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Objetivos

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica 

Tecnológica e Digital 

Ministério da Educação 

 

Fornecimento de equipamentos 

informáticos a alunos e docentes do 

agrupamento  

Receção de todos os equipamentos propostos 

para envio nas várias fases da escola digital 

atribuídas ao agrupamento. 

Técnica Superior de Informática contratada 

ao abrigo do programa PNPSE 

Equipa ERTE 

Secretaria 

Coordenação do ERTE Criação de sistema de utilização da sala de TIC 

da EB: 

- Regulamento da sala; 

- Processo de detenção e reporte de anomalias 

dos equipamentos; 

-Gestão da utilização da sala com criação de 

documento próprio para requisição da mesma. 

Apoio em problemas informáticos dos docentes 

e alunos do agrupamento em pelo menos 50% 

da sua ocorrência. 

Coordenação do Projeto escola digital 

 

Atribuir e gerir todo o processo dos 

equipamentos enviados pelo ministério da 

educação: 

-Criar o sistema de atribuição; 

- Gerir 100% das anomalias dos equipamentos. 

Empresa externa de informática - ASNET Assegurar o bom funcionamento do 

parque informático  

Manter o bom funcionamento de pelo menos 

70% do parque informático. 
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Objetivos 

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica 

Pedagógica 

Centro de Formação Braga-Sul 

Departamentos curriculares 

Secções disciplinares 

 

Promover e diversificar as opções 

metodológicas e recursos digitais nas salas de 

aula, tendo por base a partilha e o 

conhecimento mútuo do trabalho dos outros.  

 

• Capacitar pelo menos 30% dos docentes do nível 

1. 

• Garantir a aplicação do e-portefólio (por exemplo 

com a utilização do Padlet) como instrumento   da 

avaliação formativa dos alunos do 3º ciclo. 

• Garantir a utilização do Google Classroom para 

desenvolvimento de atividades letivas em pelo 

menos 50% das turmas da EB. 

 

Técnica Superior de Informática 

contratada ao abrigo do 

programa PNPSE 

Equipa ERTE 

Coordenação da Academia de Pais (Formação 

em literacia digital inicial – iniciativa da E-

REDES em parceria com a Direção-Geral da 

Educação). 

Execução de 100% da atividade proposta. 

Coordenação Clube de TIC (Promover a 

literacia digital, o desenvolver competências 

ao nível da programação e robótica, dos 

alunos do agrupamento). 

 

 

 

 

• Criação do regulamento de participação; 

• Envolver pelo menos, 3 escolas básicas na 

atividade; 

• Criar um site para exposição dos trabalhos 

desenvolvidos 

 

 

Criação de grupos de aprendizagem para 

docentes e não docentes.  

Realizar pelo menos 1 grupo de aprendizagem 

para cada um dos grupos abrangidos. 
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Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica 

Organizacional  

Direção 

Equipa ERTE 

Desenvolve uma estratégia digital 

organizada e regulada para as 

competências digitais dos docentes 

e dos alunos.  

Cumprimento de pelo menos 60% 

das ações propostas na estratégia 

digital da escola.  
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Dimensões 
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Dimensão tecnológica e digital  

Objetivo 

 

Atividade Intervenientes Data 

Fornecimento de equipamentos 

informáticos a alunos e 

docentes do agrupamento 

• Organizar e atribuir os equipamentos 

das várias fases da escola digital 

• Gerir o sistema de avarias e anomalias 

dos equipamentos  

• Técnica Superior de Informática contratada ao 

abrigo do programa PNPSE 

• Equipa ERTE 

• Secretaria da escola  

 

Ano letivo: 

2021/2022 

2022/2023 

Gestão da utilização da Sala 

de TIC 

• Regulamento da sala 

•  Processo de detenção e reporte de 

anomalias dos equipamentos 

• Gestão da utilização da sala com criação de 

documento próprio para requisição da 

mesma 

 

• Técnica Superior de Informática contratada ao 

abrigo do programa PNPSE 

• Todos os docentes e técnicos especializados do 

agrupamento  

 

