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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome 
Margarida Fonseca 

Guilhermina Rodrigues 

Fernando Reis 

 Pedro Pereira 

 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 1 

Nº de alunos ensino diurno 1005 

Nº de alunos ensino noturno 827 

Nº de professores 134 

Assistentes Operacionais 44 

Assistentes Técnicos 12 

Técnicos Superiores 4 

Escola TEIP Não 

 

Período de vigência do PADDE 1 de setembro de 2021 a 31 de 
agosto de 2022 

 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico Setembro 2021 

 

1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 30 de abril a 16 de maio de 2021 

 

 

CHECK-IN 

Período de aplicação janeiro a março 2021 

 
 

 

 

Participação  

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

Secundário geral 22 16 73% 58 56 97% 593 433 73% 

Secundário 
profissional 

22 19 92% 39 36 92% 302 217 72% 

Adultos 22 17 77% 27 25 93% 277 139 50% 

Participação  

Nº de respondentes 101 

% 72,7% 
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Outros Referenciais para Reflexão 

DigcompEdu 

DigcompOrg 

Projeto Educativo da ESCT 

 

1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
Secundário CCH 3,2 3,7 3,2 

Secundário profissional 3,3 3,2 3,3 

Adultos 3,3 3,4 3,3 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa  [Dados da 
Escola] 

Em % Computador Internet 
Secundário CCH 83,28% 84,94% 

Secundário profissional 75,37% 81,8% 

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contacto com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar):  

 Avaliação de desempenho e progressão na carreira docente 

 Gestão de horários 

 Gestão de alunos 

 Cartão eletrónico docente, não docente e discente 

 Contabilidade e vencimentos 

 Gestão de biblioteca 

 Serviço digital de reprografia 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

INOVAR – Empresa INOVAR; professor 

MOODLE - professor 

MICROSOFT 365 – membro da direção 

Website ESCT - Direção 

Redes Sociais – Direção 

ZOOM – Professora Bibliotecária 

Blogue da BECRE –  Professora Bibliotecária 

Website Qualifica – Coordenadora do Centro Qualifica 

SIGO - Direção 

SIGRHE – Direção 

SINAGET – Direção 

MISI – Direção 

Portal das Matrículas - Direção 

Portal MEGA - Direção 
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Comentários e reflexão 

Os resultados globais do SELFIE da ESCT revelam que não existem níveis globais negativos, uma vez que as médias globais por 
dimensão se situam entre 3,1 e 3,7. É significativo que a média mais baixa seja no domínio da avaliação, pois trata-se de uma 
área em que os suportes de avaliação são ainda, em grande medida, os que os professores utilizam em ambiente de sala de 
aula, ou seja, sem suporte digital, que muitas vezes são transpostos para as plataformas digitais, mas seguindo a mesma 
lógica. Há aqui áreas de intervenção a explorar. 

Nos restantes domínios, os resultados comprovam uma utilização mais regular das tecnologias e recursos digitais, sendo claro 
que o índice mais elevado se situa na utilização pedagógica do digital, em situações de utilização de recursos digitais. 

Relativamente aos resultados do Check-In, é preciso ter em conta que as respostas dadas pelos docentes são produto de uma 
simulação. Em todas as questões era solicitado que os professores supusessem que têm as condições adequadas no seu 
contexto de trabalho e responderem em função do que sentem ser capazes de fazer. Ora, todos sabemos que não é essa a 
realidade, e isso condiciona qualquer plano de ação. 

Recursos Digitais - Os resultados do Check-In relativos à ESCT revelam que a maioria dos professores (54%) já se encontra no 
nível 2 de proficiência digital. No entanto, um número significativo de professores (34,3%) ainda se encontra no nível 1. Esta 
situação remete para a necessidade de formação aos professores destes dois níveis, processo que já está em curso no âmbito 
do Plano de Ação para a Transição Digital. 

Ensino e Aprendizagem – Neste domínio, as necessidades de formação no nível 1 (45,1%) são evidentes, justificando uma 
intervenção, mas a utilização de recursos digitais em sala de aula vai além das necessidades de formação e ultrapassam o 
domínio de intervenção da Escola. 

Avaliação – Metade dos docentes (50%) encontra-se no nível 1, enquanto 40,2% se encontram no nível 2, justificando uma 
intervenção formativa alargada que promova a utilização de recursos digitais na avaliação dos alunos. 

Capacitação dos aprendentes – esta questão está profundamente condicionada pelas condições físicas e tecnológicas da 
Escola. A formulação destas questões, tendo em conta que as respostas dos docentes foram dadas em situação simulada, 
dificulta a interpretação destas respostas, em particular quando se trata de antever a capacitação dos aprendentes. Ainda 
assim, 20,6% dos docentes considera situar-se no nível 3, 42,1% no nível 1 e 37,2% no nível 2, o que constitui o melhor 
conjunto de resultados do Check-In. 

