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O que é o Projeto Selfie?

SELFIE «Self-reflection on Effective Learning by Fostering

Innovation through Educational technologies» é um

instrumento de autorreflexão e autoconhecimento concebida

para apoiar as escolas no processo de aprendizagem na era

digital, a incorporar tecnologias digitais no ensino, na

aprendizagem e na avaliação das aprendizagens dos alunos.

Promove a inovação através de tecnologia educativa



A ferramenta “Selfie”pode realçar o que está a funcionar bem, as

áreas que requerem melhorias e quais devem ser as prioridades.

O SELFIE ajuda a compreender de que modo o trabalho é

elaborado de forma reticular na comunidade educativa.

O Projeto Selfie - Tira um retrato instantâneo do uso que uma escola 
faz das tecnologias digitais.



Utiliza questionários para recolher as opiniões dos dirigentes

escolares, professores e alunos, de forma anónima e compila os

resultados num relatório interativo que permite identificar os

pontos fortes e os fracos.

O SELFIE não mede nem compara os conhecimentos ou as

competências dos utilizadores.

Como funciona o Projeto Selfie?

https://www.youtube.com/watch?v=0FOIBvXRA_0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0FOIBvXRA_0&feature=youtu.be


Como a  
tecnologia pode  
ser usada para  

aprender de  
maneiras novas e

diferentes?



Como a  
tecnologia pode

apoiar 
a

aprendi
zagem na  
nossa era 

digital?



Vamos conhecer a Selfie por etapas!



Vamos conhecer a Selfie



Questionários

(Estrutura)

Os questionários são constituídos por 3 grupos 

de questões:

• 1) Questões comuns (para todas as

escolas/agrupamentos)

• 2) Questões opcionais (estão definidas mas

cada escola/agrupamento escolhe as que

melhor se lhe adequam)

• 3) Questões adicionadas (cada

escola/agrupamento insere até 10 questões

que vão de encontro à sua realidade



IMPORTANTE: - Para um maior rigor nos resultados, evitar usar o termo 
intermédio: 3 (concordo   parcialmente). O questionário deverá ser respondido 
de uma só vez, não há possibilidade de interromper e retomar 
posteriormente.

Questionários
(Escala de respostas)





• Duração média das respostas:

• Dirigentes: 30 minutos

• Professores: 40 minutos

• Alunos: 20 minutos

Cada participante  
(dirigente/professor) recebe um link 
para o questionário a que responderá.

Os Diretores de Turma / Professores
titulares de turma receberão o link
para o questionário a que os seus
alunos responderão

No final do questionário pode ser emitido um certificado.

Questionário
s



Organização no AERS

• Dirigentes/Professores – período de resposta ao questionário – a
partir de 15 de abril.

• Alunos – os professores titulares de turma/diretores de turma
reservam uma hora (cidadania, por exemplo) para que todos os
alunos da turma respondam ao questionário à mesma hora.

Utilização: - a qualquer hora -
em qualquer lugar - em
qualquer dispositivo

Quanto maior o número de participantes em cada escola, melhor 
será a qualidade dos resultados.



Relatório SELFIE para cada escola

O relatório permite inferir:

• O que está a funcionar bem 

• Onde é necessário melhorar 

• Quais são as prioridades

APENAS A ESCOLA/AGRUPAMENTO TEM 
ACESSO AO RELATÓRIO



Relatório selfie





O que a SELFIE não faz







Equipa SELFIE no AERS

• António Paralta

• Paula Vaz 

• Rosa Marques


