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    1.1. Dados do Agrupamento 

        

 Equipa de Transição Digital       
        

 Nome     Função  

 Equipa executiva       

 Hermenegildo Pateiro Diretor     
       

 Rui Rebocho Coordenador do PADDE  
        

 Carlos Rosmaninho Professor 
        

 Equipa consultiva       

 Carla Vieira Coordenadora Departamento Línguas  
        

 António Rosmaninho Coordenadora Departamento Matemática e Ciências Experimentais 
       

 Mónica Rebocho Coordenadora Departamento Educação Especial  
        

 Paula Gaspar Professora Bibliotecária 
       

 Maria da Paz Santos Coordenadora Departamento 1º ciclo  
        

 Manuel Santos Coordenador Departamento Expressões 
       

 Henrique Gonçalves Coordenadora Departamento Ciências Sociais e Humanas  
        

       

 Informação Geral do Agrupamento     
       

 Nº de estabelecimentos escolares 7    

 Nº de alunos   607    

 Nº de professores   87    

 Nº de pessoal não docente   42    

 Escola TEIP   Não  

     

 Período de vigência do PADDE  01/09/2021 a 31/08/2023  
        

 

 

Data de aprovação em Conselho Pedagógico 15/12/2021 
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1.2. Resultados globais do diagnóstico 

 

SELFIE 
 

 Período de aplicação 
 

1ª fase: junho a julho /2021  
2ª fase: outubro / 2021                  

                               

                               

 Participação                            
                               

 Nível de ensino     Dirigentes     Professores      Alunos    
    

Convidados 
  

Participação 
  

% 
  

Convidados 
  

Participação 
  

% 
  

Convidados 
  

Participação 
  

% 
 

                      

 1º ciclo / 2º ciclo  5  3  60   20  10  50  45  38  84  

 3º ciclo  5  5  100   17  11  65  115  115  100  

 Secundário geral    6   6   100   16   10   63   43   43   100  

 Secundário profissional  1  1  100   5  3  60  8  8  100   
 
 

 

CHECK-IN 
 

Período de aplicação jan/2021 
    

    

Participação   
    

Nº de respondentes  81  

%  84  
 
 
 
 

Outros referenciais para reflexão 
Níveis da Check-in  
Nível 1 – 23%                        Nível 2 – 54%                        Nível 3 – 6%  
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1.3. A História Digital do Agrupamento: Diagnóstico  

 

Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE]   

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 
1º ciclo / 2º ciclo 4 3,7 3,9 

3º ciclo 3,8 3,4 3,5 

Secundário geral 3,8 3,8 3,8 

Secundário profissional 4 3,9 4,2  
 

 
 

Disponibilidade de acesso e de equipamentos dos alunos em casa [Dados da Escola]   
Em % Computador Internet 

1º ciclo 113 116 

2º ciclo 73 73 
3º ciclo 150 152 

Secundário geral 84 82 
Secundário profissional 14 14  

 
 

 

 

Serviços Digitais  
Assinale com um X Sim Não 

Sumários digitais X  

  Controlo de ausências X  

  Contato com Encarregados de Educação X  

 Outros (indicar): Site do Agrupamento, Google Workspace, domínio próprio para   
 e-mails institucionais  
 
 
 
 

Gestão de sistemas 
 

Email institucional – GIAE - Sistemas de Gestão Digital – Software de Horários 

 

Atualmente, o Agrupamento dispõe de um Sistema de Gestão Integrado de Administração Escolar eficaz; uma Plataforma de 

Ensino/Aprendizagem (Classroom) e outras aplicações no Google Workspace para docentes e alunos; um servidor que aloja o 

site do Agrupamento e todos os outros serviços.  

Como pontos a melhorar, salienta-se o aumento da velocidade e a abrangência da internet, bem como a renovação/atualização 

dos equipamentos e softwares tecnológicos. 
 

