
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) - Evento Nacional 

Num momento decisivo de transição das sociedades contemporâneas, Portugal deu início a 

um investimento na Educação Digital, de acordo com previsto na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 30/2020, que aprova o Plano de Ação para a Transição Digital.  

No âmbito do Programa de Digitalização para as Escolas previsto nesta Resolução, realizou-

se, no dia 12 de março p.p., o Evento Nacional Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital 

das Escolas, que contou com a participação do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação. Esta iniciativa teve como objetivo sensibilizar os Diretores das escolas para a 

importância de desenharem, implementarem e monitorizarem os referidos Planos nas suas 

comunidades. 

Neste momento, os Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE), através dos 

seus Embaixadores Digitais (ED), estão a dar início à formação dirigida a Diretores de escolas e 

às equipas que os acompanham, para que possam desencadear o trabalho em torno dos Planos 

de Ação. Importa, pois, sensibilizar todos para a importância de se envolverem num trabalho 

reflexivo e construtivo em ambiente formativo, no que respeita ao desenvolvimento do Digital nas 

suas escolas. 

Recorda-se que a Educação Digital comporta duas perspetivas diferentes, mas 

complementares: i) a utilização pedagógica das tecnologias digitais para apoiar e melhorar o 

ensino e a aprendizagem; ii) o desenvolvimento de competências digitais por parte dos alunos e 

dos docentes. Pretende, ainda, contribuir para a transformação digital, para a aprendizagem ao 

longo da vida, para o desenvolvimento profissional dos docentes, bem como para uma educação 

e formação inclusivas de elevada qualidade para todos.  

Para a elaboração dos Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE), 

que devem atender às dimensões organizacional, pedagógica e tecnológica e digital, a Direção-

Geral de Educação propõe às escolas um conjunto de etapas, desenvolvidas em contexto de 

formação, com o envolvimento direto dos CFAE e dos seus Embaixadores Digitais: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1LaL9LR9xVs
https://www.youtube.com/watch?v=1LaL9LR9xVs


 

 

 

  

No referido evento nacional, disponível para visualização no canal Youtube da DGE, foram 
dinamizados os seguintes temas/painéis com a participação dos intervenientes indicados infra: 
 

1. Abertura da Sessão  
João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

 
2. Apresentação: Processo de Construção de um PADDE 

Maria João Horta, Subdiretora-Geral da Direção-Geral da Educação 
 

3. Potencialidades e Vantagens da SELFIE para as Organizações Educativas  
Moderador – António Silva: Direção-Geral da Educação 
Nikoleta Giannoutsou: Joint Research Center – Comissão Europeia 
Cesar Herrero: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado – Espanha 
 

4. Perceções e Estratégias para o Desenvolvimento dos PADDE 
Moderadora - Adelaide Franco: MindsetPlus 
José Miguel Sousa: Centro de Formação Edufor 
Manuel Nora: Centro de Formação do Litoral à Serra 
Rui Correia: Embaixador Digital CFAE Centro-Oeste 
 

5. Melhoria das Organizações Educativas – Estratégias, Processos e Dinâmicas 
Moderador – João Filipe Matos: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
Cesário Silva: Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 
Helena Pereira: Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 
Nuno Mantas: Agrupamento de Escolas da Boa Água 
 

6. Encerramento da Sessão 
José Vítor Pedroso, Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação 

 

Com este processo de mobilização nacional, pretende-se que o PADDE se afigure como uma 

ação no âmbito da qual as escolas são chamadas a assumir um papel central na definição das 

suas prioridades e dos seus investimentos, numa perspetiva inovadora e sustentável. Trata-se, 

assim, de encarar com realismo a possibilidade de um novo paradigma – de que as comunidades 

escolares podem apropriar-se num sentido transformativo das suas práticas – com o objetivo de 

formar futuros cidadãos competentes, nos diversos domínios que constituem atualmente, e no 

futuro, a cidadania democrática. 

Informação adicional: Site do evento. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1LaL9LR9xVs
https://erte.dge.mec.pt/evento-nacional-padde-descricao-dos-paineis

