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8ª EDIÇÃO 2021/2022

EVOLUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo.”
Paulo Freire

Há 8 anos a contribuir para a Transição e Inclusão Digital da Comunidade Educa�va!
Vivemos tempos de mudança, tanto a nível digital como de paradigmas e formas de agir.
A educação não é exceção! O Apps for Good está nas escolas nacionais e internacionais
a dar o seu contributo nesta evolução que se quer sustentável, resiliente e com inovação
tecnológica.
O QUE É QUE SE PROPÕE COM O APPS FOR GOOD?
A transformação das prá�cas educa�vas através do digital e a capacitação e envolvimento dos jovens no seu
percurso escolar em conjunto com os professores.
Desaﬁante? Sim! Mas com resultados signiﬁca�vos numa geração, que é a geração do futuro da nossa sociedade.
APPS FOR GOOD PORTUGAL

APPS FOR GOOD GLOBAL

3 415 Alunos

29 043 Alunos

437 Professores

1 147 Professores

180 Escolas

Reino Unido, Angola, Timor-Leste, Portugal

776 Escolas

67 Experts
Especialistas que voluntariam o seu tempo e com base na sua experiência
proﬁssional ajudam os alunos nas diferentes fases do seu produto

O acompanhamento direto que o programa oferece às escolas e a sua metodologia de projeto estruturada e
inovadora, con�nuam a ser valorizados pelos par�cipantes do programa. O sen�do de comunidade e a par�lha
de conhecimentos destacaram-se com o aumento de interações entre os alunos e os experts.

DESTAQUES DA 8ª EDIÇÃO APPS FOR GOOD:

175

34

5

6

Professores Formados
Apps for Good

Professores Formadores
Certificados Apps for Good

Equipas Portuguesas
na competição Internacional

Escolas no novo curso
CLIMATE ACTION AND
WELLBEING

+

4

Estabelecimentos
Prisionais

+

300

Soluções Tecnológicas
desenvolvidas pelos alunos

Angola
e Timor-Leste
começaram nas suas escolas

QUE PERCURSO TRAÇÁMOS ESTE ANO LETIVO 2021/2022
1

LANÇAMENTO 8 ª EDIÇÃO
setembro 2021

2

WELCOME SESSION’s
outubro 2021

4

FORMAÇÕES ACOMPANHAMENTO
& FORMADORES AFG
fevereiro 2022

3

VISITAS ESCOLAS
& FORMAÇÃO PROFESSORES
novembro e dezembro 2021

5

ENCONTRO ANUAL
DOS NINJAS

6

março 2022

FORMAÇÃO FORMADORES
& VISITA ESCOLA
abril a junho 2022

7

8

ENCONTROS REGIONAIS
NORTE | CENTRO | ILHAS
julho 2022

PITCH ACCELERATOR
& EVENTO FINAL
setembro 2022

MAIS INFORMAÇÕES
2

OUTUBRO 2021 – WELCOME SESSION’s:
•

3

4

77 professores | 14 professores nos Estabelecimentos Prisionais

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021
•

Visita Inicial Escolas (online) - 55 escolas | 127 professores | 453 alunos

•

Formação Inicial Professores (online) – 4 grupos regionais - 133 professores inscritos

FEVEREIRO 2022
•

Formação de Acompanhamento (online) – 2 sessões - 100 professores inscritos

•

Formação de Formadores Apps for Good (online)
▪

5

Turma Lisboa – 3 sessões - 17 formandos

MARÇO 2022
•

4º Encontro de professores NINJA com formação em realidade virtual e aumentada
(presencial)

6

7

ABRIL – JUNHO 2022 - Formação de Formadores Apps for Good (online)
•

Turma Norte – 3 sessões - 17 formandos

•

Visita Final Escolas (presencial) - 42 escolas | 70 professores | 471 alunos

JULHO 2022 - 3 Encontros Regionais – NORTE | CENTRO-SUL | AÇORES
•

8

58 Escolas | 100 Professores | 567 Alunos | 150 Equipas | + 100 Convidados

SETEMBRO 2022
•

PITCH ACCELERATOR*

•

EVENTO FINAL – 22 equipas finalistas

*Feedback construtivo por parte dos parceiros do programa às equipas de alunos para melhorarem o seu pitch.

NOVOS PERCURSOS NA CAMINHADA APPS FOR GOOD…
CURSO CLIMATE ACTION AND WELLBEING
Um novo curso disponível para professores e alunos com o obje�vo de alavancar na geração mais jovem, soluções tecnológicas, comportamentos
e a�tudes mais sustentáveis para o nosso planeta.