Promoção da competência digital dos aprendentes – A capacidade de promoção da competência digital dos aprendentes 
parece ser uma área em que a maioria dos docentes se situa no nível 2 (53%). 

Assinale-se que analisando os resultados globais em todos os domínios do Check-In, os docentes da ESCT se situam 
maioritariamente no nível 2 (64,7%), o que indicia hábitos de trabalho e formação já realizada em domínios que integram as 
tecnologias digitais no ensino. Comparativamente, o nível 1 atinge os 24,5% e o nível 3 os 10,7%. 

Uma das conclusões a extrair destes dados é que, ainda que haja professores a necessitar de formação em níveis iniciais, a 
maioria já se encontra noutros patamares, o que implica outras preocupações, nomeadamente com a melhoria das condições 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,7 4,0 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,3 3,5 3,4 

Práticas de Avaliação 3,1 3,2 3,2 

Competências Digitais dos Alunos 3,4 3,6 3,3 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 34,3% 54% 11,8% 

Ensino e aprendizagem 45,1% 47,1% 7,8% 

Avaliação 50% 40,2% 9,8% 

Capacitação dos aprendentes 42,1% 37,2% 20,6% 

Promoção da competência digital dos aprendentes 41,2% 53% 5,9% 

Proficiência Global 24,5% 64,7% 10,7% 
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tecnológicas da Escola, mais do que com as dificuldades de utilização das tecnologias pelos docentes. 

 

 
1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Comentários e reflexão 

Atualmente, muito do trabalho de administração e gestão assenta em sistemas de informação à gestão, sejam eles 
plataformas e suportes informáticos de entidades do ME, sejam plataformas de Escola. 

Por isso, grande parte do trabalho e dos desafios que se colocam hoje assentam na necessidade de manter estes sistemas 
atualizados e a funcionar, fornecendo os dados que permitem tomar as decisões mais apropriadas às situações e condições 
reais da Escola. 

A visão da Escola assenta no conceito de “Escola que prepara para a vida e a cidadania, com exigência e rigor, sem esquecer 
que se destina a todos e deve ser, por isso, inclusiva.” 

O PADDE deve ter esta conceção de escola como base, sendo que uma escola inclusiva significa o acesso de todos às 
tecnologias. A realidade atual não é esta, nem temos dados suficientes que nos permitam antever quando isso será uma 
realidade. Assim, há que garantir o acesso de todos às tecnologias para que possam usufruir em continuidade das estratégias 
adequadas à sua utilização, nos vários domínios de intervenção. 

Tendo detetado que não existem dados sobre as competências digitais de Pais/Encarregados de Educação e Assistentes 
técnicos e operacionais, considera-se pertinente proceder à recolha de informação junto destes universos num futuro 
próximo. 

 
  

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3,1 3,3 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3,1 3,2 3,2 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,6 3,5 ----- 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 35,3% 54,8% 5,9% 
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2.1. Objetivos do PADDE 

 

Visão e objetivos gerais 

Segundo o diagnóstico feito no Projeto Educativo da ESCT 2019/2022, entre as competências a promover nos alunos surgem, 
nomeadamente, a promoção de múltiplas literacias, o desenvolvimento do pensamento crítico e autónomo, a capacidade de 
lidar com a mudança. Os professores devem, entre outros aspetos, procurar as melhores soluções para garantir as 
aprendizagens dos alunos. 

O estilo educativo deve promover a exigência e o rigor do ensino e da aprendizagem, e uma estrutura e organização escolar 
adequadas. 

Entre os pontos a melhorar, destacam-se, nomeadamente, os equipamentos tecnológicos em salas de aula. 

A Visão da ESCT assenta no conceito de «Escola que prepara para a vida e a cidadania, com exigência e rigor, sem esquecer 
que se destina a todos e deve ser, por isso, inclusiva». Neste sentido, a Escola deve focar-se na “permanente atuação sobre a 
adequação e melhoria de abordagens pedagógicas e didáticas que valorizem a aquisição por todos os alunos de competências 
sociais e profissionais suportadas por conhecimento sólido e saberes múltiplos e pela interação com os valores e a 
comunidade em que se integra.” 

A Missão de uma “Escola para a Vida” implica: 

“i. A aprendizagem consistente dos alunos, em toda a oferta formativa necessária à comunidade em que se integra; 

ii. As relações entre toda a comunidade escolar, assente no respeito pelo outro, pelas suas ideias e formas de estar na 
sociedade; 

iii. A assunção de que a escola pode e deve ser o espaço de crescimento de cidadania para os estudantes.” 

