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Informação referente à ferramenta de autorreflexão SELFIE sobre a utilização de 
tecnologias digitais na escola, desenvolvida pela Comissão Europeia. 

Entre os dias 02 e 16 de fevereiro de 2022, o Agrupamento de Escolas de Mundão irá aplicar o 

questionário SELFIE (sigla de «Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through 

Educational technologies» ou a autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz fomentando a inovação através 

de tecnologias educativas). Trata-se de uma ferramenta de autorreflexão destinada a apoiar as escolas a 

incorporar as tecnologias nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. 

A recolha e utilização das informações fornecidas pela SELFIE é feita de forma anónima, aplicada a 

dirigentes escolares, professores e alunos através de um conjunto de perguntas, com vista a gerar 

automaticamente um relatório personalizado que mostre resultados agregados de uma forma visual e 

interativa. Os resultados agregados mostram como as tecnologias digitais são utilizadas no ensino e na 

aprendizagem na escola e serão utilizados para iniciar um debate sobre a utilização das tecnologias e para 

desenvolver um Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE). A SELFIE poderá ser 

utilizada numa fase posterior para avaliar o progresso e adaptar o plano de ação. 

Estes resultados são totalmente anonimizados e não incluem quaisquer dados pessoais, como o sexo 

ou a idade. Nenhum aluno, professor, dirigente escolar ou outro membro do pessoal que responda às 

perguntas da SELFIE pode ser pessoalmente identificado nesses relatórios. O relatório pertence à escola e só 

a escola pode aceder ao mesmo. A SELFIE não avalia nem compara os conhecimentos ou competências dos 

dirigentes escolares, professores ou alunos e não pretende avaliar nem classificar as escolas.  

Todos os dados em formato eletrónico (e-mails, documentos, lotes carregados de dados, etc.) são 

armazenados nos servidores da Comissão Europeia; cujas operações cumprem a decisão de segurança da 

Comissão Europeia de 16 de agosto de 2006 [C (2006) 3602] relativa à segurança dos sistemas de informação 

utilizados pela Comissão Europeia. 

Link de apresentação SELFIE (Geral): https://drive.google.com/file/d/1UtNdImdsVB_Sxs71wcfepZwyr-BUs1E7/view 

Link de apresentação SELFIE (alunos): https://drive.google.com/file/d/14557DHiANFh0DjehHirtTDo8mZ1tKFu0/view 

Link de apresentação SELFIE (Professores): https://drive.google.com/file/d/1j7f_gMwnikyhkWgyOfedieIRoNw3ypDe/view 

 

Mundão, 27 de janeiro de 2022 
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