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1. Introdução 
 

 

O Plano TIC para o ano letivo de 2019/2020 apresenta algumas apostas respeitantes às 

atitudes, aos comportamentos e à educação/sensibilização da comunidade escolar em relação 

à Segurança Digital em geral e à Cibersegurança em particular, abordando assim um tema que 

toma cada vez mais destaque no dia-a-dia das pessoas e das organizações. Procura dar 

destaque aos aspetos sociais desta realidade, em particular ao modo como a internet e os 

dispositivos informáticos são percecionados pelos utilizadores e quais as práticas 

correspondentes em termos da respetiva utilização em segurança. Essa perceção e as ações 

que daí decorrem vão definir os graus de apreensão, confiança ou cuidado na utilização das 

tecnologias digitais. 

 

Este plano tem também como principal objetivo o continuar a contribuir para a organização e 

dinamização da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro (AEEG) e está em linha com o projeto educativo 

e o regulamento interno do agrupamento, servindo de guião para as atividades a desenvolver 

durante este ano letivo. Destacamos também o documento orientador Estratégia TIC2020 que 

define a estratégia para a transformação digital na administração pública até 2020, em cujo 

plano sectorial para a Educação se definem 3 eixos cada um deles com 4 medidas. No eixo I, 

definiram-se as medidas Governação das TIC, Planos sectoriais das TIC, Interoperabilidade e 

Arquitetura de Referência TIC. No eixo II, as medidas Identificação eletrónica, Transparência 

e participação, Serviços eletrónicos e Inovação sectorial. No eixo III, as medidas Centro de 

competências TIC, Centros de dados na nuvem, Comunicação na AP e Aplicações comuns e 

em código aberto.     

De todas estas medidas para o setor da educação, a que já está a trazer grande impacto no dia-

a-dia do agrupamento é com toda a certeza a implementação do projeto Escola 360 que visa 

consolidar os processos de gestão escolar no ensino pré-escolar, básico e secundário numa 

aplicação centralizada, fiável, segura e menos onerosa. 

Este projeto, tendo-se iniciado no ano letivo anterior trará novos desenvolvimentos e 

implicações durante este ano letivo. É assim de prever mais uma vez, um contínuo aumento 

de trabalho das equipas de informática da escola, embora neste momento a curva de 

aprendizagem necessária na implementação desta aplicação já está estabilizada.  
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Outro grande impacto este ano letivo será em termos de organização dos espaços com a 

criação de novas salas de informática na escola Secundária, a implementar na antiga sala B107 

e que permitirá uma melhor gestão dos horários. Não será descurado também a modernização 

do anfiteatro com a reinstalação do equipamento informático e de som adequado às atividades 

que normalmente decorrem neste espaço.  

De resto, a equipa continuará a tentar manter os padrões de excelência que tem conseguido 

nos últimos anos, zelando para que toda a infraestrutura informática do agrupamento se 

mantenha sempre operacional. 

 

Temos escrito isto em anos anteriores mas nunca é demais relembrar que as competências das 

equipas TIC das escolas mantêm-se inalteradas e remontam essencialmente ao Plano 

Tecnológico da Educação, fundamentados por um quadro legislativo de referência definida 

no Despacho n.º 26 691/2005 de 27 de Dezembro de 2005 bem como no Despacho n.º 

700/2009 de 9 de Janeiro de 2009. 

Este sistemático aumento de trabalho e de responsabilidades das equipas TIC, com a 

manutenção ou muitas vezes diminuição das horas atribuídas para essas funções, pode pôr em 

causa o que é referido no estudo Eurydice (2011): “o acesso a uma rede de infraestruturas 

satisfatória é um dos fatores mais importantes que contribui para uma utilização efetiva das 

tecnologias de informação em todas as disciplinas e por todos os alunos”. 

 

Relembramos que no nosso agrupamento, a equipa TIC rege-se também pelas funções 

definidas no artigo 78º do Regulamento Interno, a saber: 

 

a) Elaborar no Agrupamento um Plano de Ação Anual para as Tecnologias de 

Informação de Comunicação TIC (Plano TIC). Este plano visa promover a integração 

da utilização das TIC nas atividades letivas e não letivas, rentabilizando os meios 

informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da 

comunidade educativa. Este plano PTE/TIC deverá ser concebido no quadro do 

Projeto Educativo do Agrupamento e integrar o Plano Anual de Atividades, em 

estreita articulação com o plano de formação; 
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b) Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia definidos no artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril (Projeto Educativo, Regulamento Interno, 