206 Alunos
16 Professores
6 Escolas

415 Alunos
19 Professores
10 Escolas

97%

dos alunos considera que este curso os ajudou a
desenvolver as suas “greenskills”
“Através deste projeto aprendi a trabalhar melhor em equipa e melhorei a minha criatividade.
Isto deve-se à realização de projetos em grupo e momentos onde era necessário sermos autónomos e criativos.”
“Acredito que as pesquisas feitas em relação ao tema de alterações climáticas ﬁzeram-me
progredir como ser social e natural.”

APPS FOR GOOD NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS
Após a concre�zação de um projeto piloto no Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa (em 2020/2021), este
ano, o Apps for Good alargou a sua atuação a mais 4 Estabelecimentos Prisionais (Aveiro, Castelo-Branco,
Guimarães e Leiria), para con�nuar a sua jornada na inclusão digital e social, aberta a toda a comunidade
escolar.

14 Professores

36 Alunos (média de idades = 42 anos)

IMPACTO NAS SUAS CAPACIDADES

91% melhorou a sua resiliência
91% melhorou a sua conﬁança em geral [capacidade de realizar o que deseja, aceitar e resolver desaﬁos]
91% melhorou a conﬁança na comunicação de ideias
82% melhorou a conﬁança no trabalho de equipa
73% melhorou a conﬁança nas suas competências técnicas
73% melhorou a conﬁança na sua capacidade de resolução de problemas
73% melhorou a sua cria�vidade

“Desenvolvi a minha capacidade de lidar com os problemas, pois criámos um projeto tecnológico sem acesso à internet,
no qual julguei ser impossível de o fazer, mas com resiliência e persistência completámos a missão.”

IMPACTO DO APPS FOR GOOD EM RELAÇÃO AO PERCURSO ACADÉMICO/PROFISSIONAL

100% sabe mais sobre tecnologias digitais e aplicações
82% compreende que tem capacidade para desenvolver projetos ligados à área das tecnologias
82% pensa num futuro académico/proﬁssional numa área tecnológica
73% pondera trabalhar numa empresa de tecnologia, seja como técnico ou noutra áreas

“Adquirimos capacidades novas que nos ajudam no futuro, dá-nos oportunidades e ajuda-nos a sair da rotina”

IMPACTO DO APPS FOR GOOD NO DIA-A-DIA

91% melhorou o seu bem-estar, contribuindo para a sua estabilidade emocional
“Senti que estava a fazer parte para uma mudança positiva em relação ao futuro”
“O facto de aprender mais, contribuir com mais conhecimentos e o facto de cumprir com uma responsabilidade,
faz-me sentir melhor emocionalmente.”

91% melhorou o seu relacionamento entre pares (com os seus colegas)
“Apesar de gostar de fazer as coisas à minha maneira, trabalhar em grupo ajudou-me a ouvir outras ideias e tentar chegar a
um consenso com a equipa toda.”
“Contribuiu em relação ao respeito, ouvir opiniões de outros colegas e na comunicação e entreajuda.”

73% de alunos globalmente sa�sfeitos com o programa Apps for Good

«Qual a maior aprendizagem que levam desta experiência?»
“A maior aprendizagem desta experiência é que é possível, de facto, criar uma ideia e fazer um projeto dela com pés e
cabeça, se nos entregarmos de corpo e alma.”
“A maior aprendizagem foi desenvolver a parte tecnológica e a capacidade de realizar tarefas, que será no futuro,
um bem essencial para a minha reinserção na sociedade.”
“Uma oportunidade de mudar a nossa rotina, adquirirmos competências e fazer algo pelos reclusos.”

Nos Estabelecimentos Prisionais, apesar das limitações inerentes, o Apps for Good marcou a diferença
desaﬁando os alunos a trabalharem colabora�vamente e a par�lharem as suas ideias com base nas
experiências pessoais. Desta forma, foram proporcionadas novas oportunidades, onde se sen�ram mais
conﬁantes e a acreditarem num futuro diferente.

QUEM SE ENVOLVEU NESTA CAMINHADA APPS FOR GOOD...

180 Escolas
70% das escolas voltaram a implementar o Apps for Good.
Em que ciclo de ensino?

Regiões marcadas pelo percurso Apps for Good:

47,6%

35,9%

3º CICLO

SECUNDÁRIO

37,8 %
NORTE

12,6%

20 %

3,9%

CENTRO

1º CICLO

2º CICLO

18,9 %

LISBOA
E VALE DO TEJO

Qual o tipo de ensino?

7,8 %

6,1 %

AÇORES

ALENTEJO

5,6 %

65,7%

31,4%

2,9%

REGULAR

PROFISSIONAL

EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO

MADEIRA

2,8 %
ALGARVE

Como aplicaram?

