
AÇÃO Pessoal Docente

N.º da Ação:

   N.º de horas:

Modalidade

Curso de Formação em regime e-

Learning 

N.º de Registo:

CCPFC/ACC-111010/21

22.03.2021      -   sessão síncrona 2 horas                                              18:30-20:30

Formação na Área Disciplinar:

Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas

Entidade Promotora:

Centro Educatis

Formador:

27_2021
N.º da Operação: Não se aplica

Destinatários:

N.º do Curso:

Dia Horário

18:30-20:30

 sessão assíncrona  2 horas (entre 22.03.2021 e 12.04.2021)

12.04.2021 -  sessão síncrona 3 horas 18:00-21:00

  sessão assíncrona   1 hora (entre 12.04.2021 e 19.04.2021)

19.04.2021 -   sessão síncrona 3 horas 18:00-21:00

25h a distância (17h síncronas + 8h 

assíncronas)

Releva excecionalmente para a dimensão 

científico pedagógica                                     (ver 

verso: progressão da carreira)

sessão assíncrona   3 horas  (entre 19.04.2021 e 26.04.2021)

26.04.2021   -   sessão síncrona  2 horas

Paulo Alexandre Rua Trindade

Diretores de Agrupamentos / 

Escolas e professores do Ensino 

Básico e Secundário (Equipas de 

Desenvolvimento Digital)

DGAE/ 370/ 2019 Vitor Martinho

Limite máximo: 20  inscrições      

Equipas indicadas pelas Direções dos 

Agrupamentos de Escolas Associadas

Critérios de Seleção:

   

Centro de Formação de Escolas dos 

Concelhos de Benavente, Coruche e 

Salvaterra de Magos 

   

Inscrições Online:                          
www.centroeducatis.net  

https://lsforma.net/centroeducatis/


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

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

1.	Documentos de enquadramento das políticas educativas.

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

trabalho

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

4.  Inovação pedagógica nas organizações educativas com o digital.

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

	- DigCompEdu e Check-In

	- DigCompOrg e SELFIE

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

-	Rationale, objetivos e dimensões de intervenção

-	Desenho de ações

-	Metodologias de implementação, monitorização e avaliação

-	Técnicas de comunicação

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

8. Estratégias de divulgação dos PADDE e dos seus resultados.

Conteúdos

Avaliação dos Formandos

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

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

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

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

de maio, respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua e tendo por base a

participação/contributos e o trabalho final individual elaborado e apresentado pelos formandos.Os

critérios de avaliação são os seguintes:

Participação nas sessões síncronas (2 valores)

Participação relevante nos fóruns assíncronos (1 valor x 3 fóruns)

Elaboração do trabalho final, em grupo, por parte dos formandos (5 valores)

Razões Justificativas
O desenvolvimento da competência digital das organizações educativas toma atualmente uma dimensão 

fundamental na qualidade do trabalho de ensino e aprendizagem realizado nas escolas. Existem atualmente 

referenciais europeus que enquadram o desenvolvimento digital das escolas: o DigCompEdu enquadra a 

necessária competência digital dos docentes; o DigCompOrg enquadra as Organizações Educativas no 

desenvolvimento da sua competência digital. Através destes referenciais e numa perspetiva sistémica, o propósito 

da oficina é o de apoiar as escolas e os professores participantes, a criarem condições para o seu 

desenvolvimento integral através da criação de Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas 

(PADDE).

Objetivos

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

melhorar a qualidade do trabalho realizado. Na formação pretende-se que os docentes elaborem um PADDE para 

a sua Escola, num processo em rede e promotor de mudança organizacional. 

São objetivos específicos da oficina:

- refletir sobre processos organizativos, pedagógicos e tecnológicos que com recurso a ferramentas e a ambientes 

digitais promovam a qualidade do processo educativo

- conceber e implementar um PADDE nos contextos das escolas a partir de diagnósticos com o Check-In e 

SELFIE

- envolver os docentes em comunidades de prática, suportadas em trabalho colaborativo e interdisciplinar, 

estimulando a reflexão, a partilha e a utilização crítica do digital em contexto educativo.



A avaliação final da ação de formação será efetuada recorrendo a:

• Relatório das/os formadoras/es;

• Questionário de avaliação preenchidos online pelas/os formandas/os;

• Relatório do Centro de Formação.

Certificado da Ação - Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua

Avaliação da Ação

Progressão na Carreira

Ao abrigo do Despacho n.º  2053/2021, de 24 de fevereiro (que procede à segunda alteração do Despacho n.º 

779/2019, de 18 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 6851 -A/2019, de 31 de julho) em matéria de 

cumprimento dos requisitos previstos para a avaliação de desempenho e para a progressão na carreira, 

excecionalmente até 31.07.2022, esta formação releva para a dimensão científica e pedagógica.

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 9.º, do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (Decreto-

Lei n.º 22/2014, 11 fevereiro 2014), a presente ação releva para efeitos de progressão em carreira de Educadores 

de Infância e docentes do Ensino Básico e do Ensino Secundário e docentes de Educação Especial.

Para efeitos de aplicação dos artigos 8.º e 9.º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores a 

presente ação  releva para a área geral da formação e não para os  50% da sua dimensão científica e pedagógica.