Planos Anual e Plurianual de Atividades, Orçamento, Relatório Anual de Atividades, 

Conta de Gerência, Relatório de Autoavaliação e Contrato de Autonomia); 

c) Coordenar e acompanhar a execução dos projetos do programa tecnológico da 

educação e de projetos e iniciativas próprias na área de TIC na educação, em 

articulação com os serviços regionais de educação e com o apoio das redes de 

parceiros regionais; 

d) Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na 

segurança ao nível do Agrupamento; 

e) Colaborar no levantamento de necessidade de formação e certificação em TIC e na 

segurança ao nível do Agrupamento; 

f) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho 

com outros docentes ou agentes da comunidade educativa; 

g) Zelar pelo funcionamento do equipamento e sistemas tecnológicos instalados, sendo 

o interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que 

prestem serviços de manutenção aos equipamentos; 

h) Articular com os técnicos da Câmara Municipal de Loures que apoiam as escolas do 

1.º ciclo do ensino básico do respetivo Agrupamento; 

i) Elaborar, no final de cada ano letivo, e em conjunto com os parceiros envolvidos, o 

balanço e a avaliação dos resultados obtidos, a apresentar ao diretor. 

 

Continuamos pois no caminho que tem sido de sucesso no nosso agrupamento, recorrendo às 

novas tecnologias como meio para solucionar problemas que surgem no dia-a-dia, desde 

situações simples às mais complexas. É neste contexto que o Coordenador TIC assume o papel 

de mediador, tendo a responsabilidade de analisar os problemas e apresentar e propor as 

soluções que melhor resolvam as várias situações com as quais a comunidade educativa se 

depara, fomentando a implementação de novos projetos que visam inovar e melhorar as 

condições de trabalho e de aprendizagem de todos, racionalizando os recursos que tem 

disponíveis para essa tarefa. 
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O trabalho desenvolvido pela equipa TIC continua com uma forte articulação com todo o 

grupo de informática, através da participação em vários projetos comuns que dinamizem o 

Agrupamento nomeadamente o concurso a projetos no âmbito da informática e a iniciação à 

aprendizagem da programação desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico, permitindo promover um 

conjunto alargado de capacidades, tais como o trabalho em equipa, a estruturação e 

organização de ideias, a criatividade, o espírito crítico, a resolução de problemas, o 

pensamento analítico e a atenção aos detalhes.  
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2. Situação Atual no Agrupamento 
 

A equipa TIC tem a seu cargo um conjunto alargado de equipamentos informáticos que se 

enumeram nos quadros seguintes, distribuído pelas 7 escolas do agrupamento a que esta 

equipa dá suporte.  

Toda esta informação está registada e continua a ser atualizada regularmente numa base de 

dados de gestão TIC. 

  

 

 

 

 
  

EQUIPAMENTOS  SECUNDÁRIA  BARTOLOMEU D IAS  
Computadore s  33 4  11 2  

Moni to re s  32 2  10 8  

Vídeo  Pro je to r es  49  37  

Quadros  In te ra t i vos  9  9  

Computadore s  Por tá te i s  HP  14  2  

Fotocop i adora / Imp re ssor a  5  1  

Impre ssor as  1  1  

Swi tch  E the rne t  15  2  

Ac ce ss  Po in t  W iF i   8   8  

UPS  5  5  

Ser v idor  de  Au ten t ic aç ão  Rad ius  1  1  

EQUIPAMENTOS  BÁSICA SACAVÉM  
Computadore s  M agalh ãe s  9  

Computadore s  Por tá te i s  2  

Vídeo  Pro je to r es  2  

Router  2  

EQUIPAMENTOS  BÁSICA Nº3  SACAVÉM  
Computadore s  M agalh ãe s  7  

Computadore s  Por tá te i s  13  

Computadore s  Des k top  4  

Router  1  
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EQUIPAMENTOS  BÁSICA PRIOR VELHO  
Computadore s  M agalh ãe s  11  

Computadore s  Por tá te i s  1  

Computadore s  Des k top  2  

Moni to re s  1  

Impre ssor a  1  

Vídeo  Pro je to r  2  

EQUIPAMENTOS  JI  TERRAÇOS DA PONTE  
Computadore s  Por tá te i s  2  

Vídeo  Pro je to r  1  

EQUIPAMENTOS  JI  QTA.S.JOSÉ  
Computadore s  Por tá te i s  1  

Computadore s  Des k top    1  

Moni to r  1  

Vídeo  Pro je to r  1  
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3. Plano de Ação 
 

3.1 Equipa 
 

Na sequência dos anos anteriores a equipa TIC mantém uma estrutura de recursos humanos 

semelhante embora se registe a saída de um elemento de informática que poderá 

comprometer o tempo de resposta às inúmeras solicitações que nos vão sendo colocadas. 

