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Introdução
O Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, constituído atualmente por dez estabelecimentos de educação e ensino,
abarca os níveis de ensino Pré-escolar, 1º, 2º, 3.º ciclos do Ensino Básico, Ensino Vocacional, Ensino Secundário e Ensino
Profissional, serve uma população escolar que abrange um raio de aproximadamente trinta quilometros, incluindo
alunos provenientes dos concelhos de Alandroal, Borba e, pontualmente de Redondo e Estremoz.
Distribuição geográfica de estabelecimentos de educação e ensino e edifícios:

Fisicamente, a escola sede é composta por dois blocos, dispostos em L com três pisos. No rés-do-chão situam-se,
fundamentalmente, os serviços, oficinas, biblioteca, ginásio e polidesportivo. No 1º piso, situam-se salas de aulas, de
informática, de educação visual e tecnológica e auditório. No 2º piso, situam-se os laboratórios e também as salas de
aula. No exterior, a escola dispõe de dois polidesportivos, um campo relvado para futebol e uma pista de atletismo.
Os espaços exteriores, com as zonas ajardinadas, enquadram perfeitamente o edifício conferindo ao conjunto um todo
harmonioso.
As novas tecnologias, que a escola dispõe, fomentam um trabalho pedagógico de excelência. Atualmente, todas as
trocas comerciais, dentro da escola, são feitas por cartões digitais, que servem ainda para o aluno aceder a muitas
informações e reservar refeições, entre outras funcionalidades. Existe rede informática (por cabo) em todas as salas,
com vários pontos por sala, e igualmente também sem fios. Todas as salas, incluindo laboratórios, estão equipadas
com projetores de vídeo, e 100% das salas normais têm quadros eletrónicos. Programas informáticos gerem as áreas
de alunos, exames, matrículas, sumários, horários, faltas, etc., proporcionando a consulta, via internet, em qualquer
parte do mundo, de todos os dados dos registos do processo, ao aluno e ao encarregado de educação, protegidos por
meios de segurança digital, bem como consulta, através do sítio do agrupamento, de toda a informação de natureza
pública. Professores e alunos interagem utilizando plataformas informáticas.
Ao longo dos anos e tal como descrito no projeto educativo a aposta na tecnologia e no digital têm sido uma constante
na política de gestão do agrupamento.
Todas as escolas do agrupamento possuem rede interna com acesso à internet e rede wifi, a rede das escolas permite
a interligação com a escola sede, proporcionando a possibilidade de gestão de recursos e serviços remotamente.
O agrupamento implementou a utilização dos serviços Google, nomeadamente para a utilização do correio eletrónico
institucional. Todos os docentes, técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais têm uma conta
de correio eletrónico institucional, que permite uma otimização da comunicação interna e a utilização de outros
serviços associados a esta conta que são uma mais-valia na partilha de informação, no trabalho colaborativo e no
processo de ensino aprendizagem.
Em articulação com o centro de formação MÁGUA (sediado na escola sede do AEVV), tem vindo a ser utilizada a
plataforma de e-Leaning Moodle, a qual, tem proporcionado a oportunidade de utilização de recursos diferenciados
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para o ensino presencial, o ensino à distância e a formação de professores. Esta plataforma revelou-se essencial nos
momentos que temos vivido ultimamente e foi um suporte essencial para o projeto de ensino à distância do AEVV no
contexto de pandemia que nos tem assolado.
Dada a “grande” vertente tecnológica implementada no AEVV o processo de manutenção e assistência técnica, embora
tendo vindo a mostrar-se eficiente nem sempre consegue dar a resposta mais pronta às necessidades que vão
surgindo. Esta manutenção tem sido assegurada pelo trabalho de alguns docentes do grupo de informática, aos quais
têm sido disponibilizadas horas do crédito horário do agrupamento para o desenvolvimento do serviço de assistência
e manutenção. Pontualmente, quando necessário em situações específicas, recorre-se a serviços externos.
O Projeto educativo do AEVV tem como grande objetivo a contribuição para o desenvolvimento de um conjunto de
princípios, competências e valores nos alunos de forma a enfrentarem com sucesso o prosseguimento de estudos e a
vida profissional, promovendo simultaneamente a formação de cidadãos, responsáveis, ativos, criativos e conscientes
dos seus direitos e deveres, capazes de pensarem crítica e autonomamente, com competência de trabalho
colaborativo e com capacidade de comunicação, aptos a continuarem a aprendizagem ao longo da vida, como fator
decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social.
Indo ao encontro do projeto de autonomia e flexibilidade curricular das escolas, o projeto educativo do AEVV através
da promoção da implementação da metodologia de trabalho de projeto, do desenvolvimento dos Domínios de
Autonomia Curricular e do Trabalho colaborativo, pretende melhorar todo o processo de ensino e aprendizagem.
Pretende-se que o plano de ação para o desenvolvimento digital das escolas que se está a desenhar, contribua de
forma afincada para o desenvolver do projeto educativo do AEVV, nomeadamente ao nível dos seguintes vetores:
- Promoção da qualidade do processo educativo.
- Desenvolvimento da motivação e interesse dos alunos pelo seu percurso escolar e pela sua participação na vida da
escola;
- Sistematização de uma prática reflexiva consequente sobre os resultados escolares dos alunos e melhoria dos
mesmos;
- Consolidação de uma cultura de parcerias na escola e entre esta e a comunidade;
- Promoção da formação do pessoal docente e não docente, visando a melhoria das
suas competências profissionais, pessoais e necessidades da escola
São objetivos globais deste PADDE:
- Reestruturar/melhorar as parcerias com os Stakeholders;
- Solidificar parcerias existentes e arranjar novas parcerias;
- Capacitar a nível digital os docentes;
- Reestruturar equipamentos menos atuais e que necessitem manutenção/substituição;
- Melhorar a estratégia de assistência técnica e manutenção;
- Aumentar a utilização do digital em contexto de sala de aula e de trabalho com alunos;
- Reestruturar o plano de EAD;
- Tornar a sala de aula do futuro mais acessível, aumentando o seu nível de utilização e fomentando a utilização da
metodologia de trabalho de projeto;
- Criação/Dinamização do clube de Programação e Robótica;
- Melhorar a navegabilidade e o acesso aos recursos disponibilizados no website do AEVV.
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1. Diagnóstico
1.1. Dados da Escola
Equipa de Transição Digital
Nome

