterado?

 As prioridades e os objetivos estabelecidos no PADDE foram suficientes para 

orientar esse mesmo plano?

 Os critérios de sucesso e o processo de monitorização do PADDE foram suficientes 

para a implementação bem-sucedida das ações?

 Foi um processo coletivo e que envolveu um número significativo de professores?
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 Os professores estavam envolvidos num processo contínuo de partilha de 

conhecimentos, experiência e atividades de colaboração em relação ao ensino com 

as tecnologias digitais?

 Foi desenvolvida na escola a cultura necessária para a utilização de abordagens de 

aprendizagem inovadoras com o apoio das tecnologias digitais?

 A liderança da escola foi proactiva no processo de implementação e, especialmente, 

no apoio aos professores na integração das tecnologias digitais no seu ensino?

 Os professores estavam confiantes e qualificados na utilização pedagógica da 

tecnologia digital para apoiar o ensino e a aprendizagem? 

 A escola organizou ou facilitou o desenvolvimento profissional dos professores?

 O PADDE ajudou os professores a integrar as tecnologias digitais no ensino, na 

aprendizagem e na avaliação dos alunos?

 Os alunos sentem que a implementação do PADDE mudou a forma como 

aprendem?

 Os professores e/ou pais e encarregados de educação sentem que a escola 

beneficia da implementação do PADDE?

Estas questões poderão ser organizadas numa ferramenta online, para recolha de 

informação pelas diversas dimensões do PADDE (Organizacional, Pedagógica e 

Tecnológica). Sugere-se, ainda, uma análise SWOT para cada uma das referidas 

dimensões, tendo em conta os objetivos delineados e alcançados. 

As ações que não foram bem-sucedidas, ou que não atingiram plenamente os seus 
objetivos, podem ser mantidas num novo PADDE

A partir de uma ação que não foi bem-sucedida podem ser aprendidas lições valiosas na 

consecução dos objetivos estabelecidos, devido a restrições de tempo, obstáculos, reações 

de algum interveniente ou qualquer outro motivo. Estas lições podem ajudar a escola em 

futuras iterações do PADDE. Por conseguinte, recomenda-se mantê-las como parte do 

PADDE e incluir notas sobre as razões da sua ineficácia assim como propostas de reajustes 

a serem consideradas.

Mudar as atitudes dos que não estão dispostos a participar ativamente

Medir o progresso relativamente ao estado de preparação digital da escola pode resultar em 

resultados positivos. Neste caso, é importante divulgar estes resultados à comunidade 

escolar e parceiros interessados. A divulgação de resultados positivos pode influenciar as 
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atitudes e aumentar o interesse dos diversos intervenientes da escola que estavam menos 

envolvidos no processo de melhoria. 
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II - Exemplos de estratégias de comunicação, acompanhamento e 
monitorização

Os exemplos que se seguem foram construídos com base nos contributos deixados pelos 

ED na (a) “Comunidade de apoio ao Desenvolvimento Digital das Escolas” e (b) nas 

sessões paralelas que se realizaram no Seminário “Capacitação Digital das Escolas: Apoio 

e monitorização do trabalho em curso".

Será, ainda, partilhado um exemplo de projeto dinamizado pelo Centro de Competência TIC 

da Universidade do Minho, que agrega vários CFAE da região Norte e as respetivas escolas 

associadas.

1. Estratégias de comunicação

Um bom plano de comunicação deve considerar uma mensagem clara e adequada a cada 

destinatário. A clareza e a forma são determinantes para que a informação chegue a todos 

e para que todos a compreendam. Importa, assim, considerar diferentes redações 

adaptadas a cada público e diferentes formatos adaptados aos diversos canais (analógicos 

e digitais).

Podem-se considerar as seguintes estratégias para comunicação do PADDE à comunidade:

 criação de uma Equipa de Comunicação em cada escola, por exemplo no seio da 

EDD.

 desenho de um bom plano de comunicação, incluindo a calendarização de 

momentos de comunicação.

 criação de apresentações, posters, folhetos, infográficos, vídeos ou outros recursos 

em diferentes formatos para disponibilização em diferentes canais de comunicação, 

utilizando os mecanismos, as dinâmicas e os sistemas já existentes na escola, 

diversificando os meios de acordo com o público-alvo. 

 segmentação da informação e adequação do que se comunica ao público-alvo, 

considerando a linguagem utilizada, o meio e a forma de comunicação.

 divulgação de sínteses informativas em reuniões de Conselho Pedagógico e de 

Conselho Geral. 
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 divulgação junto dos Departamentos Curriculares, Grupos Disciplinares, Associação 

de Estudantes, Associação de Pais, Pessoal não Docente, Parceiros, Entidades 

Locais, entre outros.

 divulgação periódica e sistemática do PADDE, das ações estratégicas e seus 

objetivos, e dos resultados preliminares e finais da sua implementação.

