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1.1. Dados da Escola 

Equipa de Transição Digital 

Nome Função Área de atuação 

Ana Carvalho 
Coordenadora Oferta Formativa 
Coordenadora SELFIE 

Ensino Profissional  

Luis Martins  Coordenador Departamento  Ensino Profissional 

Paula Bento  Ajunta Direção  Ensino Profissional 

 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 1 

Nº de alunos 193 

Nº de professores 33 

Nº de pessoal não docente 34 

Escola TEIP Não 

 
 

Período de vigência do PADDE Agosto 2023 

 
 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 22/julho/2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 
 

SELFIE 

Período de aplicação 6 a 18/05/2021 

 
 

 

 
 
CHECK-IN 

Período de aplicação 1ª fase 08  a 18/01/2021 

2ª fase 19/02 a 01/03 

3ª fase (interna) 6  a 14 /05/2021 

 
 

 

 

 

Outros Referenciais para Reflexão 

 Decretos-lei n. 55/2018 e 54/2018 de 6 de julho 

 Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória  

 Agenda ONU 

 Plano de Ação para a educação digital  

 Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (DigCompEdu)  

 Quadro Europeu de Competência Digital para as organizações (DigCompOrg) 

 

 

 

 

Participação  

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

1º ciclo          

2º ciclo          

3º ciclo          

Secundário geral          

Secundário 
profissional 

8 8 100 17 13 77 193 145 75 

«outro »          

Participação                  1 e 2º Fase  3º Fase  

Nº convidados  33 33 

Nº de respondentes 13 23 

% 39,4 69,7% 
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1.3. A História Digital da Escola: Diagnóstico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gestão de sistemas: indique o processo de gestão 

Página da escola atualmente atualizada pelo subdiretor da EPDRS 

Sistema de Sumários, controlo de ausências e contacto com encarregados de educação pela empresa MERCURIO 

Teams administrado pelo Subdiretor e Empresa de Prestação de Serviços/apoio técnico   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestruturas e Equipamento  [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo    

2º ciclo    

3º ciclo    

Secundário geral    

Secundário profissional 4.1 3.7 3.8 

« outro »    

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

Em % Computador Internet 
1º ciclo   

2º ciclo   

3º ciclo   

Secundário geral   

Secundário profissional 100 100 

« outro »   

Serviços Digitais  

Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

Controlo de ausências X  

Contato com Encarregados de Educação X  

Outros (indicar): sala de aula digital/teams; Marcação de almoços – Quiosque 
digital;  
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1.4. A História Digital da Escola: Dimensão Pedagógica 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comentários e reflexão 

A equipa deve ser alargada a outros elementos, nomeadamente professor TIC, professora bibliotecária e coordenadores de 
departamento, que em conjunto com a Direção e prestadores de serviço de acompanhamento e manutenção de serviços 
digitais da escola, CFAE e outras identidades/parceiros poderão permitir a dinamização deste plano que se delineou, melhorá-
lo e aplicá-lo nos próximos anos letivos.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Pedagogia: Apoio e Recursos 3,9 4.3 4,3 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,6 4 4 

Práticas de Avaliação 3,5 3,6 4 

Competências Digitais dos Alunos 3,7 3,7 4,1 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 21.,7 62.2 13.0 

Ensino e aprendizagem 26.1 65.2 8.7 

Avaliação 26.1 65.2 8.7 

Capacitação dos aprendentes 17.4 47.8 34.8 

Promoção da competência digital dos aprendentes 8.7 82.6 8.7 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Competências Digitais Comunidade Educativa 

Encarregados de Educação 

Na EPDRS, os diretores de turma comunicam maioritariamente através do e-mail com os encarregados de educação. Contudo 
existe ainda uma percentagem considerável de pais/EE que não têm ou não dominam a ferramenta, pelo que se considera 
pertinente atuar no que diz respeito à criação de e-mails para este público. Considera-se também importante a formação dos 
mesmos através de formações online aproveitando a presença dos seus educandos enquanto utilizadores da plataforma 
teams. 

Quanto a reuniões com os encarregados de educação, este ano privilegiaram-se as reuniões via teams, pelo que se considera 
importante o desenvolvimento desta prática porque no caso concreto da EDPRS este sistema permite uma maior adesão às 
reuniões por parte dos EE.  