 

Gestão de sistemas 
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1.4. A História Digital do Agrupamento: Dimensão Pedagógica  

 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE]   
Valores médios Dirigentes Professores  Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 4,0 4,1 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3,1 3,4  3,4 

Práticas de Avaliação 2,9 3,0 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3,8 3,5  3,7  
 
 

 

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]   

Área Nível 1 Nível 2  Nível 3 

Recursos digitais 31 31 7 

Ensino e aprendizagem 37 28  4 

Avaliação 37 27 5 

Capacitação dos aprendentes 29 32  8 

Promoção da competência digital dos aprendentes 30 37 2  
 
 
 
 
 

Comentários e reflexão 

As dimensões com valores médios mais baixos centram-se nas práticas de avaliação, bem como no processo de ensino e 

aprendizagem, com 37% no nível 1. Comparativamente, ao nível de competência dos docentes, também se constata que a 

maioria se encontra nos níveis 1 e 2 de proficiência digital. 

 

Assim, a dimensão referente às práticas digitais de avaliação e bem como as que envolvem todo o processo de ensino e 

aprendizagem, serão uma área de intervenção prioritária:   

• Investir no Ensino/Aprendizagem orientado para a avaliação formativa (no feedback em tempo útil aos alunos e na 

autorreflexão sobre a aprendizagem);  

• Investir na criação/reformulação e eficaz utilização de recursos/métodos de avaliação digital, que contribuam para 

uma aprendizagem consolidada, uma maior inclusão e diversificação das estratégias, em contexto de sala de aula;  

• Capacitar os alunos para a otimização dos recursos e equipamentos digitais para a aprendizagem, tornando-os mais 

ativos, promovendo neles mais competências transversais nas diferentes Literacias;  

• Fomentar o trabalho colaborativo, partilhado em rede.  

 
 

 

Comentários e reflexão 
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1.5. A História Digital da Escola: Dimensão Organizacional  

 

Resultados por dimensão [Dados do SELFIE]   

Valores médios Dirigentes Professores  Alunos 

Liderança 3,2 3,1 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3,3 3,2  3,5 

Desenvolvimento profissional contínuo 3,6 3,4 ----- 
  

 

Nível de competência dos docentes por área (em %) [Dados do Check-In]   

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Envolvimento profissional 36 37 6 
     

 

Competências Digitais Pessoal não docente 
 

É percetível que a maioria do pessoal não docente utiliza as tecnologias essencialmente para comunicação em redes sociais e 

correio eletrónico. Embora alguns já tenham frequentado ações de formação na área digital, considera-se importante reforçar 

as competências digitais numa abrangência de temáticas.  
 
 

 

Sistemas de informação à gestão 
 

SIGO GIAE SASE GPV 
    

CIBE OFICIAR SmartDOCS SINAGET 

SNCAP Vortal eSPap  
     

 

Comentários e reflexão 
 

As dimensões onde se registam valores médios mais baixos centram-se na liderança, transversalmente a dirigentes e 

professores. 

 

Comparativamente, ao nível de competência dos docentes, constata-se que a maioria se encontra nos níveis 1 e 2 de 

proficiência digital. 

 

Assim, será uma área de intervenção prioritária a definição de uma estratégia digital, no sentido de envolver ativamente os 

professores no desenvolvimento da mesma, proporcionando espaços para experimentar novas formas de ensinar com as 

tecnologias digitais. E, no sentido de garantir uma comunicação interna e externa mais fluída, conduzindo a uma celeridade 

e eficácia da transmissão da informação, desburocratizando processos organizacionais, serão uniformizados procedimentos 

de atuação. 

 

A estratégia aponta assim para o reforço do desenvolvimento profissional contínuo, através de ações de formação, no 

âmbito do ensino e da aprendizagem, com as tecnologias digitais. 
 
 
 
 
 

 

6 



 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola   
________________________________________________________________________________________________ 

  
2.1. Objetivos do PADDE 

  

 

Visão 
 

Face à rapidez com que ocorre a evolução a nível tecnológico, exige-se por parte das instituições uma preparação contínua 

para enfrentar os desafios e mudanças inerentes a uma transição digital global, garantindo uma maior igualdade, equidade e 

inclusão dos alunos em todo o processo educativo. 

