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Programa de
digitalização para as escolas

PCDD e PADDE

PROGRAMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
PRINCIPAIS AÇÕES
❑ disponibilização de equipamento individual a alunos e professores (várias fases de entrega);
❑ garantia de conectividade móvel gratuita para alunos e professores;
❑ acesso a recursos educativos digitais de qualidade (p. ex. manuais digitais, aulas interativas,
repositórios de RED) e a ferramentas de colaboração em ambientes digitais;
❑ forte aposta num Plano de Capacitação Digital de Docentes (PCDD);
❑ definição de processos de realização e classificação eletrónica de provas de avaliação externa
em ambiente digital.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA ESCOLA
(PADDE)
❑ Orientar e facilitar a adaptação e implementação das tecnologias
digitais nos processos de ensino e de aprendizagem.
OBJETIVOS

❑ Apoiar as escolas a refletir e definir estratégias que permitam a
exploração do potencial do digital, integrando-o de forma holística na
organização.

A escola define áreas/ dimensões consideradas prioritárias e identifica objetivos e ações a
desenvolver, tendo em conta um diagnóstico inicial relativo ao modo como as tecnologias digitais
estão integradas na organização e/ou às competências digitais dos docentes.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA ESCOLA
(PADDE)
PRINCIPAIS ETAPAS
❑ recolha de evidências: a partir da informação recolhida por processos de diagnóstico (Selfie e

Check-In);
❑ análise dos dados: interpretação e reflexão sobre os resultados alcançados;
❑ elaboração: definição do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital;
❑ implementação: período temporal em que o plano é desenvolvido na prática;
❑ monitorização das ações e avaliação: aferição e adequação dos níveis de implementação e

consecução dos objetivos definidos no plano.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA ESCOLA
(PADDE)
REQUISITOS ESSENCIAIS
✓ Continuidade da disponibilização de equipamentos digitais e kits de conectividade;
✓ Reforço da qualidade da internet nas escolas;
✓ Reforço dos equipamentos tecnológicos de apoio ao processo de ensinoaprendizagem;
✓ Formação e capacitação digital dos professores (e pessoal não docente);
✓ Atribuição de tempos de partilha para trabalho colaborativo;
✓ Crédito horário para a implementação e monitorização do PADDE (EDD).
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