
 
 

 

 

 

EVENTO NACIONAL 

- CAPACITAÇÃO DIGITAL DOS DOCENTES -  

 

DETALHES DO EVENTO 

Designação do evento: Capacitação Digital dos Docente 

Organização: Direção-Geral da Educação 

Data: 16 de junho de 2021 | 17h00 – 19h00 

Público-alvo: Diretores de Centros de Formação de Associação de Escolas, Embaixadores 

Digitais, Diretores de Agrupamento de Escolas, Equipas de Desenvolvimento Digital, 

Professores, Investigadores e público em geral. 

Link de acesso:  

 

ORADORES 

• João Costa: Secretário de Estado Adjunto e da Educação 

• Margarida Lucas: Universidade de Aveiro 

• Teresa Godinho: Direção-Geral da Educação 

• Maria João Horta: Direção-Geral da Educação  

• Neuza Pedro: Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 

• José Lagarto: Universidade Católica Portuguesa 

• Felicidade Alves: Agrupamento de Escolas do Barreiro 

• Bernardete Lopes: Embaixadora Digital do CFAE Montijo e Alcochete  

• José Vítor Pedroso: Direção-Geral da Educação 

 

RATIONALE  

A transformação digital em curso exige o investimento nas pessoas e nas suas qualificações, de 

modo a dar resposta aos desafios atuais e futuros. Para que a Escola possa corresponder às 

exigências deste novo contexto digital, é essencial:  



 
 

 

• criar as condições para a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas 

curriculares dos ensinos básico e secundário, visando a melhoria continua da qualidade 

das aprendizagens e a inovação, bem como o desenvolvimento do sistema educativo;  

• integrar o digital nas práticas profissionais e pedagógicas dos docentes, nas rotinas das 

escolas, de acordo com uma estratégia global de desenvolvimento digital;  

• dar resposta aos desafios e mudanças inerentes a uma transição global, garantido maior 

igualdade e inclusão dos cidadãos.  

Nesse sentido, a Direção-Geral da Educação, com a colaboração com os Centros de Formação e 

Associação de Escolas (CFAE), está a implementar o programa de Capacitação Digital das Escolas, 

que pretende impulsionar o desenvolvimento de estratégias inovadoras e indutoras de mudança 

que terão impacto na melhoria da gestão escolar, na qualidade do ensino, nas aprendizagens e 

nos resultados escolares. A Capacitação Digital das Escolas assenta em três eixos fundamentais, 

concentrando-se este evento, concretamente, na capacitação digital de docentes. 

 A Direção-Geral da Educação, em colaboração com os Centros de Formação e Associação de 

Escolas (CFAE), proporcionou as condições para que os professores, dos vários ciclos do ensino 

básico e do ensino secundário, a lecionar nas escolas da rede pública em Portugal Continental e 

nas Escolas Portuguesas no Estrangeiro, tivessem oportunidade de aceder a um questionário 

que tem por base a ferramenta de autorreflexão Check-In, desenvolvida pelo Joint Research 

Centre (JRC), validada em diversos países da União Europeia, incluindo Portugal, e 

disponibilizada pela Universidade de Aveiro. A utilização desta ferramenta de diagnóstico 

permite não só́ que os docentes conheçam o seu nível de proficiência digital, mas constitui, 

ainda, o elemento central a ter em conta no processo de formação dos grupos de docentes que 

integrarão as turmas das oficinas de formação, desenhadas e orientadas para os 3 níveis de 

proficiência (nível 1, 2 e 3). Participaram neste processo de autorreflexão 99740 docentes, num 

universo aproximado de 108000. No que concerne aos resultados obtidos, 26% dos 

respondentes ficaram posicionados no nível 1, 65% no nível 2 e 8% no nível 3. 



 
 

 

 


