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Objetivo
1. Criar redes de trabalho colaborativo para apoiar a exploração de

novas formas de ensino.
2. Criar um banco de recursos digitais no AEP.
3. Divulgar as atividades realizadas.
4. Aferir e adequar os níveis de implementação e consecução dos

objetivos do PADDE.

Alcance

O projeto pretende aproveitar o know-how dos docentes em matéria
de utilização de ferramentas educativas em contexto de sala de aula
e/ou projetos através da criação de uma rede de trabalho colaborativo
que irá permitir a partilha de experiências e a utilização e construção
de recursos digitais.

Critérios de Sucesso
1. N.º de sessões de trabalho colaborativo
2. N.º de participações em sessões
3. N.º de participações em Redes de apoio
4. N.º de novas ferramentas digitais colaborativas utilizadas durante o ano

letivo.
5. Grau de implementação e consecução dos objetivos do PADDE.

Etapas chave

Duração do projeto: 2 anos| julho 2021/julho 2023.
1. Constituição da Equipa PADDE - Apoio pedagógico – julho/setembro 2021;
2. Implementação da rede de trabalho colaborativo - setembro 2021/ ao longo do ano;
3. Construção do “Banco de Recursos Digitais do AEP” - duração do projeto;
4. Divulgação dos resultados - ao longo do projeto;
5. Monitorização e avaliação dos resultados - anual.

Resultado

Banco de
recursos
digitais;
Newsletter

Ações
1. Formação de uma equipa dinamizadora com representantes dos diferentes departamentos/grupos disciplinares – Equipa PADDE| Apoio Pedagógico:

1.1. Contactar os coordenadores de departamento para levantamento dos possíveis representantes;
1.2. Convidar os representantes para uma sessão de esclarecimento sobre o papel a desempenhar visando a construção do plano de ação para o próximo ano letivo;
1.3. Preparar sessão de trabalho para os representantes dos diferentes departamentos/grupos disciplinares;
1.4. Realizar a sessão de trabalho para os representantes dos diferentes departamentos/grupos disciplinares;
1.5. Construir o plano de ação da Equipa para o ano letivo 2021/22;
1.6. Formalizar a constituição da Equipa PADDE| Apoio Pedagógico – comunicar ao Conselho Pedagógico.

2. Implementação da rede de trabalho colaborativo:
2.1. Planificar as sessões de trabalho colaborativo com base nos vários grupos de ferramentas digitais colaborativas;
2.2. Recolher e encaminhar os recursos digitais produzidos para o “Banco de Recursos Digitais do AEP”.

3. Construção do “Banco de Recursos Digitais do AEP” – Equipa BE/CRE:
3.1. Solicitar a colaboração da equipa da BE/CRE para construir a estrutura digital do “Banco de Recursos”;
3.2. Alojar os recursos provenientes da equipa PADDE – Apoio Pedagógico;

4. Divulgação dos resultados:
4.1. Divulgar mensalmente, à comunidade educativa, os recursos que vão sendo disponibilizados;
4.2. Divulgar as experiências pedagógicas utilizando ferramentas digitais colaborativas em contexto de sala de aula e/ou projetos.

5. Monitorização e avaliação dos resultados:
5.1. Construir os instrumentos de recolha de informação;
5.2. Efetuar a planificação da aplicação dos instrumentos;
5.3. Recolher e analisar os dados;
5.4.Efetuar relatório, proceder aos reajustes do PADDE, se necessário.

Equipa
● Equipa PADDE – Coordenação:

Responsável pela concretização da etapa chave 1 e 5
● Equipa PADDE – Coordenação e Equipa PADDE – Apoio Pedagógico:

Responsável pela concretização da etapa chave 2
● Equipa PADDE – Coordenação, Equipa PADDE – Apoio Pedagógico e

Equipa BE/CRE:
Responsável pela concretização da etapa chave 3

● Gabinete de Comunicação:
Responsável pela concretização da etapa chave 4

Stakeholders
● Direção:

o Supervisão em articulação com a Equipa PADDE – Coordenação.
● Conselho Pedagógico:

o indicação dos representantes disciplinares para a Equipa PADDE –
Apoio Pedagógico;

o aprovação da constituição da Equipa PADDE – Apoio Pedagógico;
o acompanhamento do trabalho da Equipa PADDE – Apoio Pedagógico

via representante dos projetos do AEP.

Público-Alvo

Professores e alunos

Recursos
● Físicos:

o equipamento informático e respetiva ligação à NET;
o alojamento do “Banco de Recursos digitais do AEP”.

● Humanos:
o Indexação de 1 bloco semanal da componente não letiva do horário aos

elementos da Equipa PADDE – Apoio Pedagógico.

Constrangimentos
● Físicos:

o Disponibilidade de equipamentos informáticos operacionais;
o Inexistência de cobertura de acesso à rede wireless em todo o recinto

escolar.

Ameaças
● Equipa PADDE - Apoio Pedagógico pouco representativa dos

diferentes grupos disciplinares;
● Fraca adesão às sessões mensais de partilha de informação e de

experiências;
● Fraca disponibilização de recursos ou de experiências educativas à

comunidade escolar.
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