Função

Rui Sá
Lino Gato
Anabela Quadrado
José Padilha
Alexandrina Gonçalves

Área de atuação

Coordenador Geral
Subcoordenador
Coordenadora Pedagógica
Coordenador Técnico
Coordenadora de Projetos

Todas as áreas
Todas as áreas
Pedagógica
Técnico Pedagógica
Projetos

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

Período de vigência do PADDE

10
990
127
57
Sim

setembro 2021 a julho de 2023

Data de aprovação em Conselho Pedagógico
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1.2. Resultados globais do diagnóstico
SELFIE
Período de aplicação

abril de 2021

Participação
Dirigentes
Nível de ensino
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário geral
Secundário
profissional

Professores

Alunos

Convidados

Participaçã
o

%

Convidados

Participaçã
o

%

Convidados

Participação

%

4
4
4
8

4
4
3
7

100%
100%
75%
88%

4
10
51
39

4
8
19
58

100%
80%
37%
149%

55
136
168
266

52
127
153
148

95%
93%
91%
56%

4

3

75%

22

13

59%

49

48

98%

CHECK-IN
Período de aplicação

Janeiro e fevereiro de 2021

Participação
Nº de respondentes
%

91
71,6%

Outros Referenciais para Reflexão
Como complemento aos instrumentos de avaliação Check-In e SELFIE foram utilizados dados recolhidos sobre o
processo de implementação do ensino à distância no ano letivo 2020/2021.
Estes dados foram recolhidos através de questionário anónimo implementado no âmbito do projeto TEIP.
Os resultados obtidos no inquérito à comunidade educativa e as questões colocadas foram os seguintes:
Planeamento do ensino a distância:
Bom- 18,5%
M Bom 44,8%
Excelente - 32,5%
Aplicação gestão ou execução:
Bom - 19,2%
Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
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M Bom 47,6%
Excelente - 29,5%
Relativamente a este processo as principais sugestões de melhoria foram as seguintes:
- Melhores equipamentos
- Tarefas para o tempo da aula
- Mais aulas síncronas
- Maior interatividade digital

1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico
Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE]
Valores médios
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário geral
Secundário profissional
« outro »

Dirigentes

Professores

Alunos

3,1
3,5
3,7
3,9
3,6

2,7
3,2
4
3,8
3,7

3,9
3,4
3,5
2,8
3,7

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
93,7%
98,5%
97,5%
98,4%
100%