2. Estratégias de acompanhamento e monitorização

Os processos de acompanhamento e de monitorização das ações a implementar no âmbito 

dos PADDE, devem assentar em estratégias de articulação entre os ED e as EDD. Nas 

escolas, as atividades de monitorização a realizar pelas EDD têm como objetivos verificar a 

execução das ações e a análise dos seus resultados, assim como garantir a consecução 

dos objetivos do plano. Este processo deverá ter o acompanhamento dos ED através de 

estratégias colaborativas e reflexivas entre escolas, apoiando-se mutuamente em encontrar 

abordagens que melhor garantam que os objetivos sejam atingidos. 

Podem-se considerar as seguintes estratégias para acompanhamento e monitorização dos 

PADDE:

2.1 Acompanhamento (dos ED às EDD)

 Participação do ED nas reuniões de Conselho de Diretores e nas reuniões de 

Secção de Formação dos CFAE.

 Dinamização da ACD ou outros modelos formativos para EDD no âmbito da 

monitorização e avaliação dos PADDE.

 Criação e dinamização de comunidade de partilha e de prática (plataforma online) 

entre ED e as EDD das escolas associadas ao CFAE.

 Criação de canais de comunicação que possibilitam o diálogo/recolha e 

disponibilização de informação, bem como trabalho em tempo útil.

 Mapeamento das atividades do diversos PADDE e dos respetivos dispositivos de 

monitorização para apoio às EDD na adequação de instrumentos, ferramentas e 

calendarização das atividades de monitorização.

 Análise global do estado atual das atividades e seus resultados de cada Escola 

através da plataforma de monitorização da DGE.
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 Reuniões regulares com EED, com possível participação de outros elementos das 

escolas, para reflexão sobre a implementação do PADDE e (re)definição de 

estratégias para a consecução dos seus objetivos.

 Reuniões conjunta do ED com todas as EDD para balanço e reflexão sobre 

implementação do PADDE, elementos facilitadores e constrangimentos.

 Visitas às Escolas para observação e reflexão conjunta sobre a realização das 

atividades e execução do PADDE. Visitas podem incluir representantes da AFC para 

ajudar na articulação do PADDE com outros planos e projetos da Escola.

 Reuniões regulares com a equipa de formadores das Oficinas de Capacitação 

Digital.

 Promover encontros de partilha de boas práticas entre escolas.

 Newsletter digital para partilha de práticas e resultados associadas à implementação 

das atividades e dos PADDE.

Uma outra estratégia de acompanhamento relevante é a mentoria, que pode servir de apoio 

à integração de práticas inovadoras de ensino apoiado pelo digital nas escolas. 

Proporcionam a criação de comunidades de prática, a oportunidade de desenvolvimento 

profissional docente e a partilha e reflexão, sobre diferentes abordagens, no sentido de 

encontrar soluções para problemáticas comuns. 

A nível individual, o trabalho em rede entre professores - um professor experiente que 

orienta e apoia um professor menos experiente - configura-se como um mecanismo eficaz 

para a aprendizagem profissional ao longo da carreira. 

A mentoria entre escolas consiste numa colaboração holística e ativa entre duas ou mais 

escolas, para fins específicos. Para isso, importa motivar as escolas a empenharem-se na 

colaboração através do estabelecimento de redes de reflexão.

No âmbito do PADDE, os processos de mentoria poderão desenvolver-se por áreas de 

atuação articuladas com as diferentes dimensões da SELFIE. Poderão existir escolas com 

experiência em ações bem-sucedidas em determinada área, que podem apoiar enquanto 

mentoras as restantes escolas a conceber diferentes abordagens para a promoção da 

integração do digital.

Um bom exemplo de mentoria entre escolas foi o desenvolvimento do curso “Plano de Ação 

para o Desenvolvimento Digital das Escolas”, que decorreu em ambiente colaborativo e 

onde todos puderam partilhar e encontrar soluções para problemas comuns, bem como 

estratégias para se preparem para os desafios atuais da educação e da sociedade de um 

modo geral, no âmbito do digital.
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2.2 Monitorização (das EDD às atividades do PADDE)

 Envolver parceiros da escola como Autarquia, CFAE, CCTIC, entre outros.

 Criação e dinamização de comunidade de prática entre EDD e comunidade 

educativa.

 Integrar na monitorização das atividades do PADDE as equipas de 

autoavaliação/observatório de qualidade da escola.

 Reuniões regulares entre EDD e responsáveis pelas diversas atividades inscritas no 

PADDE.

 Criação de espaços alargados na comunidade educativa para reflexão sobre a 

execução e os resultados das atividades e sobre a consecução dos objetivos do 

PADDE, elementos facilitadores, constrangimentos e ajustes necessários.