Este facto no entanto não deverá ser impedimento à continuidade do trabalho desenvolvido 

no ano anterior.  

O plano de ação será implementado por esta equipa coordenada pelo professor Luís Roque, 

destacando-se a participação da coordenadora técnica e da coordenadora das bibliotecas 

escolares que são duas importantes áreas onde as TIC têm grande impacto e onde proliferam 

diversas aplicações informáticas com constantes necessidades de intervenção.   

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

ELEMENT OS  

Coorden ador :  Lu í s  Roque  (LR)  

Fernand a Mendonç a (F M)  

Mad al ena  F er r ão  (MF)  

V í to r  Moe la s  (V M )  

Jos é  Car re i ra  (J C )  
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As principais áreas de responsabilidade da equipa são distribuídas de acordo com o quadro 

seguinte: 
 

 
 

 

 

 

  

ÁREAS DE INT ER VEN ÇÃ O  RESPON SÁ VEL  

Equipam ento s  d a  E SS  (Har dware  e  So f twa re )  LR  +  J C  

Equipam ento s  d a  BD (Hard war e  e  So f tw are )  VM  

Equipam ento s  do  1 ºc ic lo  (Ha rdwar e  e  So f tw ar e )  LR  +  J C  

Red e minedu  (ESS+BD)  LR  +  J C  +  VM   

Red e aeeg . local  (ESS)  LR  +  J C  

Video vig i lân c i a  LR  +  J C  

LR  +  J C  LR  +  J C  

Program as  Adm in i s t ra t ivo s   

GPV +  CO NTAB +  SASE +  O F IC IAR +  CI BE  
 LR  +  J C  +  MF  

Program as  

POS +  P ORT ARI A +  REFE IT ÓRI O  
 LR  +  J C  +  MF  

netG I AE  LR  +  J C  

E360  LR  +  J C  +  VM  

Ges tão  de  ma i l s  LR  +  J C  

Apoio  à  BE SS /CRE  LR  +  F M  

Blog  +  F ac ebook d a  BE SS  FM 

Red es  so c i a i s  do  Agrup am ento  (L ink ed in )  LR  

Apoio  à  BE BD  VM +  F M  

Pro je to  Progr ama ção  1 ºCi c lo  LR  +  J C  +  VM  

Coorden aç ão  +  Ba se  de  Da dos T I C  LR  

Apoio  a  u t i l i z ador es  

(pe sso al  doc ente ,  não  do ce nte  e  a lunos )  
LR  +  J C  +  VM  

Por ta l  do  Agrupam en to  E DUG A.PT  JC +  E qu i pa  P o r t a l  

Re la c ion amen to  com En t id ade s  E x tern as   

(M EC e  Empr es a s)  
LR  
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3.2 Objetivos Gerais  
 

À semelhança do ano letivo anterior, foi novamente definido como orientações para este ano 

letivo o desenvolvimento do plano em 5 dimensões:  

Dimensão 1 – Infraestrutura técnica e equipamentos tecnológicos 

Dimensão 2 – A segurança digital 

Dimensão 3 – Estruturas de suporte e criação de recursos educativos digitais 

Dimensão 4 – Projetos e atividades pedagógicas com TIC 

Dimensão 5 – Formação e certificação TIC 

 

 

 
 

Na Dimensão 1, a Infraestrutura técnica e equipamentos tecnológicos, vai ser garantida a 

contínua manutenção dos equipamentos existentes e reforço de aquisição de alguns outros, de 

forma a permitir alguma renovação e manter a operacionalidade de todo o agrupamento. Vão 

ser criadas novas salas na escola Secundária e será feita um registo e revisão geral do 

funcionamento dos equipamentos nas escolas do 1º ciclo para elaboração de relatório de 

necessidades à Câmara Municipal de Loures. 

     

 

TIC

Infraestrutura

Segurança

REDProjetos

Formação
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Na Dimensão 2, Segurança Digital, será totalmente revisto o Plano de ação eSafetyLabel, 

elaborado o documento Disaster Recover no AEEG e promovidos Workshop sobre CiberSegurança 

para a comunidade educativa. 

