
Apoiar as escolas na era da mudança digital



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



https://www.youtube.com/watch?v=nmBEtD07u_M https://www.youtube.com/watch?v=5xFDSPKuhyc

Introdução ao SELFIE Guia do Coordenador SELFIE

https://www.youtube.com/watch?v=nmBEtD07u_M
https://www.youtube.com/watch?v=5xFDSPKuhyc


Fazer melhor uso da tecnologia digital para ensinar e 
aprender

Desenvolver de habilidades e 
competências digitais relevantes

Melhorar os sistemas educacionais através de uma melhor 
análise e previsão de dados

Plano de Ação para a Educação Digital







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



Self-reflection on Effective Learning
by Fostering Innovation through Educational  
Technology

Autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz

promovendo a inovação através de tecnologia

educativa



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



A. Liderança

Papel da liderança na integração das tecnologias digitais na escola e com a sua utilização eficaz no trabalho aí 

desenvolvido: o ensino e a aprendizagem.

B. Colaboração e trabalho em rede

Medidas que as escolas podem adotar para apoiar uma cultura de colaboração e comunicação que promova a 

partilha de experiências e uma aprendizagem eficaz, dentro e fora dos limites das organizações.

C. Infraestruturas e equipamento

Existência de infraestruturas adequadas, fiáveis e seguras (como equipamentos, software, recursos de 

informação, ligação à Internet, apoio técnico ou espaço físico), que podem permitir e facilitar a inovação no 

ensino, na aprendizagem e nas práticas de avaliação.

Domínios 



D. Desenvolvimento Profissional Contínuo

Analisa se a escola facilita e investe no Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC) do seu pessoal a todos os 

níveis. O DPC pode apoiar o desenvolvimento e a integração de novas formas de aprender e de ensinar, que 

exploram as tecnologias digitais para obter melhores resultados de aprendizagem.

E. Pedagogia: apoios e recursos

Refere-se à preparação para a utilização das tecnologias digitais de aprendizagem, com vista à atualização e 

inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.

F. Pedagogia: aplicação em sala de aula

Refere-se à aplicação, em sala de aula, das tecnologias digitais de aprendizagem, com vista à atualização e 

inovação em termos de práticas de ensino e aprendizagem.

Domínios 



G. Práticas de avaliação

Medidas que as escolas podem considerar para passarem gradualmente de uma avaliação tradicional para um 

repertório de práticas mais abrangente. Este repertório poderá incluir práticas de avaliação baseadas nas 

tecnologias, que sejam centradas nos alunos, personalizadas e fidedignas.

H. Competências digitais dos alunos

Conjunto de aptidões, conhecimentos e atitudes que permitem a utilização confiante, criativa e crítica das 

tecnologias digitais por parte dos alunos.

Domínios 



Tira um retrato instantâneo do uso que uma escola faz das tecnologias digitais.

Questionário
«De que forma são as

tecnologias utilizadas na 
escola?» 

O questionário SELFIE recolhe de 
forma anónima as opiniões de 
alunos,  professores e diretores

escolares

... para 6 domínios

O questionário SELFIE 
analisa 6 domínios-chave 

da educação digital
(áreas)

Um relatório  
feito à medida

Um  retrato instantâneo 
dos pontos fortes e fracos
da utilização que a escola

dá às tecnologias na 
aprendizagem

Desenvolvimento
profissional contínuo

Ensino e  
Aprendizagem

Liderança Infraestruturas e  
equipamentos

Práticas de  
avaliação

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



Escala de fácil
resposta

Escala de resposta

1: Discordo completamente | eu/nós/os outros NÃO fazemos isto | Pela
minha experiência isso não é de todo verdade

2: Discordo

3: Concordo parcialmente

4: Concordo

5: Concordo plenamente | eu/nós/os outros fazemos isto | Pela minha
experiência isso é de todo verdade

N/A: Não aplicável











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



Exemplo de 
Relatório

Exemplo de agregação dos resultados para comparação entre níveis de ensino 



Como utilizar a SELFIE na escola

SELFIE tira um retrato do uso que as escolas fazem das
tecnologias digitais . É online e a participação é anónima.

ADAPTE
a ferramenta 

ao contexto da 
sua escola

1
RECOLHA

as opiniões e as 
experiências dos 

dirigentes 
escolares, 

professores e 
alunos

2
DEBATA os 
resultados e 
PLANEIE as 
melhorias

3
MONITORIZE

os progressos e 
adapte o seu 

plano

4



Decisão de 
quando participar

AGOSTO
a

DEZEMBRO

JANEIRO
a

ABRIL

ABRIL
a

JUNHO

Evolução ao longo
dos anos



Quanto maior o

número de

participantes

em cada escola,

melhor será a

qualidade dos  

resultados



Taxas mínimas de participação



Escolas que  
participam:

Certificados e
Emblema



O que o SELFIE
não faz



SELFIE

Dirigentes Professores Alunos

CHECK-IN

Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital da Escola



Competências Digitais 
dos Docentes

Check-in

Proficiência Digital
das Escolas

SELFIE

Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital

Embaixador Digital
CFAE



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

https://www.erte.dge.mec.pt/projeto-e2d