Ano letivo: 

2021/2022 

Alunos trazerem o seu BYOD 

com mais autonomia 

• Incentivar ao uso semanal de 

computador próprio/dispositivo móvel, 

pelos alunos, nas aulas (uma vez por 

semana, para começar) 

• Todos os docentes e técnicos especializados do 

agrupamento  

 

Ano letivo: 

2021/2022 

2022/2023 

Apoio em problemas 

informáticos dos docentes e 

alunos do agrupamento  

• Estruturação de um 

reporte destes 

constrangimentos/apoio 

• Pequenas tutorias para 

apoio destas problemáticas  

• Técnica Superior de Informática 

contratada ao abrigo do programa PNPSE 

• Equipa ERTE 

 

Ano letivo: 

2021/2022 

2022/2023 

Assegurar o bom 

funcionamento do parque 

informático 

Manutenção do parque informático, 

consoante sejam reportados estas 

necessidades 

• Empresa externa de informática – ASNET 

• Secretaria 

• Técnica Superior de Informática contratada 

ao abrigo do programa PNPSE 

Ano letivo: 

2021/2022 

2022/2023 

Atualizar um dos espaços da 

Biblioteca Escolar  para ser 

espaço multimédia, com 

base numa candidatura e  o 

apoio da RBE e do Município 

Garantir apoio técnico às infraestruturas e 

equipamentos 

 

• Bibliotecária 

• Ministério da Educação 

• Camara Municipal 

 

Ano letivo: 

2021/2022 

2022/2023 
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Dimensão Pedagógica 

Objetivo 

 

Atividade Intervenientes Data 

Fomentar e dinamizar grupos de 

trabalho que promovam a literacia 

digital discente 

Desenvolver práticas de pôr os 

alunos a construir recursos digitais 

dinamizando a literacia digital e 

fomentando a usabilidade da 

robótica e programação 

 

-Técnica Superior de Informática 

contratada ao abrigo do programa 

PNPSE 

 

Ano letivo: 2021/2022 

2022/2023 

Desenvolver com os alunos e com 

apoio da Biblioteca Escolar recursos 

digitais em forma de jogo (quizziz, 

kahoot, learning apps) . 

 

 

- Biblioteca Escolar 

- Docentes da turma 

Ano letivo: 2021/2022 

2022/2023 

Fomentar e dinamizar grupos de 

trabalho que promovam a literacia 

digital docente e não docente 

Criar um tempo semanal (tempo de 

estabelecimento) para explorar, 

construir e partilhar os recursos 

digitais produzidos. 

 

- Docentes da turma Ano letivo:  

2022/2023 

Criação de grupos de aprendizagem 

para docentes e não docentes 

Técnica Superior de Informática 

contratada ao abrigo do programa 

PNPSE 

Ano letivo:  

2021/2022 

2022/2023 

Fomentar e dinamizar grupos de 

trabalho que promovam a literacia 

digital dos encarregados de 

educação  

Formação em literacia digital inicial 

– iniciativa da E-REDES em parceria 

com a Direção-Geral da Educação 

- Técnica Superior de Informática 

contratada ao abrigo do programa 

PNPSE 

- Equipa ERTE 

Ano letivo 2021/2022 

Ações de formação creditadas  Formação em literacia digital aos 

docentes do agrupamento( 

prioritariamente nível 1)  

Centro de formação Braga Sul Ano letivo: 2021/2022 
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Dimensão organizacional 

Objetivo 

 

Atividade Intervenientes Data 

Apoiar e criar sinergias para o 

desenvolvimento das comunidades 

virtuais do agrupamento  

Criar uma equipa multidisciplinar de 

suporte ao processo digital do 

agrupamento 

• Técnica Superior de Informática 

contratada ao abrigo do 

programa PNPSE 

• Equipa ERTE 

• Coordenadores de grupo 

disciplinar 

 

Ano letivo: 2021/2022 

2022/2023 

 