 

Pessoal não docente 

O pessoal não docente afeto aos serviços administrativos está maioritariamente capacitado de competências ao nível de 
formação digital, contudo carece de contínua atualização na capacitação de competências digitais. Quanto a outros elementos 
do pessoal não docente, os que estão afetos aos serviços de reprografia/bar/refeitório, embora menos capacitados que os 
primeiros apresentam algumas competências ao nível das ferramentas digitais.  

 

 
 

Sistemas de informação à gestão 

MERCURIO (Alunos e Horários) 

PLEON A e C (contabilidade POCH),  

SNC-AP (contabilidade pública),  

JPM Abreu (GIAE, GPV, Oficiar, CIBE)  

GIAE - Alunos - carregamentos 

(A saber: GPV – Recursos humanos, OFICIAR - Correspondência/ofícios, CIBE – Inventário do estado) 

 

Comentários e reflexão 

Pelos dados anteriormente apresentados nota-se que a EPDRS já deu alguns passos no seu desenvolvimento digital. Contudo, 
e pela experiência que infelizmente foi vivida nestes últimos anos letivos, e que acelerou um processo de mudanças rápidas e 
irreversíveis, verifica-se que ainda existem muitos desafios e obstáculos a ultrapassar, tais como: rede internet, comunicação 
interna com ruido, acesso por parte dos EE/pais à informação relevante dos seus educandos, utilização das RED em contexto 
de sala de aula e formação do PD e PND.  

 

Resultados por dimensão  [Dados do SELFIE] 

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

Liderança 3,8 3,4 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3,7 3,6 4,1 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,9 3,5 ----- 

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

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 21.7 65.2 13.0 
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2.1. Objetivos do PADDE 
 

Visão e objetivos gerais 

VISÃO 

 A integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas de atuação da escola profissional visa a melhoria contínua da 
qualidade das aprendizagens e dos serviços bem como a inovação e desenvolvimento do sistema educativo, dotando os cidadãos 
das competências digitais necessárias à sua plena realização pessoal e profissional, bem como a igualdade de oportunidades no 
acesso a equipamentos e recursos educativos digitais de qualidade e o investimento nas competências digitais do pessoal 
docente e não docente, alunos e comunidade em geral.  

 

OBEJTIVOS GERAIS  

 Desenvolver metodologias inclusivas para a capacitação de competências digitais dos vários intervenientes da 
comunidade educativa; 

 Promover ecossistemas digitais nas diversas estruturas e serviços da EDPRS. 
 Alargar o acesso da comunidade a equipamentos, rede adequada e informação permitindo igualmente uma melhor e 

mais eficiente comunicação na ESCOLA e entre ESCOLA- FAMÍLIA e ESCOLA-PARCEIROS. 

 

 
 

Parceiros 

Centro de Formação de Associação de Escolas das Margens do Guadiana  

MERCURIO 

Empresa KSTK 

CIMBAL 

Empresa prestação de serviços/apoio técnico e informático 
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Objetivos   

Dimensão Parceiros Objetivo Métrica Prioridade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

Ministério da Educação 
Prestação de serviços 
 
Empresa contratada – rede  

Munir toda a comunidade 
com equipamentos e 
acesso à rede adequados. 

100% do PD e alunos  
com acesso a computador 
fornecido pelo ME ou 
EPDRS 

1º 

 
Pedagógica 
 

Comunidade Educativa  
 
 
CFAE 

Promover um 
ecossistema digital  
 
Dotar os docentes de 
competências digitais no 
que diz respeito aos 
processos de ensino – 
aprendizagem 

100% acesso a 
computador e RED 
 
1/3 dos professores   
recorre a ferramentas 
digitais para os processos 
de ensino – aprendizagem  

1º 
 
 
 
2º 

 
Organizacional 
 

CFAE 

Mercúrio 

Empresa KSTK 

CIMBAL 

Empresa prestação de 
serviços/apoio técnico e 
informático 
Empregadores 

Melhorar o acesso à 
informação e 
comunicação entre todos 
os intervenientes 
 
Desenvolver 
competências digitais dos 
alunos, professores, 
EE/pais e PND 
 

80% Comunicação 
realizada a partir de 
ferramentas e/ou 
plataformas digitais 
 
 
Mínimo 50% de 
participações nas ações 
destinadas a cada 
professor e PND;  
 
Mínimo 25% de 
participações nas ações 
destinadas aos EE/pais 
 
100% Participações nas 
ações destinadas a alunos 

2º 
 
 
 
 
 
1º 
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2.2. Planeamento de atividades e cronograma 
 

Atividades e cronograma 

Dimensão Atividade Objetivo Intervenientes Data 

 
 
 
Tecnológica e 
digital 
 
 
 

1. Existência/Disponibilização de equipamento 
informático (computadores portáteis, 
conetividade móvel...) para uso individual. 

