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Projeto DigiLEAD 

A pandemia de Covid-19 teve um grande impacto em 

todos os aspetos da vida e especialmente na educação 

escolar, apontando importantes desafios e necessidades de 

todos os sistemas educativos. A crise, bem como o apelo 

urgente para a digitalização da educação na sociedade 

atual, invocam a necessidade de aumentar as 

competências das equipas de liderança escolar para 

desenvolver e implementar estratégias digitais nas 

escolas. 

Esse é o propósito do projeto “DigiLEAD: Apoio aos Líderes Escolares para construir uma 

Estratégia de Transformação Digital” que visa formar os líderes escolares para 

compreenderem as complexidades da transformação digital, oferecendo também apoio 

adicional a professores e alunos para melhorarem as suas aptidões e competências digitais. 

Objetivos: 

Mais especificamente, o projeto visa: 

- Apoiar os líderes escolares e pessoal educativo para que possam desenvolver estratégias 

de transformação digital e também as suas competências digitais. 

- Desenvolver as competências das equipas de liderança escolar para alavancar o uso de 

ferramentas digitais gratuitas e recursos para promover melhorias nas escolas; 

- Desenvolver um conjunto de ferramentas práticas, alinhadas com a DigCompEdu, com 

guias práticos, passo a passo, sobre como conceber e implementar uma estratégia. 

- Ajudar as escolas a adaptar e utilizar as ferramentas SELFIE e TET-SAT para apoiar o 

desenvolvimento da sua estratégia digital.  

 

Resultados:  
1. Um Kit de Ferramentas de Estratégia de Transformação Digital para líderes escolares (já 

disponível) 

2. Curso de formação para líderes escolares sobre o desenvolvimento de estratégias de 

transformação digital (previsto para Fevereiro de 2023) 

3. Plataforma de eLearning com aplicação móvel dedicada à liderança através da tecnologia  

(prevista para Novembro de 2023) 

4. Conjunto de estudos de caso e recomendações políticas (previsto para Dezembro de 

2023) 
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Novidades 

  

Os parceiros estão agora a trabalhar nos módulos, que serão utilizados para a formação de 

líderes escolares em Atenas, em Março de 2023. 

O Kit Estratégico de Transformação Digital está já disponível no website do projeto iem todas 

as linguas da parceria. onsiste em orientações e material educativo para apoiar os líderes 

escolares e as equipas de liderança no desenvolvimento e implementação de uma estratégia de 

transformação digital. 

Parceiros 

 

 

 

 

 

 

Mais informações em: 

 

  

                                                                                Our Facebook page 

Os parceiros do DigiLEAD reuniram-se 

presencialmnete pela primeira vez em 

Chipre, a 28  e 29 de junho de  2022. 

Os parceiros debateram o Kit de 

Ferramentas de Transformação Digital e 

acordaram nos próximos passos para a sua 

finalização. Teve ainda lugar uma 

discussão preliminar sobre o – Curso de 

Formação para Líderes Escolares que 

está em desenvolvimento..  

(Coordinator) 

Our Instagram page  
 Website 

https://digilead-project.eu/toolkit/
https://www.facebook.com/Digilead-101634769160268/

