
Apoiar as escolas na era da mudança digital



Competências Digitais 
dos Docentes

Check-in

Proficiência Digital
das Escolas

SELFIE

Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital

PADDE

Embaixador Digital
CFAE



SELFIE

Dirigentes Professores Alunos

CHECK-IN

Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital da Escola



A tecnologia digital faz  parte do nosso
dia-a-dia e  deve constituir uma parte  essencial 
das nossas práticas de aprendizagem

90% dos postos de trabalho futuros vão 
exigir competências digitais

43% dos europeus não possuem
competências digitais básicas





O pensamento por detrás
do SELFIE

Referencial Europeu para  
Organizações Educativas

Digitalmente
Proficientes

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg

DigCompOrg

Abordagem holística focada 
nas pessoas e suas práticas

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg


Comissão Europeia

Ministérios da  
Educação

Organizações
parceiras

Institutos de  
investigação

Desenho participativo



Desenhado  
conjuntamente com:

• Alunos

• Professores

• Diretores escolares



https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_pt

Ferramenta [Questionário] online

Qualquer escola pode participar

Destinado a dirigentes escolares, professores e alunos

Produz relatórios por domínio, questão e tipo de participante 
(comparando os resultados) 



Como a 

tecnologia pode 

ser usada para 

aprender de 

modos diferentes 

na era digital?

Ajudar as Escolas a compreender como a tecnologia está integrada e é utilizada, e em que 
medida contribui para os processos de ensino e de aprendizagem.



Compreender o que está a correr bem e

o que pode ser melhorado, estimulando 

a discussão e a reflexão na 

comunidade educativa.





Reúne  
perspectivas de  

diretores escolares,
professores e alunos

Online e Gratuito



Abordagem de
360o

O questionário  

SELFIE analisa

8 domínios-chave da  

educação digital

A. Liderança

B. Colaboração e trabalho em rede

C. Infraestruturas e equipamentos

D. Desenvolvimento profissional contínuo

E. Pedagogia - apoios e recursos 

F. Pedagogia - aplicação em sala de aula

G. Práticas de avaliação

H. Competências digitais dos alunos



Desenhado para  

todas as escolas

Ensino Básico

Secundário

Profissional



Utilização:

- a qualquer hora

- em qualquer lugar

- em qualquer
dispositivo



Os alunos

devem responder

ao SELFIE durante

as aulas



A participação é

anónima



Questões  

podem ser  

adaptadas

para se adequar

à escola



Porque cada

escola é  

diferente...

QUESTÕES
ADICIONADAS

QUESTÕES  
OPCIONAIS

QUESTÕES
COMUNS







Relatório SELFIE  
para cada escola

O que está a  
funcionar bem, onde

é necessário melhorar
e quais são as prioridades



Apenas a escola  
tem acesso ao

relatório





Escolas que  
participam:

Certificados e
Emblema



O que o SELFIE

não faz



https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_pt