Munir toda a comunidade com equipamentos 
adequados. 

 
Ministério da Educação 
Professores e alunos 

 
Setembro 20/21 

 

2. Contratação de empresa para assistência 

técnica ao equipamento informático 

 

 
Manter o bom funcionamento do equipamento e 
melhorar a rede 

 
 
Entidades envolvidas  

 
 
Ao longo do ano 
letivo 

3. Criar uma nova sala digital, através da 
munição de computadores, mesas digitais e 
outras ferramentas 
 

Possibilitar a criação de novos ecossistemas digitais  Direção  
Empresa prestação de serviços  
 

Ao longo do ano 
letivo 

4. Melhorar a rede internet da escola  Alargar o sinal de banda larga e/ou fibra das atuais 
redes  

Direção 
Empresa contratada  

2021/2022 

 
 
 
Pedagógica  

5. Trazer o seu próprio dispositivo  
 

Promover um ecossistema digital descentralizando as 
salas TIC 
 

Alunos  Ao longo do ano 
letivo 

6. Existência/Disponibilização/aquisição de 
equipamento informático (computadores 
portáteis, conetividade móvel...) para 
utilização em situação de sala de aula  

Promover um ecossistema digital descentralizando as 
salas TIC 
 

 
Direção 
Professores e alunos 

 
Outubro/novembro 
2021 

7. Alojar podcasts com intervenções alunos, 
professores, pais, empresários, câmara e 
outras instituições (comunidade em geral) na 
página da escola 

Desenvolver competências digitais permitindo ao 
mesmo tempo envolver a comunidade 

Comunidade educativa  Ao longo do ano 
letivo 

8. Fomentar o acervo digital nas Bibliotecas 
Escolares por parte dos alunos e professores. 

Facilitar o acesso a conteúdos digitais, como p.e. PAPs Equipa da biblioteca escolar 
Professores e alunos 3º ano   

Ao longo do ano 
letivo 

9. Incentivar a procura/oferecer formação 
interna/externa no âmbito da avaliação 
digital  

Dotar os docentes de competências digitais no que diz 
respeito à avaliação formativa  
 

CFAE e outras empresas de 
formação 
Direção 
Professores  
KSTK – CIMBAL  

Ao longo do ano 
letivo 
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Organizacional 
 
 
  

10. Aplicar a SELFIE. 
 

 

Redefinir as ações de melhoria 
 
 

Dirigentes 
Professores 
Alunos 

No mês de maio 
2021; 
Outra fase a definir 
em 2022 
 

11. Elaboração e monitorização do Plano de 
Ação para o Desenvolvimento Digital da 
Escola 
 

Elaborar o Plano de Ação para o Desenvolvimento 
Digital da Escola e Monitorizar as ações definidas no 
PADDE 
 
 

Equipa PADDE 
Direção  
Conselho Pedagógico 
Conselho Geral  
 

Junho 2021 

12. Dinamizar a utilização por parte dos EE/Pais 
para a utilização do programa aluno - GIAE 

 

Permitir que os pais acompanhem o percurso dos 
alunos em tempo real para utilização e recurso de 
ferramentas digitais como e-mails, programa alunos, 
consulta de avaliações. 
 

Pais/EE 
Diretores de Turma 
Direção 
Prestação de Serviço – Apoio  
MERCURIO 

Ao longo do ano 
letivo 

13. Criar bolsa de emprego digital (SEC) Desenvolver competências digitais dos alunos 
permitindo ao mesmo tempo envolver a comunidade e 
dar alguma resposta à oferta/procura do mercado de 
trabalho dos alunos e parceiros da escola  

Comunidade educativa  Ao longo do ano 
letivo 

14. Disponibilizar o acesso na plataforma 
teams/página web via e-mail a alunos e 
professores para consulta e acesso a 
documentação e partilha de informação e 
arquivo 

Privilegiar o acesso à informação referente a alunos, 
professores e pais/EE, facilitando em simultâneo a 
comunicação entre família e escola. 
 