Internet
100%
99,3%
98,8%
100%
100%

Serviços Digitais
Assinale com um X
Sumários digitais
Controlo de ausências
Contato com Encarregados de Educação
Outros (indicar):
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X
X
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Gestão de sistemas: indique o processo de gestão
A gestão de toda a estrutura informática do AEVV está a cargo dos professores do grupo de informática designados
para tal, através de assessoria proposta anualmente ao Conselho Geral.
A operacionalidade e administração da rede é feita centralmente pelo serviços da NSO, sendo que as necessidades
e intervenções locais estão a cargo dos professores anteriormente referidos.
Todos os servidores e equipamentos informáticos que se encontram nas escolas (exceto os equipamentos RAC que
estão nos bastidores das áreas técnicas) são geridos pelos professores.
Esta gestão passa pela manutenção e administração de hardware e software, com intervenções pontuais dos
fornecedores de equipamentos ou serviços.
O software de gestão de alunos é administrado por uma adjunta da direção.
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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
3,6
3,4
3,6

Professores
4
3,7
3,3
3,5

Alunos
----3,6
----3,7

Nível de proficiência 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
34,1%%
48,4%
38,5%
27,5%
35,2%

Nível 2
51,7%
41,8%
51,7%
53,9%
57,2

Nível 3
14,3%
9,9%
9,9%
18,7%
7.7%

Comentários e reflexão
A análise aos dados obtidos por dimensão, através dos questionários aplicados através da ferramenta SELFIE,
mostram-nos que todas as dimensões apresentam valores médios positivos, tanto ao nível dos valores obtidos das
respostas dos alunos, como dos professores e dos dirigentes escolares. Estes dados, dada a sua proximidade, são
um indicador claro da validade dos mesmos, não mostrando discrepâncias significativas que exijam uma investigação
mais aprofundada.
Esta análise indica-nos também que o percurso digital da escola não é recente e que os níveis de utilização de
recursos e meios digitais já é uma constante no AEVV.
No entanto, e face ao evidenciado, há claramente margem de melhoria e novas ações podem ser desenvolvidas em
busca de uma qualidade superior.
Ao nível dos dados obtidos pela ferramenta Check In, estes, mostram-nos, que apesar dos níveis evidenciados no
SELFIE de utilização de meios e recursos digitais ainda há um caminho a percorrer a nível da obtenção de
competências digitais por uma boa fatia de docentes, esperamos que a capacitação digital venha proporcionar aos
docentes mais competências neste âmbito e que seja mais uma peça para a engrenagem que ajude à melhoria do
processo de ensino aprendizagem.
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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
3.32
3.24
3.52

Professores
3.32
3.04
3.38

Alunos
----3.52%
-----

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

Nível 1
30,8%

Nível 2
58,3%

Nível 3
11%

Competências Digitais Comunidade Educativa
Encarregados de Educação
Embora não existam dados que o possam comprovar, parece-nos que as competências digitais dos encarregados de
educação são diversificadas.
Numa análise às habilitações literárias destes, pode-se verificar que estas são muito heterogéneas, o que por si só,
pode ser um indicador de que na comunidade escolar existirão encarregados de educação com boas competências
digitais e outros com competências digitais bastante fracas ou inexistentes.
Pessoal não docente
De um modo geral as competências digitais do pessoal não docente são fracas, principalmente se olharmos para os
assistentes operacionais. Ao nível dos assistentes técnicos atrevemo-nos a dizer que alguns possuem um nível
satisfatório de competências digitais.
Face a este quadro parece-nos importante que se volte a apostar na capacitação do pessoal não docente que
trabalha nas escolas, nomeadamente ao nível do digital.

Sistemas de informação de apoio à gestão
No AEVV estão implementados sistemas de informação de apoio à gestão nomeadamente ao nível do software que
permite a gestão de alunos, contabilidade, vencimentos, imobilizado e ASE, estes através do software INOVAR.
Existem ainda software de gestão das transações comerciais na escola, o SIGE, e software de apoio à gestão e criação
de horários, o Untis.
Por outro lado, são utilizados programas disponibilizados superiormente, como por exemplo o ENES, o ENEB e o
PAEB para a gestão dos exames nacionais e provas de aferição.
A biblioteca escolar também está apetrechada com software de gestão, o PORBASE.
Existem ainda outros pequenos programas de apoio criados pelos professores de informática que são uma ajuda na
gestão de requisições de livros na biblioteca, nas requisições de materiais nos serviços administrativos e na gestão
das vigilâncias do serviço de exames nacionais e de equivalência à frequência.
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Comentários e reflexão
Ao nível organizacional a escola já apanhou o barco tecnológico faz muito tempo, os dados recolhidos indicam-nos
isso mesmo, no entanto, a viagem é longa, a tripulação e os passageiros vão mudando e têm que se adaptar às novas
marés.
Apesar dos indicadores a nível tecnológico se mostrarem positivos, é importante dar continuidade à política
tecnológica e digital seguida até aqui, mas ao mesmo tempo também assume importância extrema acompanhar as
tendências do futuro e ir melhorando toda a estrutura, bem como capacitando os que com ela interagem.
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2. Desenho do PADDE
2.1. Objetivos do PADDE
Visão e objetivos gerais