0,6 %

TIMOR-LESTE

47% Programa Curricular

0,6 %
ANGOLA

27% Programa Misto
26% Programa Extracurricular

QUEM SÃO OS GUIAS DESTA CAMINHADA…

437 Professores

que procuram abordagens diferenciadoras no processo de ensino-aprendizagem

Grupo disciplinar
Áreas Tecnológicas: 49,5%

FEMININO

MASCULINO

62 %

38 %

Áreas não Tecnológicas: 50,5%

QUE FERRAMENTAS SÃO DISPONIBILIZADAS AOS PROFESSORES:
ACOMPANHAMENTO PRÓXIMO por parte da equipa Apps for Good
visitas às escolas e contactos regulares à distância.

COMUNIDADE DE EXPERTS
67 especialistas em diferentes áreas proﬁssionais, que disponibilizam o seu tempo e experiência proﬁssional
para ajudar as equipas (professores e alunos) no desenvolvimento dos seus projetos.

PLATAFORMA APPS FOR GOOD
com 11 CURSOS disponíveis com todos os conteúdos e ferramentas necessárias à implementação do programa
e que permite trabalhar colabora�vamente com outros professores e alunos.

FORMAÇÃO APPS FOR GOOD AOS PROFESSORES
Con�nua a ser uma forte aposta no processo de valorização e desenvolvimento proﬁssional dos docentes no
domínio da literacia digital e das competências digitais. O obje�vo é dotar os professores das competências
necessárias à integração transversal das tecnologias, de modo a que estas se aﬁrmem como ferramentas
inovadoras no processo de ensino-aprendizagem e facilitadoras das prá�cas proﬁssionais e pedagógicas.

QUE IMPACTO A CAMINHADA APPS FOR GOOD TEVE NOS PROFESSORES?
A par�cipação no Apps for Good ajudou os professores a melhorarem as suas competências e prá�cas
educa�vas, de acordo com o Referencial DigComEdu*, nas seguintes áreas:

97% maior envolvimento proﬁssional na escola
86% promoveu o desenvolvimento das competências digitais no ensino e na aprendizagem na sociedade
84% adquiriram maior conhecimento acerca das capacidades e dos talentos dos seus alunos
82% estabeleceram maior proximidade com os alunos
78% maior capacidade de resolverem problemas associados à implementação/gestão de projetos
78% exploraram novas metodologias de ensino
76% aumentaram o trabalho colabora�vo com outros professores
73% maior conﬁança em ensinar no geral

91%

globalmente satisfeitos
com o programa Apps for Good

* O DIGComEdu é um documento des�nado docentes, onde são apresentadas 22 competências organizadas em 6 áreas e um modelo de
progressão para ajudar os docentes a avaliarem e desenvolverem a sua competência digital.

E QUAL O IMPACTO DA FORMAÇÃO?

Este Ano:

Anos Anteriores:

Não Frequentaram:

95%

94%

94%

Usar tecnologias digitais
para melhorar a inclusão,
e o envolvimento a�vo
dos alunos

Desenvolver a�vidades
de trabalho em grupo
nas aulas

Promover competências
de resolução de problemas
nos alunos

94,3%

94,3%

96,2%

100%

96,3%

100%

86,7%

86,7%

73,3%

92%

94%

Possibilitar aos alunos
o uso das tecnologias
digitais de forma cria�va
e responsável para gestão
de informação

Usar tecnologias digitais
para comunicação
e desenvolvimento
proﬁssional

89%

Gerir o uso de tecnologias
digitais no ensino
e aprendizagem

Este Ano:

94,3%

90,6%

88,7%

Anos Anteriores:

100%

96,3%

96,3%

Não Frequentaram:

86,7%

86,7%

80,0%

A formação de professores, aliada à prá�ca da implementação do programa Apps for Good, permite aos
professores alcançarem as dimensões iden�ﬁcadas no Plano de Ação para a Transição Digital.

81%

dos professores sente uma mudança positiva na sua prática docente
e consideram que melhoraram os seus métodos de ensino

QUEM SÃO OS CRIATIVOS DESTA CAMINHADA ...

3415 Alunos
FEMININO

MASCULINO

42 %

58 %

que se desaﬁaram a criar soluções tecnológicas cria�vas em equipa para o bem da sociedade,
ao mesmo tempo que aprenderam e adquiriram um conjunto de conhecimentos e competências.

IMPACTO NAS COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS
Melhorias

85% competências de trabalho em equipa

91%

80% competências de resolução de problemas

86%

79% capacidade de comunicação e de apresentação de ideias

85%

75% competências de programação

82%

74% capacidades de design de um produto

81%

84% cria�vidade

90%

83% resiliência

86%

81% conﬁança geral

84%

IMPACTO DO APPS FOR GOOD NOS ALUNOS EM RELAÇÃO À ESCOLA
80% sabem mais sobre tecnologias digitais e aplicações
68% consideram trabalhar numa área tecnológica
81% consideram que o programa ajudou a mudar a sua relação com a tecnologia
O contacto que os alunos têm com o Apps for Good, acaba por despertar o seu próprio interesse para explorar
novos percursos académicos e/ou proﬁssionais.