A Dimensão 3, Estruturas de suporte e criação de recursos educativos digitais, continuará a ser 

desenvolvida a disponibilização a todos os docentes de recursos partilhados e de fácil acesso, como 

por exemplo a disponibilização na plataforma Moodle de Recursos Educativos Digitais de forma 

organizada. 

Na Dimensão 4, Projetos e atividades pedagógicas com TIC, o foco incidirá no incremento do 

relacionamento das TIC com todas as escolas do agrupamento e na implementação de projetos 

relacionados com as TIC e que envolvam toda a comunidade educativa. 

Finalmente na Dimensão 5, Formação e certificação TIC, a equipa TIC prevê a realização de 

workshops, seminários e formação específica na nova aplicação E360 e noutras consideradas 

pertinentes. 
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 3.3 Objetivos Específicos 

 

  

 

 

1.INFRAESTRUTURA TÉCNIC A E EQUIPAMENTOS TEC NOLÓGICOS  DATA  
Aquis ição  e  insta lação  de novos computadores na sa la  C218 da Escola  

Secundária  
1ºPer íodo  

Aquis ição e  insta lação  de novos computadores na D i reção  1ºPer íodo  

Reparação  de  equipamentos in fo rmát icos em todas as  escolas do  
Agrupamento  

1º ,  2º  e  3ºPer íodo  

Redundância  de  acesso à  In ternet  (Backup)  para  os ut i l izadores da  
rede Admin ist rat iva ,  DT e  D i reção  

1ºPer íodo  

Monito r i zação da descont inuidade do  W7 por  parte  da Microsof t  2º  e  3º  Per íodo  

Cont inuação do apet rechamento das Escolas  Básicas com alguns  
novos equipamentos  

1º ,  2º  e  3ºPer íodo  

2.SEGURANÇA D IGITAL  DATA  
Manual  de  ut i l izador dos  S I  do Agrupamento  (para  docentes)  2ºPer íodo  

Elaboração de Documento  “Os Professores e  a  C ibersegurança”  2ºPer íodo  

Projeto  eSafetyLabel  EDUGA 2020  1º ,  2º  e  3ºPer íodo  

Elaboração d e documento Disas te r  Recover  2º  e  3ºPe r íodo  

3.ESTRUTURAS DE SUPORTE E CRIAÇÃO DE RECURSO S 

EDUCATIVOS DIGITAIS  
DATA  

Desenvo lv imento e  d ivulgação  do reposi tó r io  de  documentos of ic ia is  
no MOODLE  

1º  e  2ºPe r íodo  

Apet rechamento de novas sa las  no pavi lhão  B  da ESS 2ºPer íodo  

Apet rechamento do  renovado Anf i t eat ro  da ESS  2ºPer íodo  

4.PROJETOS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM TIC DATA  
Projeto  eSafetyLabe l  EDUGA 2020  2º  e  3º  Per íodo s  

Projeto  Impressora 3D  1º ,  2º  e  3º  Per íod  

Rea l i zação de  inquéri to  PTE/T IC  3ºPer íodo  

5.  FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TIC DATA  
Workshops sobre  E360  para  todos os  p rofessores  do Agrupamento  1ºPer íodo  

Excel  para  p rofessores  do 1ºc ic lo  2ºPer íodo  

Seminário  “Os Professores e  a  Cibersegurança”  2ºPer íodo  

Workshops vários  2º  e  3ºPe r íodo  
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4. Avaliação do Plano 
 
À semelhança dos anos letivos anteriores, será efetuada uma avaliação ao plano TIC, através 

da realização de um inquérito a aplicar a docentes e não docentes. 

Continuaremos a utilizar mesmos critérios da análise que incidirão sobre as seguintes 

dimensões: 

 Rede informática e equipamentos 

 Aplicações informáticas disponibilizadas 

 Apoio a utilizadores 

 Literacia tecnológica 

 

Serão analisados os seguintes itens: 

 Ações de formação 

 Número de professores que fizeram formação e/ou foram apoiados pela equipa PTE 

 Grau de satisfação dos utilizadores 

 Avaria de equipamentos e rapidez na resolução do problema 

 

A recolha e tratamento da informação constará, como vem sendo hábito, de relatório das 

atividades desenvolvidas durante este ano letivo que será apresentado à Direção em julho de 

2020 com o objetivo de fazer um balanço do que foi feito e de enumerar as necessidades ainda 

existentes e melhorias a aplicar no próximo ano letivo. 

 
 
 

 

  