Os três valores fundamentais que orienta, a ação da Escola são: Aprendizagem permanente; Equidade; Respeito. 

A necessidade, identificada no PEE, de promover a aprendizagem consistente dos alunos, as relações entre toda a comunidade 
e a formação de cidadãos conscientes, implica a promoção de processos de comunicação e conhecimento, com e pela 
comunidade escolar, da informação relevante e disponível relativa ao processo educativo. 

O PADDE deve integrar-se na lógica definida pelo PEE e definir áreas de intervenção prioritária ao nível das competências 
digitais de docentes e discentes, bem como de processos de administração e gestão que possam ser melhorados. 

Neste sentido, e tendo em conta os resultados obtidos no SELFIE, e no Check-In, considera-se pertinente e adequado definir 
duas áreas de intervenção prioritária para o período de vigência definido para o PADDE: 

1 – Promoção das competências digitais dos alunos, professores e outros membros da comunidade escolar, com particular 
incidência no comportamento seguro e responsável na criação e utilização de conteúdos digitais. 

2 – Elaboração de uma Base de Dados sobre prestadores de formação dos cursos profissionais, disponível para alunos e 
Pais/EE.  

 

Parceiros 

SeguraNet – DGE 

Centro de Formação AlmadaForma  

Gabinete de Segurança da DGesTE 

FCTNOVA 

EDUCOM 

Câmara Municipal de Almada 

União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas 

Escola Segura 

Entidades de acolhimento de alunos em Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 
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Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

 
Tecnológica e digital 
 

    

 
Pedagógica / 
Tecnológica e digital 
 

Centro de Formação – 
AlmadaForma 
 
 
 
 
SeguraNet – DGE 
 
EDUCOM 
 
Escola Segura 
 
Gabinete de Segurança da 
DGesTE 
 
 

Promover a utilização 
adequada de recursos 
digitais pelos professores 
 
 
 
Promover as 
competências digitais dos 
alunos, em particular 
comportamentos seguros 
e adequados na Internet 
 
 

Ações de formação de 
capacitação (ACD) 
 
Formação interna entre 
pares 
 
Ações de 
informação/divulgação 
sobre segurança na 
Internet: 
N.º (3) ações para cursos 
CCH, 
N.º (3) ações para cursos 
profissionais 
N.º (3) ações para Adultos 
 

1 

 
Organizacional 
 

Entidades de acolhimento 
de alunos em FCT 
 
Câmara Municipal de 
Almada 
 
União Freguesias de 
Almada, Cova da Piedade, 
Pragal e Cacilhas 

Melhorar informação 
sobre parceiros de 
formação profissional 
 
 

Construir uma Base de 
Dados com parceiros 
disponíveis para FCT 
 

2 



Escola Secundária Cacilhas-Tejo 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

Tecnológica e 
digital 

    

 
 
 
Pedagógica /  
Tecnológica e 
digital 
 

Ação de sensibilização SeguraNet  
 
 
Participação Dia da Internet Mais Segura  
 
 Projetos Europeus (Etwinning, Erasmus) 
 
Ações de sensibilização, Conferências/Palestras sobre 
Cibersegurança  
 
Criação de um panfleto com recomendações/boas 
práticas para o uso seguro da Internet 
 
Partilha de experiências da Formação Capacitação 
Digital Nível I e II. 
 
 
Questionário a alunos, pais, professores e pessoal não 
docente sobre hábitos de utilização da internet 
(cuidados, partilha de informação pessoal) 
 
Formação em PODCAST 
 

Certificação digital da Escola em áreas específicas 
 
 
Certificação digital da Escola em áreas específicas 
 
Certificação digital da Escola em áreas específicas 
 
Capacitar os alunos de competências para o uso 
responsável e seguro do ciberespaço 
 
Capacitar os alunos de competências para o uso 
responsável e seguro do ciberespaço 
 
Utilização de ferramentas digitais nas aulas, como 
instrumento de apoio, pontual, às aprendizagens. 
 