Assim, a transformação digital a implementar no agrupamento, em linha com as orientações europeias, com o desafio de inovar 

e melhorar a qualidade da educação, assenta numa capacitação digital e global da organização educativa, que não ocorrerá 

rapidamente (julgamos nós), mas sim de forma lenta e sustentada. Deste modo, a resposta da Escola às necessidades da 

sociedade atual, dependerá muito das ações de integração das ferramentas digitais na vida diária dos professores e 

consequentemente nas suas salas de aulas, articulando de forma consistente o digital com o processo de ensino e 

aprendizagem. 

De acordo com o diagnóstico realizado, as áreas de intervenção prioritárias serão as infraestruturas, o equipamento, a  

pedagogia e avaliação em sala de aula. Será nestas áreas que incidirão as ações propostas neste plano, sendo imprescindível 

para a sua concretização, um estreito trabalho de articulação entre os diversos intervenientes.  
 
 
 
 

Objetivos gerais 
 

• Desenvolver uma estratégia digital nos processos de inovação educacional, adequando-os aos contextos e desafios 

da sociedade atual, promovendo a literacia digital;  

• Envolver os professores no seu processo de capacitação digital, com vista à integração transversal das TIC nas práticas 

profissionais e pedagógicas;  

• Desenvolver novas formas de comunicar, aprender e de ensinar que explorem os recursos educativos digitais (RED), 

para obter melhores resultados de aprendizagem; 

• Integrar ferramentas digitais na avaliação das aprendizagens; 

• Melhorar as condições físicas de conectividade, equipamentos, capacidade organizacional e competências, com vista à 

universalização de uma educação digital. 
 
 
 
 
 

Parceiros 
Direção Geral da Educação 

Câmara Municipal de Arraiolos 

Associação de Estudantes 

Empresas da região 

Editoras 

           Instituições e organizações da comunidade 

Centro de Formação Beatriz Serpa Branco 

           Universidade de Évora 

Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) 
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2.2. Planeamento de atividades / ações  

 

As seis áreas do Quadro Europeu de Competência Digital para Cidadãos (DigCompEdu) centram-se em diferentes aspetos das atividades profissionais dos educadores: 
    
     
 

 
SÍNTESE DO QUADRO DIGCOMPEDU 

 
 
 
 

Neste sentido, face ao diagnóstico realizado e atendendo às seis áreas do DigComEdu, propõem-se algumas ações que visam responder aos problemas detetados, organizados em três 

dimensões: Organizacional, Pedagógica e Tecnológica e digital. 
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Dimensão Organizacional 
Objetivos / Área do DigCompEdu Ações operacionalizantes Intervenientes Calendarização 
Apresentar o PADDE 
 
 

Dar a conhecer o Plano de Ação de Desenvolvimento Digital 
do Agrupamento 

Diretor do Agrupamento 
Coordenador da Equipa de Desenvolvimento Digital 
Coordenadores / Diretores de turma/Professores 

Jan 2022 
Início de cada 

ano letivo 

Proporcionar a adaptação progressiva da 
escola à realidade da educação digital 
 

Atualizar do Regulamento Interno, com a inclusão de um 
artigo dedicado à Educação Digital e aos Ambientes Digitais, 
articulado com a política digital expressa no PE. 

Conselho Pedagógico 
Conselho Geral 

2021-22 

Garantir a criação de um sistema de 
gestão digital para partilhar e trocar 
conhecimento e experiência 

Criar um sistema de gestão digital de partilha (repositório), 
para disponibilizar informação e recursos educativos digitais 
(RED), por grupo disciplinar 

Equipa PADDE 
Coordenadores de Departamento Curricular 
Delegados de grupo disciplinar  
Professores 

Até Fev 

Divulgar iniciativas no âmbito do digital 
(sessões de formação, palestras, 
encontros) 

Dar a conhecer tecnologias, ambientes digitais e 
oportunidades de formação a colegas e pares 

Diretor do Agrupamento 
Coordenador da Equipa de Desenvolvimento Digital 
Editoras 
Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) 
Centro de Formação Beatriz Serpa Branco 
Professores 

Ao longo do ano 
letivo 

Promover a desmaterialização dos 
processos e procedimentos com 
recursos ao digital.  

