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Situado no Montijo, é constituído por 12 estabelecimentos de ensino: 
 
3 Jardins de Infância 

2 Escolas Básicas 1º ciclo / Jardim de Infância 

5 Escolas Básicas de 1º ciclo 

1 Escola Básica Integrada / Jardim de Infância (pré-escolar, 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo) 

1 Escola Secundária com 3º ciclo - SEDE  

 

 

 
 
 
 

Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra 

Tema unificador do PAA: 

“Tornar-se cidadão… de um local, de uma cidade, de um país, do mundo” 

http://www.internetsegura.pt/
http://www.saferinternet.org/
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.aspx


 
 
 
 

Distribuição dos 2930 alunos  

do AEPJS 

Nível de ensino Número de alunos 

Pré-escolar 339 

1º Ciclo ensino básico 932 

2º Ciclo ensino básico 438 

3º Ciclo ensino básico 606 

Ensino Secundário 296 

Cursos Profissionais 84 

Outros Cursos  235 
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Escola Básica Integrada do Esteval 

  

                  Alguns números: 
                  

                     763 alunos 

 
-     65 alunos do Pré-escolar 
- 98 alunos do 1º Ciclo 
- 600 alunos de 2º e 3º Ciclos (438 / 162) 
- 57 professores + 3 educadoras 
- 3 auxiliares de educador 
- 22 funcionários (incluindo Unidade Ensino Estruturado) 

- 3 salas de pré-escolar; 4 salas de primeiro ciclo 

- 23 salas de aula para o 2º e 3º ciclos, munidas com um computador na mesa do professor (7 projetores disponíveis para requisição); 

- 1 sala de TIC com 9 computadores; 

- Biblioteca escolar com seis computadores disponíveis para utilização dos alunos. 
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-Temas relacionados com a Segurança Digital são implementados no âmbito do Projeto de Segurança Digital. 
 
-Necessidade de contornar obstáculos, por exemplo, falta de recursos tecnológicos. 
 
-Rentabilização de recursos humanos ( por exemplo Diretores de Turma) para exploração das temáticas nos Desafios SeguraNet. 
 
-Divulgação por outras vias (por exemplo, afixação de resultados e respostas corretas). 

 
 

 

 ASPETOS IMPORTANTES 

 

 
- Esclarecimento de dúvidas e conceções erradas; 
 
- Refletir sobre comportamentos; 
 
- Materiais disponíveis em suporte digital (dada a restrição nas fotocópias) mas também facultados pelo Centro Internet Segura 
e SeguraNet, abrangentes nas temáticas, com diversidade e atrativos. 

 

Abordagem à Segurança Digital na escola 
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Surge na sequência de uma formação em junho de 2013, CPDLab na European Schoolnet em Bruxelas – “Bringing 
eSafety into school policies and everyday teaching and learning”, com os formadores Karl Hopwood e Grainne Walsh. 

Projeto de Segurança Digital da EBIE 

Desenvolver competências para uma cidadania digital mais segura. 
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Alguns recursos produzidos na escola 

 
.Políticas de Utilização Aceitável das Tenologias de Informação e Comunicação 
 
Alunos  e  Professores 
 
 
  
.Questionário sobre os hábitos de utilização da internet  
 
 
 
 
.Blog do Projeto de Segurança Digital 
 
       http://segurancadigital-ebie.blogspot.pt/ 
 
 
  
.Apoio a situações ocorridas dentro e fora da escola  
                            Email: segurancadigital.ebie@espjs.edu.pt 
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PUA-EBIE-alunos.pdf
PUA-EBIE-professores.pdf
Questionário.pdf


 
. BD sobre Ciberbullying – obteve do 1º prémio, na categoria segundo ciclo, no concurso Comunicar em 
Segurança promovido pela Fundação PT, em 2015; 
 
.Filme sobre “Cuidados com o Telemóvel” – obteve o 2º prémio na categoria segundo ciclo, no concurso 
Comunicar em Segurança promovido pela Fundação PT, em 2014; 
 
. Sessão de “Curtas” selecionadas para 2º e 3º ciclo – SID 2016. 

 

A desenvolver :   

 
. Sensibilização para alunos com défice cognitivo, não leitores; 
 
. Sensibilização sobre Snapchat. 
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Portal eSafety Label 

 . Plano de Ação – importância das sugestões após submissão de formulário; 

 . Sugestões e Fichas Informativas relativas de infraestruturas, políticas e prática;  

 .  Checklist; 

 . A submissão de evidências de modo simplificado permite também a partilha de práticas. 
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 Promover uma cidadania digital não pode passar 

apenas por apresentar sessões sobre o tema. 
 
Adotar e refletir sobre comportamentos e ações 
em situações diversificadas terá certamente um 
impacto diferente. 

Recurso a BYOT numa aula de Ciências Naturais de 5º ano. 
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Grata pela atenção! 
 
 

Fevereiro 2016 
 

Elsa Belo 
professora do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra 
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