 Mapeamento das atividades do PADDE e dos respetivos dispositivos de 

monitorização para adequação de instrumentos, ferramentas e calendarização das 

atividades de monitorização.

 Inquéritos periódicos sobre estado de cada atividade, resultados, elementos 

facilitadores e constrangimentos.

 Questionário aos docentes para identificar o seu conhecimento acerca do PTD, do 

PADDE da sua Escola e respetivos objetivos e atividades.

 Reuniões de balanço em sede de Conselho Geral, Conselho Pedagógico, reuniões 

de Departamento, de Grupo Disciplinar e outros.

 Newsletter digital para partilha de práticas e resultados associadas à implementação 

das atividades e dos PADDE.

3. Exemplo de projeto de Acompanhamento dos Planos de Ação e 
Desenvolvimento Digital das Escolas: PA-PADDE

O PA-PADDE surgiu em janeiro de 2020 quando alguns Centros de Formação (CFAE) 

solicitaram junto do CCTIC-IEUM colaboração na preparação das Escolas associadas para 

a elaboração dos respetivos PADDE. A ideia concretizou-se através de uma rede de CFAE, 

a rede Collaborare, por meio de protocolos com os CFAE dessa rede. Após o período de 

elaboração dos PADDE, o CCTIC considerou pertinente tomar a iniciativa de acompanhar a 

implementação dos PADDE com a produção de conhecimento, trazendo para o terreno um 

projeto que permitisse, por um lado, ter uma imagem global dos planos de desenvolvimento 
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digital, à luz do diagnóstico feito pelas próprias escolas e, por outro, identificar os impactos 

nas práticas docentes, resultantes do plano de intervenção que as escolas desenharam 

com a colaboração dos CFAE. Como contrapartida, as escolas e os CFAE aderentes 

receberiam insights sobre as atividades planeadas em relação ao diagnóstico, numa 

primeira etapa e, mais tarde, relatórios sobre os impactos realmente observáveis nas 

práticas dos seus docentes. 

Para o desenho do PA-PADDE foram consideradas as seguintes questões suscitadas pela 

publicação da OCDE Measuring Innovation in Education 2021 (OECD, 2021):

 Onde e como é que as práticas mudaram na sala de aula e na escola?

 Como é que os professores estão a fazer formação e que recursos utilizam?

 Como é que a escola comunica com a comunidade?

 Que dimensões da mudança e da inovação estão relacionadas com melhores 

resultados educativos?

Inovação: em busca de uma definição

Reconhecendo que uma das vertentes da mudança se relaciona com a inovação, pareceu 

sensato procurar indicadores de inovação nos PADDE, tarefa para a qual se partiu de uma 

definição da OCDE para inovação, considerando que esta é “[U]m produto ou processo 

novo ou melhorado (ou uma combinação de ambos) que difere significativamente dos 

produtos ou processos anteriores e que foi disponibilizado a potenciais utilizadores 

(produto) ou utilizado pela unidade (processo)” OECD/Eurostat (2018).

Inovação: à procura de indicadores

Aceitando a definição, importa identificar pistas que permitam reconhecer evidências de 

inovação, utilizando as premissas de que as “organizações educativas inovam em produtos 

quando apresentam produtos e serviços novos ou melhorados, como novos programas, 

livros ou recursos educativos, […] quando introduzem (1) processos novos ou 

significativamente alterados para a disponibilização de serviços, como como novas 

pedagogias ou novas combinações de pedagogias, incluindo serviços de e-Learning, (2) 

novas formas de organizar as suas atividades, por exemplo, mudando a forma como os 

professores trabalham em conjunto, como organizam os alunos e gerem outros aspetos da 

aprendizagem, e (3) novas técnicas de marketing e relações externas, como custos 

diferenciados dos cursos de pós-graduação, novas formas de comunicação com alunos e 

pais”, como destacam Vincent-Lancrin et al. (2019).
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Inovação: perspetivas e métricas

A OCDE utiliza três perspetivas para medir a inovação na educação, entre as quais uma 

que consiste na “construção de métricas para analisar a relação entre inovação educativa e 

mudanças nos resultados educativos” (Vincent-Lancrin et al., 2019). É nesta perspetiva que 

se concretiza o nosso projeto em particular. Desse modo e considerando que segundo a 

OCDE “até agora têm sido utilizadas duas abordagens alargadas para medir a inovação na 

educação, alinhadas com as abordagens existentes para medir a inovação no setor público. 

