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1700 alunos – pré-escolar ao 12.º ano – 20 estabelecimentos de ensino



Inovação Pedagógica – Desenvolvimento de competências séc. XXI - STE(A)M – Literacia Digital – BYOD
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Plano Inovação
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Plano Inovação

Manuais Digitais
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Porquê?Projeto Manuais Digitais



Seleção dos anos de escolaridade 
a implementar o projeto

Seleção dos docentes do conselho de turma

Estabelecimento de parcerias para 
o fornecimento de equipamentos para os alunos

Pedido de reforço de largura de banda

Procedimentos



3 turmas do 10.º ano

1 turma do 7.º ano

94 alunos

2 escolas:
• 1 escola secundária
• 1 escola de 3.º ciclo

29 docentes

Quem?



Disponibilidade para inovar

Entusiasmo

Vontade de experimentar novas formas 
de individualização da aprendizagem

DocentesExpectativas



Expectantes

Entusiasmo

Bem-estar (mochilas leves) 

AlunosExpectativas



PaisExpectativas

Aumento da motivação para a 
aprendizagem

Aumento da autonomia

Bem-estar: sentimentos opostos 
(postura beneficiada vs preocupação 
com o número de horas em frente do 
computador e visão)



Melhoria do sucesso

Preparação dos jovens para o séc. XXI

Inovação Pedagógica (processo em cascata)

Melhoria do bem-estar dos alunos

Incremento do trabalho colaborativo e em rede

Adequação da resposta educativa a cada aluno

+ Inclusão

EscolasExpectativas



Largura de banda

Falta de equipamentos para professores

Receio de falhar

Constrangimentos
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Sozinhos vamos
mais rápido,

juntos vamos
mais longe…



Contextualização01

EB de Asseiceira EP de Alcoentre EP de Vale de Judeus

B Poeta Ruy BeloEB Mina do EspadanalEBI Fernando Casimiro Pereira da Silva

AEFCPS…

Cerca de 1300 alunos, 120 docentes e 70 assistentes



O projeto e as suas finalidades02

18 professores

2 técnicos

75 alunos

9.º ano



O projeto e as suas finalidades02

Implementar a utilização de manuais digitais em 
diferentes contextos (anos de escolaridade, condições de 
utilização, competências digitais de partida e 
competências digitais alcançadas, etc.) 
ao longo de um ano letivo; 

Monitorizar o processo de transição dos manuais 
em papel para os manuais digitais; 

Identificar constrangimentos e potencialidades 
da transição do papel para o digital; 



O projeto e as suas finalidades02

Compreender as diferentes apropriações dos ambientes 
digitais criados; 

Definir modelos de alargamento do piloto 
ao universo das escolas portuguesas;

Assumir os recursos educativos digitais como instrumentos 
essenciais do currículo, promotores 
da aprendizagem ativa e aquisição de novos 
conhecimentos;

Fomentar a utilização dos recursos educativos digitais para 
implementar novas e inovadoras metodologias / dinâmicas 
de trabalho;



O projeto e as suas finalidades02

Promover a diferenciação / inovação pedagógica;

Estimular o trabalho colaborativo e partilha de práticas 
pedagógicas entre os docentes (com o objetivo de 
melhorar as suas práticas);

Implementar estratégias que resultem num conjunto de 
recursos orientados para a inclusão e literacia digitais;

Promover o conforto, bem-estar e a saúde física.



O projeto e as suas finalidades02

O que queremos que aprendam… 
(aprendizagens-chave e aprendizagens essenciais; 
articulação com o PASEO)

O que fazemos para que aprendam… 
(percursos de aprendizagem, a importância do 
planeamento)

Como verificamos que aprendem… 
(regulação das aprendizagens, diferentes instrumentos, 
diferentes momentos)

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA



O projeto e as suas finalidades02

Dispositivo
de planeamento

Dispositivo
de operacionalização

do Perfil do Aluno
à Saída da E. O.

Dispositivo
de regulação e 

acompanhamento

Dispositivo
de compromisso

e validação

SEQUÊNCIAS DE APRENDIZAGEM

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA | DISPOSITIVOS



O projeto e as suas finalidades02

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA | SEQUÊNCIAS DE APRENDIZAGEM

Promove a autonomia
e a responsabilidade

Planifica uma semana 
de trabalho

Facilita a articulação e permite 
analisar as opções meso

Permite manter feedback
e promove a autorregulação

Sequência
de aprendizagem



Recursos e metodologias03

ESPAÇO RECURSOSMETODOLOGIA



Ambientes Educativos 

Active Lab Media Lab

Future Classroom Lab
by European Schoolnet



Recursos e metodologias03

BYOD

AEFCPS

25 alunos

50 equipamentos



Recursos e metodologias03

NÍVEL 02

NÍVEL 01

NÍVEL 03

NÍVEL 04

FORMAÇÃO

Selfie
(projeto-piloto)



Recursos e metodologias03

Cenários
de Aprendizagem

Resolução Criativa
de Problemas

Proporcionamos a aprendizagem de conhecimento
científico profundo entrelaçado com 
o desenvolvimento de competências de criatividade, 
colaboração, pensamento crítico e comunicação.



Estruturas de coordenação04



Estruturas de coordenação04

Pedagógicas Equipamentos Recursos e Espaços

Articular experiências, promover
encontros e partilhar, ultrapassar

dificuldades de implementação com 
alunos. Tudo o que se relacionar

com o trabalho com alunos.

Resolver problemas com 
equipamentos, tratar de dificuldades, 
implementar soluções extra. Tudo o 

que se relacionar com recursos físicos.

Gestão de ambientes, ajuda nas APP, 
cooperação na construção de tarefas

e na exploração de APP. Tudo o que se 
relacionar com espaços e hardware.



Análise SWOT05
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