75%

globalmente satisfeitos com o programa Apps for Good

IMPACTO DO APPS FOR GOOD NAS RAPARIGAS…
•

85% entendem que projetos na área das tecnologias dirigem-se tanto às raparigas como aos
rapazes;

•

82% consideram que o Apps for Good ajudou a mudarem de opinião rela�vamente à sua relação
com a tecnologia;

•

70% compreendem que têm capacidade para desenvolverem projetos ligados à área das
tecnologias.

84%

das alunas envolvidas no programa apresentaram melhorias no seu grau de CONFIANÇA

“Aprendemos a trabalhar com algumas aplicações, não percebíamos nada de programação
e agora estamos a ganhar algumas noções”
“Aumentei a minha conﬁança nas minhas ideias e de que está tudo bem expô-las.
Tinha muita curiosidade em saber como se faz uma app, por isso, o programa ajudou nisso.”

IMPACTO DO APPS FOR GOOD NOS RESULTADOS ESCOLARES
Realizámos um estudo com 13 escolas e 215 alunos (ensino básico e secundário) com uma média de 15 anos de idade,
sustentado em design metodológico pré-experimental (Sta�c Group Compara�on) com 2 grupos, com foco nas áreas
STEM 1
106

Grupo Experimental (GE): Alunos Apps for Good
109

Grupo de Controlo (GC): Alunos NÃO Apps for Good
MÉDIAS DOS RESULTADOS ESCOLARES NO GRUPO EXPERIMENTAL E NO GRUPO DE CONTROLO
(RESULTADOS GLOBAIS E ÁREAS STEM)
Ensino Secundário

Ensino Básico

Resultados Globais

3,95*

16,05**

3,71*

15,64**

3,90*

16,99**

3,64*

15,75*

Áreas STEM

* com base nas avaliações na escala de 1 a 5

** com base nas avaliações na escala de 1 a 20 valores

Alunos Apps for Good (GE)

Alunos NÃO Apps for Good (GC)

1 - acrónimo em língua inglesa para “Science techology, engineering and mathema�cs”

A DIFERENÇA NOS RESULTADOS ESCOLARES ENTRE OS GRUPOS (GE E GC)
É MAIS EXPRESSIVA NAS DISCIPLINAS DE:
Ensino Básico

Matemática (+0,28)

TIC (+0,3)

Físico-química (+0,42)

Educação Tecnológica (+0,41)

Ensino Secundário

Matemática (+0,48)

Físico-química (+2,75)

TIC/Disciplinas Técnicas (+1)

A PEGADA ECOLÓGICA E DE SUSTENTABILIDADE DO APPS FOR GOOD
A ligação do Apps for Good às questões de sustentabilidade e responsabilidade social é um foco permanente por fomentar o
desenvolvimento de soluções tecnológicas que se interliguem com os 17 Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Os alunos e as escolas são os verdadeiros promotores de alteração do comportamento na comunidade.

Das 150 soluções tecnológicas que par�ciparam nos Encontros Regionais, os ODS mais representados
foram:

ODS nº 3 - Saúde de Qualidade

ODS nº 4 - Educação de Qualidade

ODS nº 13 - Ação Climá�ca

COMO PARTICIPAR

ESCOLAS

EXPERT

RECONHECIMENTOS
Prémio BPI "La Caixa" -Solidário 2021

2021

O Apps for Good nos Estabelecimentos
Prisionais foi um dos 24 projetos
distinguidos pelo BPI.

2020

CDI Portugal com Selo INCoDe.2030 - Apps for

Apps for Good Portugal

Good e Centro de Cidadania Digital em Valongo

ganha o Prémio UNESCO – Hamdan bin Rashid

Competências Básicas (DCB)

Al-Maktoum de Boas Práticas e Desempenho

em Tecnologias da Informação pela FCT –

Exemplar na Melhoria da Eficiência dos

Fundação para a Ciência e Tecnologia.

O CDI Portugal é Centro Emissor do Diploma de

Professores.

2019
O Apps for Good é considerado uma das
práticas inspiradoras para o amanhã

O CDI Portugal foi uma das 10 instituições
finalistas da 10ª Edição do Prémio Manuel

O Apps for Good Portugal foi o projeto
vencedor da 6ª Edição dos prémios AGIR

do mundo digital pode contribuir
para a resolução de problemas sociais.

António da Mota.

da REN

PARCEIROS

educom
associação portuguesa
de telemática educativa

REDES E CONTACTOS

www.cdi.org.pt

@cdiportugal

@cdiportugal

@cdiportugal