Prosseguir o processo de desmaterialização de documentos 
e procedimentos 

Diretor do Agrupamento 
Conselho Pedagógico 
Coordenadores de Departamento Curricular 
Biblioteca 

Final de cada 
ano letivo 

Assegurar uma comunicação 
interna/externa fluída 

Elaborar o Plano de Comunicação Diretor do Agrupamento 
Coordenador da Equipa Desenvolvimento Digital 
Coordenadores de Departamento / Delegados de Disciplina 
Professores 

Dez 2021 
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Dimensão Pedagógica 
Objetivos  Ações operacionalizantes Intervenientes Calendarização 
Promover uma utilização eficiente e inovadora 
das tecnologias digitais durante a planificação, 
implementação e avaliação do ensino-
aprendizagem 

- Capacitar os docentes para a eficaz utilização das tecnologias 
digitais através da formação em CDD 
- Utilizar tecnologias de aprendizagem digital para alargar o âmbito 
e a variedade de processos no processo ensino-aprendizagem 

Diretor do Agrupamento 
Centro de Formação Beatriz Serpa Branco 
Delegados de grupo disciplinar 
Diretores de turma/Professores titulares 
Professores/Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

Melhorar a inclusão, a personalização e o 
envolvimento ativo dos alunos 

- Sensibilizar alunos e professores para uso nas aulas do 
equipamento cedido pelo ME 
- Recorrer a recursos educativos digitais para diversificar práticas 
educativas 

Professores 
Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

Promover o trabalho interdisciplinar e a 
criatividade com recurso ao digital 

Realizar Domínios de Articulação Curricular com recurso ao digital Conselhos de Turma 
Professores Titulares 

Ao longo do ano 
letivo 

Garantir feedback em tempo útil de forma 
eficaz e com resultados diretos na sua 
aprendizagem 

Usar tecnologias digitais para análise dos resultados da avaliação e 
consequente feedback para os alunos 

Professores 
Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

Promover a leitura, a literacia digital e 
linguística e o pensamento computacional, de 
acordo com os interesses e as expectativas dos 
alunos conduzindo a aprendizagens entre pares 

Integrar projetos transdisciplinares, nacionais ou internacionais, 
recorrendo às plataformas e ferramentas digitais. 

Biblioteca Escolar 
Coordenadores de Departamento 
Delegados de grupo disciplinar 
Diretores de Turma/Professores 
Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

Adotar estratégias que promovam a cidadania 
digital 

Explorar temas da Cidadania Digital (comportamentos seguros, 
controlo da qualidade das informações, plágio, direitos de autor, 
etc.), na disciplina de Cidadania (https://www.seguranet.pt/, 
https://www.miudossegurosna.net/ ) 

Biblioteca Escolar 
Associações de Estudantes 
Diretores de Turma/Titulares de Turma 
Professores / Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.seguranet.pt/
https://www.miudossegurosna.net/
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Dimensão Tecnológica e Digital 
Objetivos Ações operacionalizantes Intervenientes Calendarização 

Melhorar as infraestruturas tecnológicas 
existentes na escola 
 

- Aumentar a velocidade e abrangência da internet, 
solicitando a intervenção do Ministério da Educação; 
- Requalificar o parque informático da escola, solicitando a 
intervenção do Ministério da Educação; 

Diretor do Agrupamento 
Ministério a Educação 
Coordenador do PADDE 

2021-2022 
 

2022-2023 

- Instalação de novos projetores; 
- Recondicionar alguns computadores recorrendo ao 
incremento de memória RAM e discos de acesso mais 
rápido (SSD). 

Diretor do Agrupamento 
Coordenador do PADDE 

Até jun 2022 

Melhorar a assistência técnica aos 
equipamentos do parque informático 

- Criar e orientar, uma equipa de apoio (constituída por 
alunos do Curso Instalação e Manutenção de redes 
Informáticas) à assistência técnica. 
 

Coordenador do PADDE 
Alunos do Curso Instalação e Manutenção de redes 
Informáticas 

Até dez 2021 

Gerir a atribuição de computadores a todos os 
alunos e docentes 

- Entregar computadores a alunos e docentes, à medida 
que o equipamento chegue à escola. 