- Reestruturar/melhorar as parcerias com os Stakeholders, nomeadamente com o Município e as Juntas de Freguesia;
- Solidificar parcerias existentes e arranjar novas parcerias;
- Capacitar a nível digital os docentes;
- Reestruturar equipamentos menos atuais e que necessitem manutenção/substituição;
- Melhorar a estratégia de assistência técnica e manutenção;
- Aumentar a utilização do digital em contexto de sala de aula e de trabalho com alunos;
- Adaptação de dois dos laboratórios para funcionarem como Laboratórios de aprendizagem fomentando a criação e implementação de cenários de aprendizagem ativa,
aprendizagem baseada em projetos, no âmbito do STEM, no sentido do desenvolvimento, nos nossos alunos das competências do séc. XXI, nomeadamente: Pensamento
crítico, Criatividade, Colaboração, Comunicação, Flexibilidade, Liderança, Iniciativa, Produtividade e Competências sociais;
- Tornar a sala de aula do futuro mais acessível, aumentando o seu nível de utilização e fomentando a utilização da metodologia de trabalho de projeto;
- Criação/Dinamização do clube de Programação e Robótica;
- Melhorar a navegabilidade e o acesso aos recursos disponibilizados no website do AEVV.

Parceiros
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia
GNR
Centro de Formação MARGUA
Projeto TEIP
Universidade de Évora (Centro de competência TIC)
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Objetivos
Objetivo gerais
- Restruturar/melhorar as parcerias com os
Stakeholders
- Solidificar parcerias existentes e arranjar novas
parcerias
- Restruturar equipamentos menos atuais e que
necessitem manutenção/substituição
- Melhorar a estratégia de assistência técnica e
manutenção

Parceiros
- Município de Vila Viçosa
- Juntas de Freguesia do concelho de Vila 2
Viçosa
- Projeto TEIP

Pedagógica

- Incrementar a utilização do digital em contexto
de sala de aula e de trabalho com alunos
- Adaptar dois dos laboratórios para
funcionarem
como
Laboratórios
de
aprendizagem fomentando a criação e
implementação de cenários de aprendizagem
ativa, aprendizagem baseada em projetos, no
âmbito do STEM
- Tornar a sala de aula do futuro mais acessível,
incrementando o seu nível de utilização e
fomentando a utilização da metodologia de
trabalho de projeto
- Criar/Dinamizar o clube de Programação e
Robótica;
- Incrementar a capacitação digital dos docentes;

- Editoras
- Promotores Erasmus
- Promotores de atividades eTwinning
- Centro de formação MARGUA

Organizacional

- Melhorar a navegabilidade e o acesso aos
recursos disponibilizados no website do AEVV
- Disponibilizar o website do agrupamento em
Inglês.

Dimensão

Tecnológica e
digital

Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma
Atividades e cronograma
Dimensão
Atividade
Melhorar/Substituir
computadores e projetores de
vídeo das EB1
Tecnológica e
digital
Melhorar/Substituir
computadores e projetores de
vídeo da EB2 D. João IV
Melhorar/Substituir
computadores e projetores de
vídeo da ESPHC
Fomentar a utilização de recursos
digitais para atividades com
alunos dentro e fora da sala de
aula
Promover a partilha de recursos
educativos digitais entre docentes
do mesmo grupo disciplinar
Valorizar a participação em
projetos
Pedagógica
nacionais e internacionais
(eTwinning e Erasmus +)
Utilizar plataformas digitais em
sala de aula

Objetivos Específicos
Restruturar as funcionalidades
dos equipamentos das salas de
aula/sala de informática das
EB1
Restruturar as funcionalidades
dos equipamentos das salas de
aula/sala de informática
Restruturar as funcionalidades
dos equipamentos das salas de
aula/sala de informática
Utilização de recursos digitais
em contexto de sala de aula