Direção 
Professores 
Alunos 
EE/Pais  

Ao longo do ano 
letivo 

15. Criar e-mail institucional ao PND  Melhorar a participação e a comunicação digital entre 
Escola – PND e dotá-los de conhecimentos que lhes 
permitam a utilização das várias plataformas 
 

Direção 
PND 
Prestação de Serviço – Apoio 

Setembro 2021 

16. Criar canal digital de serviços como 
reprografia e requisição TIC e/ou Biblioteca 
Escolar  

Melhorar a participação e a comunicação digital entre 
Escola – PND e  dotá-los de conhecimentos que lhes 
permitam a utilização das várias plataformas 
 

 
PND 
Direção  
Prestação de Serviço – Apoio 

Setembro 2021 

17. Dar acesso ao PND aos horários das turmas, 
bem como permissão para comunicar 
ocorrências/informações dos alunos aos 
respetivos DTS, a partir da plataforma 
MERCURIO ou outro canal digital 

Melhorar a participação e a comunicação digital entre 
Escola – PND  e dotá-los de conhecimentos que lhes 
permitam a utilização das várias plataformas 
 

 
PND 
Direção  
MERCURIO  

Setembro 2021 
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Comentário e reflexão 

 

O plano apresentado é, numa fase inicial, uma tentativa de ultrapassar as lacunas detectadas aquando do processo da aplicação da SELFIE. Consideramos neste momento que serão um bom 
começo para que possamos a curto prazo ter a nossa comunidade educativa mais capacitada digitalmente e ambientalmente sustentável.  

 

18. Capacitação dos docentes- incentivar a 
partilha de experiências e trabalho 
colaborativo no âmbito das reuniões de 
departamento/grupo; criar/manter dossier 
do departamento digital recorrendo à 
plataforma teams; registos de avaliações e 
monitorizações das turmas/alunos  
 

Dotar os docentes de competências digitais, quer na 
comunicação digital com a comunidade, quer na 
melhoria da sua prática profissional  

Departamentos  
Direção 
Conselho Pedagógico  
Professores  
KSTK - CIMBAL  
 

Ao longo do ano 
letivo 

19. Procurar ofertas ou outras soluções de 
formação de forma a capacitar os docentes 
no seu desenvolvimento profissional  

Permitir o desenvolvimento profissional dos 
professores na área do digital  

CFAE 
Direção 
Parceiros  

Ao longo do 
período  

20. Capacitação do pessoal não docente – 
disponibilizar formação que vise a sua 
capacitação na utilização das várias 
plataformas, bem como na melhoria das suas 
competências TIC 

Dotar o pessoal não docente de competências digitais 
no que diz respeito a conhecimentos que lhes 
permitam a utilização das várias plataformas  

Centros de formação 
Direção 
PND 
 

Ao longo do ano 
letivo 

21. Capacitação do Pais/Encarregados de 
Educação - dotar os pais/EE de competências 
digitais, quer na comunicação digital com a 
escola, quer na melhoria da sua prática diária 
no uso da tecnologia e comunicação digital, 
através de Sessões de 
sensibilização/webinares para a utilização do 
programa alunos  

 

Colmatar lacunas ao nível das competências digitais, 
para que os países/EE possam acompanhar e ajudar os 
seus educandos; 
 
 

Pais/EE 
Diretores de Turma 
Professor TIC e SPO 
Direção  

Início do ano letivo 
e uma vez por 
período  

22. Criar e-mail pais/EE 
 
 

Melhorar a participação e a comunicação digital com a 
escola dos Pais/EE; 
 

Pais/EE 
Diretores de Turma 
Professor TIC e SPO 
Direção 
Prestação de Serviço – Apoio 

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

Estratégia e mensagem chave 

Após aprovação do PADDE pela entidade responsável, a direção, em reuniões com as respetivas estruturas procede à 
comunicação e discussão das atividades propostas a implementar. Pretende-se que as mesmas não sejam uma imposição, mas 
uma estratégia conjunta em prol de uma capacitação de ferramentas digitais e de procedimentos que se pretendem 
normalizados e consolidados ao longo do tempo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios Data Responsável 

 
Professores 
 

Reuniões de Departamento 
curriculares  
Reuniões entre professores 
(Trabalho Colaborativo) 
Comunicação entre direção - 
Departamento – Professores  