Diretor do Agrupamento 
Ministério da Educação 
Coordenador do PADDE 

Ao longo do ano 
letivo 

Promover e certificar práticas e políticas de 
segurança digital 

Elaborar candidatura ao Selo de Segurança Digital Diretor do Agrupamento 
 

2021-22 

Promover nos Pais/EE o incremento da 
utilização do digital para fins pedagógicos e 
administrativos.  
 

Motivar para a utilização da plataforma GIAE online 
divulgando para o efeito as funcionalidades disponíveis na 
mesma, bem como o seu email. 

Diretores/Titulares de Turma 
 

Início de cada 
ano letivo 

Promover a utilização de aplicações 
informáticas específicas de cada área do saber 

Instalar, em articulação com os Grupos, aplicações 
gratuitas nas salas de aula. 

Coordenador do PADDE 
Professores 
Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 
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2.3. Plano de comunicação com a comunidade 

  

 

Enquadramento 
 

O plano de comunicação visa garantir que a comunidade educativa possa conhecer o PADDE e colaborar na sua implementação, 

contribuindo para uma escola mais digital potenciando processos regulares de inovação digital adequadas à realidade de todo o 

Agrupamento, em linha com o projeto educativo. 

A colaboração das estruturas intermédias nesta comunicação irá permitir uma maior eficácia comunicacional, com uma 

regularidade que permita envolver toda a comunidade escolar num espírito colaborativo, de inclusão e equidade. 

Uma comunicação efetiva e eficaz permite aumentar o conhecimento, gerir a mudança levando os atores educativos a participar 

na Escola, de forma mais esclarecida e atempada. 
 
 
 

 

Plano de comunicação 

Plano de comunicação 

Destinatários Meios/Ferramentas Responsável 

Professores Reuniões de Conselho Pedagógico 
Reuniões de departamento curricular 
Reuniões de grupo disciplinar 
Sistema de gestão digital (Drive) 
Email institucional 

Diretor do Agrupamento 
Equipa do PADDE 

Pessoal não docente Email Institucional Diretor do Agrupamento 

Equipa do PADDE 

Alunos Conselhos de turma intercalares 
Sistema de gestão digital de aprendizagem 
Email institucional 
Reuniões com Associação de Estudantes 

Coordenadores de diretores de 
turma/Estabelecimento 
Diretores de Turma/Titulares de Turma 
Professores 

Encarregados de 
Educação 

Reuniões de encarregados de educação 
Conselhos de turma intercalares 
Email dos EEs 

Diretor do Agrupamento 
Diretores de turma/Titulares de Turma 
Professores 

Comunidade Educativa Reuniões do Conselho Geral 
Portal do Agrupamento 
Redes sociais 

Diretor do Agrupamento 
Equipa do PADDE 
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2.4. Monitorização e seus indicadores    

Dimensão Ações Métrica Fonte de Dados 

O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

Dar a conhecer o Plano de Ação de Desenvolvimento Digital 
do Agrupamento 

Aprovação e divulgação do PADDE 
em CP e CG 

- Reuniões CP e CG  
- Reunião Depart. 
- Emails 

Atualizar do Regulamento Interno, com a inclusão de um 
artigo dedicado à Educação Digital e aos Ambientes Digitais, 
articulado com a política digital expressa no PE. 

Aprovação de alteração do RI em CP 
e CG 

Reunião CP e CG 

Criar um sistema de gestão digital de partilha (repositório), 
para disponibilizar informação e recursos educativos digitais 
(RED), por grupo disciplinar 

- Criação da pasta na drive 
- Nº de REDs partilhados 

- Drive 
- Reunião de Grupo 
final de ano letivo 

Dar a conhecer tecnologias, ambientes digitais e 
oportunidades de formação a colegas e pares 

Nº de divulgações de formação 
docente (ou outras) em ambientes 
digitais 

Emails 

Prosseguir o processo de desmaterialização de documentos e 
procedimentos 

- Relatório Espaço Ocupado Servidor 
- Nº requisições em papel / no 
Usewin 

Equipa PADDE 
Biblioteca 

Elaborar o Plano de Comunicação Aprovação do PADDE - Reunião CP e CG 

P
ed

ag
óg

ic
a 

- Capacitar os docentes para a eficaz utilização das tecnologias 
digitais através da formação em CDD 
- Utilizar tecnologias de aprendizagem digital para alargar o 
âmbito e a variedade de processos no processo ensino-
aprendizagem 