Facilitar a partilha de
informação, promover o
trabalho colaborativo
Fomentar a aprendizagem
baseada em projeto

Incrementar a utilização do
digital e capacitar os alunos
para a autoaprendizagem
Dinamizar o clube de programação Melhorar as competências
e robótica
digitais dos alunos, as sociais, o
trabalho de grupo e a
interdisciplinaridade

Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa

Responsáveis/Intervenientes

Município de Vila Viçosa
Juntas de Freguesia

Parceiros/Recursos

Município de Vila Viçosa
Juntas de Freguesia

Data
Ao longo do
projeto

AEVV

Ao longo do
projeto

AEVV

Ao longo do
projeto

Professores

Ao longo do
projeto

Professores

Ao longo do
projeto

Professores

Escolas parceiras aderentes aos
projetos

Ao longo do
projeto

Professores

Plataforma de eLearning

Ao longo do
projeto

Professores

Equipamentos de robótica

Ao longo do
projeto
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Formar o pessoal docente

Fomentar a utilização da sala de
aula do futuro

Melhorar/potenciar a
comunicação e trabalho em rede
Organizacional

Identificar necessidades através
da aplicação de questionário
Melhorar o sistema de apoio e
manutenção a equipamentos
digitais

Melhorar os níveis de
proficiência digital dos
docentes
Melhorar as competências de
trabalho de grupo e aumentar
a autonomia e capacidades
pessoais dos alunos
Aumentar a partilha de
recursos online e fomentar o
trabalho colaborativo
Identificar necessidades dos
docentes ao nível do digital
Ter os equipamentos
funcionais o maior tempo
possível

Professores

Professores

Dirigentes Escolares e
estruturas intermédias
(Coordenações e DT’s)
Dirigentes Escolares
Equipa de manutenção

Parceria com o MARGUA,
abrangendo todos os docentes
do Ensino Básico e Secundário
Sala de aula do futuro

De maio de
2021 a junho
de 2023
Ao longo do
projeto

Plataforma digital online
(Nuvem)

2021/2022

2021/2022
Ao longo do
projeto

Comentário e reflexão
Num agrupamento onde já estão implementadas muitas ações ao nível do digital, parece-nos importante dar continuidade e se possível melhorá-las pois têm trazido
bons resultados. Tendo em conta que já existem recursos disponíveis, nomeadamente equipamentos digitais em todas as salas de aula que permitem a utilização do
digital priorizamos a vertente pedagógica.
Com o apetrechamento digital de alunos e professores com computadores e kits de conetividade, será certamente mais fácil enfatizar muitas das atividades propostas e
obter resultados ainda melhores.
Nesta altura estando já implementadas variadíssimas ações ao nível tecnológico e digital optamos por dar prioridade à dimensão pedagógica fazendo com que o
agrupamento possa atingir um nível de implementação de práticas letivas inovadoras tendo como base o trabalho realizado anteriormente.

Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade
Estratégia e mensagem chave
Os procedimentos de comunicação são essencialmente digitais, pretende-se que sejam rápidos e efetivos. É importante que os meios utilizados cheguem a toda a
comunidade educativa.
De seguida apresentam-se os meios a privilegiar, os quais serão utilizados para comunicação com professores, alunos e encarregados de educação:
- Correio eletrónico
- Página Web do AEVV
- Partilha na Nuvem
- Cartazes e panfletos
- Jornal escolar
O grande objetivo da utilização de canais digitais é a sua capacidade de chegar rapidamente a todo o lado, de desburocratizar e de informar mais rapidamente.

Plano de comunicação
Destinatários

Meios e estratégias de comunicação

Data

Responsável

Reuniões, Página Web, e-mail, Jornal escolar, etc.

No início do projeto e ao longo do
mesmo.

Equipa de transição digital

Página Web, Jornal Escolar, redes sociais, Cartazes e
Panfletos.

No início do projeto e ao longo do
mesmo.

Equipa de transição digital

Alunos

Email, Página Web, Jornal Escolar, Cartazes e
Panfletos.

No início do projeto e ao longo do
mesmo.

Equipa de transição digital

Organizacional

Página Web, Redes Sociais, Jornal Escolar, Cartazes e
Panfletos, Telefone e e-mail.

No início do projeto e ao longo do
mesmo.