 
Identificar os hábitos de utilização da internet da 
comunidade escolar/educativa 
 
 
Dotar os professores de competências digitais que 
permitam a consecução da atividade pedagógica 

Professores e diretores de 
turma 
 
Alunos 
 
Alunos e Professores 
 
Alunos do curso de GPSI 
 
 
Parceria entre o departamento 
Informática, de línguas e de 
Artes 
 
Professores 
 
 
Equipa de trabalho 
pluridisciplinar 
 
 
Professores 

Fev. 2022 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
Ao longo do ano 
letivo 
2º Semestre 
 
 
2º Semestre 
 
 
 
Por definir 
 
 
1º Semestre 
 
 
 
1º Semestre 

 
 
 
Organizacional 
 
 

Elaboração de Base de Dados de prestadores de 
formação (FCT)  
 
Formação sobre utilização adequada do e-mail e 
Teams 
 
Formação sobre utilização adequada do e-mail 
 

Melhorar a comunicação e disponibilizar informação 
atualizada sobre entidades prestadoras de formação 
 
Capacitar docentes para a utilização correta e segura 
destes recursos 
 
Capacitar Assistentes Operacionais para a utilização 
correta e segura destes recursos 

Direção da ESCT 
 
 
Docentes 
 
 
Assistentes Operacionais 
 

Dezembro de 2021 
 
 
1º Semestre 
 
 
2º Semestre 
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Comentário e reflexão 

Tendo em conta o diagnóstico feito no Projeto Educativo da ESCT 2019/2022, entre as competências a promover nos alunos surgem, nomeadamente, a promoção de múltiplas literacias, o 
desenvolvimento do pensamento crítico e autónomo, a capacidade de lidar com a mudança. Com as grandes mudanças tecnológicas e pedagógicas preconizadas pela estratégia para a 
Transição Digital, é necessário efetuar um diagnóstico das qualificações da comunidade educativa e iniciar um processo de sensibilização e formação dos vários intervenientes de modo a 
atingir os objetivos, tendo em conta que este PADDE tem um período de vigência de um ano. 

 

 

 
Inscrever a Escola no Selo de Segurança Digital 
(eSafety Label). 
 
 
 
Formação e/ou guião/tutorial sobre a utilização 
adequada do programa Inovar,  

 
Avaliar a segurança digital da escola 
Tomar medidas para melhorar e reforçar a segurança 
digital nas escolas 
Partilhar boas práticas entre pares 
 
Sensibilizar os encarregados de educação para a utilização 
correta e segura do programa Inovar 
 

 
Professores e funcionários 
 
 
 
 
Diretores de Turma 

 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
Início do ano letivo 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 
 

Estratégia e mensagem chave 

Estratégia: Definição de prioridades para o 1.º ano do PADDE (2021/22). 

Prioridades:  

1 – Promoção das competências digitais dos alunos, professores e outros membros da comunidade escolar, com particular 
incidência no comportamento seguro e responsável na criação e utilização de conteúdos digitais. 

2 – Elaboração de uma Base de Dados sobre prestadores de formação dos cursos profissionais, disponível para alunos e 
Pais/EE. 

Mensagens-chave: 

1 – Comportamento seguro na Internet; 

2 – Criação / Utilização adequada e segura de conteúdos educativos digitais; 

3 – Criação e divulgação de Base de Dados de prestadores de formação dos cursos profissionais; 

4 – Formação de qualidade e empregabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Conselho Pedagógico 
Departamentos curriculares 
 
Reunião Geral de Professores 

15/07/2021 
Julho 2021 
 
Setembro 2021 

Margarida Fonseca 
Coordenadores de 
Departamento 
Guilhermina Rodrigues / Pedro 
Pereira 

 
Alunos 
 

A definir 
INOVAR 

Setembro 2021 Equipa PADDE 

 
Organizacional 
 

Conselho Geral Setembro 2021 Guilhermina Rodrigues 

 
Encarregados de 
Educação 
 

INOVAR Setembro 2021  

 
Comunidade 
Educativa 
 

Conselho Geral 
Outro? 

INOVAR Equipa PADDE 
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2.4. Monitorização e avaliação 
 

 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

     

 
Pedagógica 
 

Promover 
comportamentos e 
atitudes seguros na 
utilização de recursos 
digitais online 
 
Construir um ambiente 
educativo digital 
seguro 
 

Concretização das 
ações de formação / 
divulgação previstas no 
Plano de Atividades 
 
 
 

Definido no Plano de 
Atividades 

Relatórios de 
ações de 
formação e 
divulgação 
promovidas 
 
Questionários 
a professores 
e alunos 
 

Semestral 

 
Organizacional 

 

Construir Base de 
Dados de prestadores 
de formação (FCT) 
 
 
Divulgar prestadores 
de formação (FCT) 

Preenchimento da 
Base de Dados 
 
 
 
Divulgação dos dados 
disponíveis 

Existência da BD 
 
 
 
 
Conhecimento da BD 
pelos alunos e EE 

Direção / 
Coordenação 
de Cursos 
Profissionais 
 
Questionários 
de Satisfação 
 
 

Semestral 
 
 
 
 
Anual 