% de professores com formação 
CDD 
 
% de professores que utilizam 
diversificadas ferramentas digitais 

- Dados Certificados de 
Formação (Centro de 
Formação) 
- Questionário 
professor na última 
reunião grupo 

- Sensibilizar alunos e professores para uso nas aulas do 
equipamento cedido pelo ME 
- Recorrer a recursos educativos digitais para diversificar 
práticas educativas 

% de professores que utilizam 
computador nas aulas 
% de professores que utilizam REDs 
pelo menos uma vez por mês 

Questionário professor 
na última reunião 
grupo 

Realizar Domínios de Articulação Curricular com recurso ao 
digital 

% de CTs que usaram DAC com 
recurso ao digital 

Ata final de ano letivo 
(outros assuntos) 

Usar tecnologias digitais como instrumentos de avaliação 
sistemática e contínua, e consequente feedback para os 
alunos 

% de professores que utilizam 
ferramentas digitais para avaliação 

Questionário professor 
na última reunião 
grupo 

Integrar projetos transdisciplinares, nacionais ou 
internacionais, recorrendo às plataformas e ferramentas 
digitais. 

% de professores que utilizam 
ferramentas digitais para avaliação 

 Questionário professor 
na última reunião 
grupo 

Explorar temas da Cidadania Digital (comportamentos 
seguros, controlo da qualidade das informações, plágio, 
direitos de autor, etc.) (https://www.seguranet.pt/, 
https://www.miudossegurosna.net/ ) 

Nº de aulas em que foram tratados 
temas de Cidadania Digital 

Questionário dos profs 
de Cidadania e TIC 

Te
cn

o
ló

gi
ca

 e
 d

ig
it

al
 

- Aumentar a velocidade e abrangência da internet, solicitando 
a intervenção do Ministério da Educação; 
- Requalificar o parque informático da escola, solicitando a 
intervenção do Ministério da Educação; 

- Satisfação no acesso à 
conetividade 
- Satisfação na utilização do parque 
informático 

Questionário à 
comunidade educativa 

- Instalação de novos projetores; 
- Recondicionar alguns computadores recorrendo ao 
incremento de memória RAM e discos de acesso mais rápido 
(SSD). 

- Nº de projetores substituídos 
- Nº de computadores 
recondicionados 

- Direção 
- Serviços 
administrativos 

Criar e orientar, uma equipa de apoio (constituída por alunos 
do Curso Instalação e Manutenção de redes Informáticas) à 
assistência técnica. 

- Nº de ocorrências resolvidas Registo na plataforma 
Pedido de apoio 
informático 

Entregar computadores a alunos e docentes, à medida que o 
equipamento chegue à escola. 

% de professores e alunos com 
computador em regime de 
comodato 

Direção: nº de autos de 
entrega 

Elaborar candidatura ao Selo de Segurança Digital Tipo de Selo recebido - Direção 
- SeguraNet 

Motivar os EEs para a utilização da plataforma GIAE online 
divulgando para o efeito as funcionalidades disponíveis na 
mesma, bem como o seu email. 

Nº de acessos de EE ao GIAE - Questionário aos EEs 

Instalar, em articulação com os Grupos, aplicações gratuitas 
nas salas de aula. 

Nº de pedidos de instalações Registos na aplicação 
de pedidos de Suporte 
Informático 

 

Indicadores para monitorização   
  

https://www.seguranet.pt/
https://www.miudossegurosna.net/


 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos 
 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola   
________________________________________________________________________________________________ 

 

Aval 

Avaliação e reformulação 

As ações serão avaliadas mediante questionários online e/ou recolha de informação em diferentes estruturas da escola. 

O questionário SELFIE será aplicado durante o mês de Janeiro de 2023. Mediante análise dos resultados e reflexão, o PADDE 

será revisto, integrando novas ações e procedendo a reajustes. 
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