Equipa de transição digital

Professores

Encarregados de
Educação

Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
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Comunidade
Educativa

Página Web, Redes Sociais, Jornal Escolar, Cartazes e
Panfletos.

No início do projeto e ao longo do
mesmo.

Equipa de transição digital

2.4. Monitorização e avaliação
Dimensão

Atividade
Melhorar/Substituir computadores e
projetores de vídeo das EB1

Indicador
Nº total de salas

Meta
10% de salas a melhorar
anualmente

Fontes/Dados
Verificar o número de salas que foi
melhorado

Periodicidade
anualmente

Tecnológica e
digital

Melhorar/Substituir computadores e
projetores de vídeo da EB2 D. João
IV
Melhorar/Substituir computadores e
projetores de vídeo da ESPHC
utilizar recursos digitais para
atividades com alunos dentro e fora
da sala de aula
Promover a partilha de recursos
educativos digitais entre docentes
do mesmo grupo disciplinar
Valorizar a participação em projetos
nacionais e internacionais
(eTwinning e Erasmus +)
Dinamizar do clube de programação
e robótica

Nº total de salas

10% de salas a melhorar
anualmente

Verificar o número de salas que foi
melhorado

anualmente

Nº total de salas

5% de salas a melhorar anualmente

anualmente

Nº de alunos
envolvidos

Aumentar o nº de alunos envolvidos
5% ao ano

Verificar o número de salas que foi
melhorado
Verificar o número de alunos
envolvido

Nº de professores
envolvidos

Aumentar o nº de professores
envolvidos em 2% ao ano

Verificar o número de professores
envolvido

anualmente

Nº de projetos
realizados ou em que
se participa
Nº de alunos
envolvidos
(pretendemos
começar com pelo
menos 10 alunos de
3º ciclo e secundário)
Número de docentes
que frequentam, com
sucesso, as Oficinas

Manter os projetos existentes e se
possível aumentar o seu número em
1 por ano
Aumentar o número de alunos
envolvido em 10% ao ano

Verificar o número de projetos a
decorrer

anualmente

Verificar o número de alunos
envolvido

anualmente

Pelo menos 50% dos docentes do
AE/ENA frequentarem, com sucesso,
as Oficinas de Capacitação Digital
(N1, N2 e N3)

MARGUA

No final dos anos letivos
2021/2022 e 2022/2023

Pedagógica

Promover a participação no Plano
de capacitação Digital Docente

Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
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Organizacional

Promover o trabalho em rede

de Capacitação Digital
(N1, N2 e N3)
Nº de partilhas online

Promoção de atividades de trabalho
colaborativo

Nºa de atividades
realizadas

Identificar necessidades através de
questionário

Nº de necessidades
identificadas

Realizar assistência técnica a
equipamentos digitais

Nº de assistências
registadas

Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa

Aumentar anualmente o número de
partilhas em 2%
Aumentar o número de atividades
anualmente 2% em relação ao ano
anterior
Diminuir anualmente as
necessidades em 2% relativamente
ao ano letivo anterior
Diminuir anualmente o nº de
assistências em 1%

Verificar o número de partilhas
existente
Contabilizar o número de atividades
de trabalho colaborativo realizadas

anualmente

Contabilizar as necessidades
identificadas

anualmente

Contabilizar o número de
assistências

anualmente

anualmente
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3. Notas finais
Em termos de comentário final realçamos os aspetos apresentados de seguida:
Positivo:
-

Número de equipamentos digitais para utilização

-

Existência de plataforma de apoio ao ensino presencial e à distância

-

Grau de envolvimento digital evidenciado pela comunidade educativa (Alunos, Professores e Dirigentes
Escolares)

-

Experiência do AEVV ao nível da participação em projetos de vários níveis (ecoescolas, parlamento dos jovens,
apps for good, erasmus, etwinning, etc.)

-

Possibilidades advindas do TEIP (recursos humanos, materiais)

A ter em conta:
-

Continuidade das boas práticas

-

Renovação dos recursos digitais

-

Criação e disponibilização de mais meios de utilização do digital (sala de aula do futuro, mais uma sala TIC para
requisitar (possibilidade de transformar a sala B1-07 em sala TIC e multitarefa, e dois laboratórios comuns em
laboratórios de aprendizagens ativas, ideal para o trabalho de projeto e desenvolvimento de DAC))

-

Melhoria da assistência técnica e manutenção ao nível tecnológico e digital

-

Capacitação docente para tentar uniformizar competências e procedimentos digitais

-

Renovação do website

Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa
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