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COORDENAÇÃO: 

 

 

 

 

CO-FINANCIAMENTO: 

 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

 



http://www.dge.mec.pt/mentep PORTUGAL 

50 Agrupamentos de Escolas 

1000 Professores/as (3.º CEB) 

 

http://mentep.eun.org/ 



▪ Desenvolver de uma ferramenta online (confiável, intuitiva, com sustentabilidade); 

▪ Investigar o potencial dessa ferramenta (SAT – Self-Assessment Tool); 

▪ Aferir as competências TET (Technology- Enhanced Teaching) dos professores; 

▪ Criar um cenário por escola/região/nacional/europeu; 

▪ Capacitar professores para a auto-regular o seu desenvolvimento profissional, obtendo sugestões de formação. 

http://www.dge.mec.pt/mentep 

OBJETIVOS 



http://www.dge.mec.pt/mentep 

Qual é o impacto da utilização 

de uma ferramenta de auto-

avaliação no nível de 

competência dos professores? 

 
Em mais detalhe: será que aumenta as suas 

competências? em que medida? de todos os 

professores ou apenas de alguns? Quais? 

TET-SAT 

Pedagogia 

digital 

Comunicação e 

colaboração 

digital 

Uso e 

produção 

digital 

Cidadania 

digital 



Como podemos responder a 

estas questões? 

TET-

SAT 

Grupo de teste Grupo de controlo 

Benchmark survey –
setembro 2016 

Follow-up survey – 
junho 2017 

As mesmas questões 



Plano de experimentação e recolha de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Benchmark 
survey 

 
 
Follow-up 
survey 

Non encouraged teachers 

TETSAT 
Encouraged teachers 

June 2017 
 

Sept 2016 
 

School year 2016/17 
 

Todos os 

professores 

no MENTEP  



Feedback imediato e positivo 
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Digital
pedagogy

Digital use and
production

Digital
Citizenship

Título do Gráfico 

dicas para um maior desenvolvimento 



Feedback imediato e positivo 

 Em relação aos outros professores que utilizam a ferramenta 



Dados anonimizados 

1

0 

ID de utilizador exclusivo para ligar cada usuário: 

 

• à sua escola; 

• aos resultados dos inquéritos de referência; 

• Informações sobre a utilização do TET (frequência); 

• Possibilidade de exportar os dados para torná-los disponíveis para o IRVAPP, para análise 

posterior (anónimos). 

 

 



Sustentabilidade 
 

APÓS O FINAL DO PROJETO (FEVEREIRO DE 2018): 

 

• Plataforma estará disponível para os países participantes; 

 

• Adicionar/apagar/adequar subáreas e itens individuais. 

 

 



Os seis passos de preparação da amostragem 

1 Lista de escolas NC’s Terminado 

2 Lista de escolas na amostragem FBK-IRVAPP Terminado 

3 Lista de escolas no projeto NCs Terminado 

4 Lista completa de professores NCs Terminado 

5 Amostra representativa de professores FBK-IRVAPP Terminado 

6 Lista de professores do projeto NCs Em processo 



ECOSSISTEMA 

EUN – disponibiliza um conjunto de recursos, 

predominantemente na língua inglesa 

 

NACIONAIS – Cada pais desenvolve um 

ecossistema nacional, com recursos de 

formação disponíveis na língua nacional 



RECURSOS 

• MOOC 

• NOOC 

• Cursos presenciais gravados 

• Webinars 

• Conferencias 

• Seminários  

• Comunidades de prática 

• Recusrsos didáticos (planos de 

aula, …) 

• Partilha de materiais de boas 

práticas 

• Estudos de caso 

• Artigos, brochuras, publicações 

• … 

 



CATEGORIAS TET-SAT 

PEDAGOGIA 

DIGITAL 

COMUNICAÇÃO E 

COLABORAÇÃO 

DIGITAL 

USO E 

PRODUÇÃO 

DIGITAL 

CIDADANIA 

DIGITAL 



REFERÊNCIAS 

Área: Pedagogia digital, Uso e produção 

digital,  … 

 
Tipo: Mooc, Webinars, … 

 
Modalidade: online, offline 

 
Duração: … 

 
Origem/Autor: (pessoas ou instituições) 

DGE, … 

 

Disciplina/Nível de Ensino: (quando 

aplicável) 

 
Descrição: um breve resumo do recurso 

 
Endereço: (link) 

 
Etiquetas: (nós sugerimos) 



Muito Obrigado! 
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