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 Instalação de um computador nas 

secretárias das Assistentes Operacionais que 

estão nos Blocos: 

_Ligação à rede elétrica da Escola; 

_Ligação à internet, ethernet ou wireless. 

Objetivos desta medida: 

_Informação sempre disponível e atualizada, 

nomeadamente referente a horários (dos professores e dos 

alunos) e ocupação das salas de aula; 

_Desmaterialização do papel; 

_Formação básica, ao nível do Digital, para as 

Assistentes Operacionais; 

_Implementação e Desenvolvimento do Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Academia Digital para Pais 

O Programa 

Academia Digital para 

Pais é uma iniciativa 

da E-REDES em 

parceria com a 

Direção-Geral da Educação, que dá a possibilidade aos 

pais e aos encarregados de educação, de crianças do 

Ensino Básico, de frequentar ações de formação 

promotoras de competências digitais. 

A nossa Escola foi selecionada para participar nesta 

terceira edição do Programa, que agora alarga o seu 

espetro de ação, em termos formativos, com o 

lançamento do Curso - Consumidor Digital, pretendendo 

sensibilizar os cidadãos para a importância de atitudes 

críticas e conscientes, de modo a adotarem 

comportamentos que favoreçam a poupança de energia e 

um consumo adequado de recursos naturais. 

A terceira edição do Programa Academia Digital para 

Pais, integra a seguinte oferta formativa:  

 Curso - Competências digitais básicas (8 h); 

 Curso - Segurança e Cidadania Digital (8 h); 

 Curso - Consumidor Digital (8 horas). 
 

 Inovar 

A Escola está empenhada em otimizar todas as 
potencialidades que o Inovar possui. Neste sentido, já 
estamos a implementar algumas novidades:  

_Comunicação com a Comunidade Educativa; 

_Preenchimento da Avaliação dos Alunos por Domínios; 

_Preenchimentos dos RTP (Relatório Técnico Pedagógico) 
dos alunos com necessidades educativas especiais; 

_Renovação de matrículas; 

_Preenchimento de questionários. 

 

 Eu Sou Digital 

O EUSOUDIGITAL é um Programa de Capacitação 

Digital que ajuda adultos que nunca usaram a internet. 

Com a ajuda de Mentores/Voluntários, no nosso caso, 

alunos do Curso Profissional “Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos”, damos formação 

aos Auxiliares de Ação Educativa da nossa Escola. 

Aconteceu durante o dia 21 de outubro o primeiro 

grande momento de formação. 

A Academia EUSOUDIGITAL é o espaço onde 

Alunos e Mentores podem aceder a conteúdos 

exclusivos que lhes permitem aprender e ensinar o 

digital ao seu ritmo, de forma simples e gratuita.  


