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PADDE | DIMENSÕES E ÁREAS PRIORITÁRIAS



PADDE | RESUMO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS EM CURSO

Dimensão Tecnológica Dimensão Pedagógica Dimensão Organizacional

- Realização de manutenção/reparação de

equipamentos com apoio técnico semanal.

- Criação de mais uma sala de aula com

recursos TIC.

- Aquisição de equipamentos recondicionados,

para substituição dos avariados ou obsoletos.

- Entrega dos Kits digitais a alunos e docentes.

- Estabelecimento de horário de

apoio/atendimento aos EE/alunos no âmbito do

Projeto Escola Digital - 2 vezes por semana.

- SOS PTE – plataforma centralizada de

registo de anomalias/assistência interna aos

sistemas informáticos e aos utilizadores.

- Disponibilização de materiais e de tarefas, por

conselho de turma, utilizando as plataformas

digitais Classroom/ClassDojo.

- Criação de uma plataforma por

grupo/departamento com rubricas de avaliação

por tipologia de atividades (parcialmente

realizada).

- Criação e/ou utilização de recursos digitais em

sala de aula, por grupo disciplinar, para

autorreflexão sobre as aprendizagens (utilizados

pela maioria dos docentes).

- Desenvolvimento de projetos através de

plataformas digitais europeias (Erasmus

SHEHAP, Milage+, Projeto ERASMUS + KEEP

IN TOUCH, MenSI - Mentoring for School

Improvement).

- Realização de sessões de sensibilização sobre

segurança e literacia digital para os cursos EFA.

- Divulgação do PADDE à comunidade

educativa.

- Articulação com a escola mentora e

apresentação/divulgação do PADDE a todas as

escolas mentoradas no âmbito do projeto

MENSI.

- Organização e centralização do arquivo digital

para todos os ciclos.

- Construção de repositório /Continuação da

utilização da Google Drive para a partilha de

materiais e recursos pedagógicos, de forma

organizada e coerente.

- Sessões de disseminação em grupo

disciplinar/departamento dos conhecimentos e

aprendizagens resultantes da formação

frequentada pelos docentes (parcialmente

realizada).

- Aplicação de questionário interno de

monitorização a responder pelos docentes.