A primeira abordagem alargada para medir a inovação na educação é a adaptação à 

educação da metodologia das surveys nacionais de inovação (por exemplo, EU Community 

Innovation Survey). Estas surveys fornecem ferramentas de valor reconhecido para medir a 

inovação e têm sido utilizadas há várias décadas no setor privado. Nos últimos anos, houve 

alguns esforços para as adaptar ao setor público. (…) A segunda abordagem alargada que 

tem sido utilizada para medir a inovação no setor público (e empresarial) é inspirada pela 

investigação sobre mudança organizacional. Estas surveys normalmente medem a 

disseminação de inovações específicas nas práticas de trabalho, por exemplo, 

computadores ou práticas organizacionais.” (Vincent-Lancrin et al., 2019). 

Assim, as questões da inovação na escola podem agrupar-se em duas dimensões 

principais: “Inovação pedagógica” e “Inovação tecnológica”, podendo ser tipificada em três 

pilares: (1) conhecimento ou métodos (metodologia); (2) produto ou serviço (3) tecnologia, 

ferramentas ou instrumentos (OECD, 2014).

Tendo em mente o referencial “Definição de Inovação”, “Indicadores de Inovação” e 

“Métricas da Inovação”, pareceu-nos adequado organizar as subdimensões da inovação em 

duas categorias independentes (A – Subdimensões da inovação pedagógica: estilo de 

ensino, práticas educativas, organização da turma, utilização de livros didáticos e métodos 

de avaliação; e B - Subdimensões da inovação tecnológica: disponibilidade de 

equipamentos e conectividade na escola, e utilização das tecnologias em sala de aula) e 

uma combinada (C - Subdimensões combinadas ou mistas: oferta educativa especial, 

extensão da colaboração do professor na escola, mecanismos de feedback na escola, 

avaliação e contratação, relações externas das escolas).

Inovação: instrumentos adotados

Combinando as dimensões com a tipologia da inovação, preparámos alguns instrumentos 

de recolha de dados que nos permitirão identificar sinais de mudança na escola com base 
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no PADDE. Um primeiro instrumento destina-se a caracterizar as escolas e consiste num 

pequeno questionário disponibilizado no sistema LimeSurvey, recolhendo os PADDE das 

escolas aderentes, informação sobre a Equipa de Desenvolvimento Digital (EDE) e 

informação relativa à distribuição docente por departamentos curriculares.

O segundo instrumento é também um questionário (em desenvolvimento) adaptado a partir 

das questões utilizadas pelo “The Community Innovation Survey 2014: The Harmonised 

Survey Questionnaire, 23 July 2014” utilizado pelo EUROSTAT no âmbito da “Science, 

Technology and Innovation” estruturado em nove secções: Identificação*, Contexto 

Profissional, Contexto Pessoal de Trabalho, Contexto de Desenvolvimento Pessoal, 

Reflexão e Feedback, Contexto da Vida Escolar, Contexto da Prática Letiva, Clima e 

Exigência do Trabalho, Envolvimento no PADDE (* a identificação não inclui nome nem 

contactos). Este instrumento será aplicado na parte final deste ano letivo a uma amostra 

estratificada de docentes de todos os departamentos curriculares das escolas envolvidas, 

procurando verificar o impacto das atividades do PADDE e devolvendo essa informação às 

escolas e respetivos CFAE.

PA-PADDE: resultados e conclusões

Os dados recolhidos serão tratados estatisticamente e disponibilizados a cada escola, 

individualmente e aos respetivos CFAE, devendo a informação servir para as escolas 

fundamentarem a reformulação dos PADDE e aos CFAE para ajustamento das propostas 

formativas. O CCTIC deverá ter, assim, uma imagem global da inovação que os PADDE 

carreiam para o desenvolvimento da educação.

PA-PADDE: ciclo de atividade

O PA-PADDE deverá estar em vigor durante 3 anos contados a partir do ano letivo de 

2021/22. O ciclo de desenvolvimento do PA-PADDE prevê três ciclos (I, II, III), sendo que os 

ciclos II e III são recorrentes nos três anos letivos de horizonte do projeto. 
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Notas finais

Todo o trabalho de preparação e elaboração dos PADDE obteve o apoio imprescindível dos 

ED. Nesta etapa, importa que as escolas continuem a obter esse apoio e a concretizarem 

os seus PADDE de forma eficaz, através de processos monitorizados e com impacto nas 

comunidades educativas. 

Assim, numa tentativa de respeitar os contextos específicos de cada escola, foi elaborado 

este documento, que pretende ser meramente orientador do trabalho de monitorização a 

desenvolver pelas EDD e do apoio/acompanhamento a realizar pelo ED no âmbito da 

implementação dos PADDE.

O presente Roteiro tem como inspiração o SELFIE Pedagogical Innovation Assistant Toolkit, 

desenvolvido no âmbito do projeto Erasmus+ SHERPA (SELFIE HElpeR & Pedagogical 

innovation Assistant).