Junho 2021 
Setembro 2021 

Direção 
Conselho Pedagógico  
Coordenador de 
departamento  

 
Alunos 
 

Nas disciplinas 
Assembleias de turma  
 

Ao longo do ano letivo  Professores  
DT 

 
Organizacional 
 

Reuniões entre direção e PND Setembro 2021 Direção 
Coordenador A.O 
Chefe de serviços 
administrativos  

 
Encarregados de 
Educação 
 

Reuniões/comunicação entre 
direção e CDT 
Reuniões/comunicação entre DT e 
EE 

Setembro 2021 
e ao longo do ano letivo  

Direção 
Diretores de turma 
 

 
Comunidade 
Educativa 
 

Reuniões/comunicações com 
parceiros/empresários 
 

Ao longo do ano letivo  Direção 
Coordenador de oferta 
formativa 
Diretores de Curso 
 



Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa  
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

2.4. Monitorização e avaliação 
 

Indicadores para monitorização 

Dimensão Objetivo Métrica Indicador Fonte/Dados Periodicidade 

 
Tecnológica e 
digital 
 

1. Munir toda a 
comunidade com 
equipamentos 
adequados. 

100% dos 
professores 
com PC próprio 
ou em situação 
de empréstimo  

Nº professores com 
empréstimo PC 

Plataforma 
escola digital / 
levantamento 
em 
Departamento  

Trimestral  

2. Manter o bom 
funcionamento do 
equipamento e 
melhorar a rede 

80% das 
anomalias 
detetadas 
corrigidas no 
prazo máximo 
de 24h 

% anomalias detetadas 
corrigidas  

Relatório da 
empresa 
prestação de 
serviços  

Trimestral  

3. Possibilitar a criação de 
novos ecossistemas 
digitais  

1 sala digital  
Com mínimo de 
15 PC, 1 drone, 
2 mesas digitais  

N.º equipamentos 
adquiridos  

Levantamento 
de 
equipamento  

Bienal  

4. Alargar o sinal de banda 
larga e/ou fibra das 
atuais redes  

100% salas com 
sinal 

Sinal de rede detetado nas 
salas  

Medição do 
sinal – 
empresa  

Anual  

 
Pedagógica 
 

5. Promover um 
ecossistema digital 
descentralizando as 
salas TIC 
 

100% dos 
alunos com PC 
na sala de aula  

Nº de requisições da sala de 
informática  
 
Nº de alunos com PC 
próprio ou empréstimo  

Levantamento 
das 
requisições  
Balanço do 
número de 
alunos com PC 
em sala de 
aula  

Trimestral  

6. Promover um 
ecossistema digital 
descentralizando as 
salas TIC 
 

100% dos 
alunos com PC 
na sala de aula 

Nº de PC da escola 
requisitados 
 

Requisições 
da escola  

Anual  

7. Desenvolver 
competências digitais 
permitindo ao mesmo 
tempo envolver a 
comunidade 

1 podcast 
mínimo alojado 
por 
período/turma  

Nº de posdcasts alojados no 
sítio escola e/ou redes 
sociais da escola  

Sítio da escola 
e redes sociais  
Blogue da BE 

Trimestral  

8. Facilitar o acesso a 
conteúdos digitais, como 
p.e. PAPs 

100% das PAPs 
do ano letivo 
anterior 
alojadas no 
blogue da BE 
com etiquetas 
que permitem 
pesquisa por 
tema  

Nº PAPs digitalizadas e em 
formato livro digital para 
consulta  

Blogue da 
biblioteca 
escolar  

Trimestral  

 9. Dotar os docentes de 
competências digitais no 
que diz respeito ao 
processos de ensino-
aprendizagem (trabalho 
colaborativo, formação 
entre pares) 

75% do PD 
utiliza 
ferramenta 
digital nos 
processos de 
ensino e 
aprendizagem 

% professores que recorre a 
ferramentas digitais para os 
processos de ensino-
aprendizagem 

Departamento  Trimestral  
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Organizacional 
 

10. Redefinir as ações de 
melhoria 
 

Manter ou 
ultrapassar os 
valores de 
respostas 
dadas por 
universo de 
acordo com 
SELFIE 
  

Nº professores passíveis de 
amostragem; Nº total de 
alunos  

Relatório 
SELFIE 

Anual  

11. Monitorizar as ações 
definidas no PADDE 
 

60% das ações 
alcançadas ou 
iniciadas até ao 
final do ano 
letivo 2021/22  
 
95% das ações 
alcançadas ou 
iniciadas até ao 
final do ano 
letivo 2022/23 

Nº de ações definidas vs 
alcançadas  
 

Monitorização 
do PADDE 

Bienal   

12. Permitir que os pais/EE 
acompanhem o percurso 
dos alunos em tempo 
real para utilização e 
recurso de ferramentas 
digitais como e-mails, 
programa alunos, 
consulta de faltas e 
avaliações. 

