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O Programa para a Transformação Digital das Escolas prevê a implementação de 

um Plano de Capacitação Digital de Docentes (PCDD), com uma forte aposta 

na formação docente. 

Neste sentido, o AE do Algueirão está a conceber e implementar um Plano 

de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) , para levar 

a cabo a tarefa de coordenar o processo de conceção, implementação, 

acompanhamento, avaliação e reformulação do Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE). 

No sentido de se obter uma visão global da integração e apropriação das 

tecnologias digitais no Agrupamento, a Equipa está a proceder 

à auscultação da comunidade educativa, através da ferramenta de 

diagnóstico SELFIE (questionário), assente no Quadro Europeu para 

Organizações Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg) 

Este diagnóstico pode realçar o que está a funcionar bem, as áreas que 

requerem melhorias e quais devem ser as prioridades do nosso 

Agrupamento, a este nível, pelo que se pede a colaboração de todos na 

resposta atenta e na implementação do questionário SELFIE. Só com um 

bom diagnóstico, com participação de todos, será possível identificar as 

áreas mais fragilizadas – onde o plano se deve centrar – e encontrar 

soluções para problemas reais. Por fim, alerta-se que as respostas a dar têm 

de ser de acordo com as práticas com o digital na escola. 

 

 



 

 

O nosso Agrupamento irá implementar o questionário em 3 períodos distintos 

de acordo com a seguinte tabela: 

1º e  2 ciclo 10 a 23 de maio  

3º ciclo e Secundário 24 de maio a 6 de  junho 

Secundário Profissional 7 a 13 de  junho 

 Para já, convidamos todos a assistir a dois pequenos vídeos sobre a 

ferramenta. 

Selfie para Professores: 

https://www.youtube.com/watch?v=CTq2efQ8f4Y  

Selfie  para Alunos:   

https://www.youtube.com/watch?v=EYZM3TASY-8&t=9s 

       

 

Algueirão, 3 de maio de 2021 

A Diretora 

Fátima Fernandes Morais 
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