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Ofício Circular n.s 5.0.0-108 /2021

Data: 30/09 l2O2L

Assunto: Convite para apresentação dos

resultados da SELFIE for Teachers

Ex. mo/a. Senhor/a, Presidente do Conselho Executivo / Diretor / a do Estabelecimento

de Ensino;

A Comissão Europeia, através do Departamento de Educação e Psicologia da

Universidade de Aveiro, convidou a RAM para participar na testagem e validação da ferramenta

de autorreflexão sobre competência digital para professores do Ensino Básico e Secundário, a

SELFIE for Teachers. Para além de Portugal estiveram envolvidos mais 3 países: Estónia, ltália e

Lituânia.

Na sequência deste convite, já se realizou, com a participação generalizada das escolas

da RAM do Ensino Básico e do Ensino Secundário, a fase pré-piloto e a fase piloto desta

ferramenta.

No sentido de apresentar os resultados de pilotagem da ferramenta SELFIE for

Teachers, e tendo a escola que V.s 5y.3 preside participado neste processo, convida-se V.e Exe a

estar presente numa sessão no dia 06 de outubro, pelas 10H00, no Auditório da Escola Básica e

Secu ndária Gonçalves Zarco.

Mais se informa que a sessão de apresentação contará com a presença do Sr. s

Secretário Regional de Educação Ciência e Tecnologia e estará a cargo da lnvestigadora e

Coordenadora deste processo Prof.e Margarida Lucas, do Centro de lnvestigação em Didática e

Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), da Universidade de Aveiro.
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É de destacar que a Comissão Europeia vai disponibilizar esta ferramenta no início do

mês de outubro e integrá-la na SELFIE for Schools, permitindo, para além das potencialidades

oferecidas aos professores, oferecer às escolas a possibilidade de identificar áreas de

competência/competências deficitárias, desenvolver planos de formação "à medida", constituir

um corpo de conhecimentos que lhes permita tomar decisões ao nível da oferta formativa e

complementar planos de ação e transformação digital de acordo com o seu contexto e

especificidades.

A SELFIE for teachers é uma ferramenta de autorreflexão que permite aos docentes

refletir sobre como usam tecnologias digitais em diferentes dimensões da sua atividade

profissional e, com base nos resultados, planificar percursos de aprendizagem para o

desenvolvimento da sua competência digital.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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(Marco Paulo Ramos Gomes)
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