80% dos 
pais/EE acede 
ao programa 
 

% de pais/EE que consultam 
o programa  

Relatório da 
consulta - 
MERCURIO  
Relatório DTs 

Trimestral  

13. Desenvolver 
competências digitais 
dos alunos permitindo 
ao mesmo tempo 
envolver a comunidade 
e dar alguma resposta à 
oferta/procura do 
mercado de trabalho 
dos alunos e parceiros 
da escola 

1 oferta 
mínima alojado 
por curso 

n.º de ofertas de emprego 
colocadas na bolsa 

Página da 
escola e redes 
sociais 

Trimestral  

14. Privilegiar o acesso à 
informação referente a 
alunos, professores e 
pais. 
 

100% da 
informação  

% informação 
disponibilizada em formato 
digital  

Teams  
Página escola 
e-mail 

Trimestral  

15. Melhorar a participação 
e a comunicação digital 
entre Escola – PND e 
dotá-los de 
conhecimentos que lhes 
permitam a utilização 
das várias plataformas 

100% PD 
recorre ao e-
mail 
institucional  

% de e-mails institucionais 
existentes e utilizados  

e-mail Anual 

16. Melhorar a participação 
e a comunicação digital 
entre Escola – PND e 
dotá-los de 
conhecimentos que lhes 
permitam a utilização 
das várias plataformas 

95% de 
requisições sala 
TIC via digital 
 
80% de 
fotocópias para 
sala de aula 

% de requisições da sala TIC 
% de requisições de serviço 
de reprografia a distância  

Registo Excel  Anual  



Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa  
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

 

requisitadas à 
distância  

17. Dar acesso ao PND aos 
horários das turmas, 
bem como permissão 
para comunicar 
ocorrências/informações 
dos alunos aos 
respetivos DTS, a partir 
da plataforma 
MERCURIO e outros 
canais digitais  

100 % dos PND 
com permissão 
para acede aos 
horários 

N. de PND com acesso ao 
programa MERCURIO – 
Horários turmas  

MERCURIO Anual  

18. Dotar os docentes de 
competências digitais, 
quer na comunicação 
digital com a 
comunidade, quer na 
melhoria da sua prática 
profissional 

100% de 
docentes 
utilizadores das 
plataformas 
digitais; 
 

% de PD utilizadores de 
plataformas digitais 

Atas de  
Departamento 
Supervisão 
pedagógica  
Teams 

Trimestral   

19. Permitir o 
desenvolvimento 
profissional dos 
professores na área do 
digital 

50% de 
participação de 
PD em ação de 
formação 
creditada ou 
não durante o 
período de 
2021/22 
 
100% de 
participação de 
PD em ação de 
formação  
creditada ou 
não durante o 
período de 
21/23 

% Participação de PD em 
ações de formação  

Plano de 
capacitação 
de formação  

Anual  

20. Dotar o pessoal não 
docentes de 
competências digitais no 
que diz respeito a 
conhecimentos que lhes 
permitam a utilização 
das várias plataformas 

50% de 
participação de 
PND em ação 
de formação; 
2021/23 

% Participação do PND em 
ações de formação  

Registo de 
presenças  

Anual  

 21. Colmatar lacunas ao 
nível das competências 
digitais, para que os 
país/EE possam 
acompanhar e ajudar os 
seus educandos; 

50% dos pais 
envolvidos em 
pelo menos 
uma sessão  

% Participação de Pais/EE 
em sessões de 
sensibilização/esclareciment
o /webinares   

Registo de 
presenças  

Trimestral   

 22. Melhorar a participação 
e a comunicação digital 
com a escola dos 
Pais/EE; 
 

+80% dos 
pais/EE 
recorrem ao e-
mail como 
meio de 
comunicação  

% de  pais/EE recorrem ao e-
mail 

Contactos   Trimestral  


