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I. INTRODUÇÃO
A situação epidemiológica da Covid-19 levou à suspensão das atividades letivas e não
letivas presenciais, tornando necessária a implementação de um Plano de Ensino à
Distância (E@D), desde o dia 8 de fevereiro, para dar continuidade ao processo de ensino
e aprendizagem dos alunos.
O relatório que se apresenta permite monitorizar e avaliar a implementação do Plano de
E@D do Agrupamento, averiguando a eficácia do trabalho realizado e a satisfação da
comunidade escolar, de acordo com os objetivos definidos:
• estabelecer um circuito de comunicação eficaz entre todos os intervenientes no

processo;
• garantir que as crianças e os alunos mantêm acompanhamento por parte dos seus
educadores/professores no desenvolvimento do seu processo académico e pessoal;
• assegurar a comunicação regular com as famílias, atendendo ao seu papel primordial

no apoio aos educandos, principalmente nos níveis etários com menor autonomia;
• fomentar o desenvolvimento de atividades promotoras de interações sociais,

interajuda e bem-estar emocional dos alunos, professores e famílias;
• incentivar o recurso a metodologias que promovam um papel ativo dos alunos na

procura de novas aprendizagens;
• promover a articulação, colaboração e partilha entre pares, quer sejam professores,

alunos ou encarregados de educação;
• disponibilizar apoio técnico/pedagógico, na ótica do utilizador, de plataformas e

meios digitais.
Para aferir o grau de consecução destes objetivos, a equipa de autoavaliação do
agrupamento definiu indicadores de quantidade e de qualidade agrupados em seis campos
de análise: 1) Carga horária definida pelo Plano de E@D; 2) Recursos tecnológicos para o
E@D; 3) Metodologias e recursos educativos para o E@D; 4) Motivação para o E@D; 5)
Ensino e aprendizagem; 6) Sugestões de melhoria no E@D.
Foi depois realizada uma consulta aos alunos, docentes e pais e encarregados de educação,
através de inquéritos elaborados no aplicativo Google Forms, garantindo o anonimato de
todos os respondentes, e uma análise estatística dos resultados, tendo em vista conhecer o
grau de satisfação com as aprendizagens, o acompanhamento disponibilizado e o bemestar dos participantes no processo educativo e, ao mesmo tempo, assegurar tomadas de
decisão mais sustentadas na definição e implementação de um futuro Plano de E@D.
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II. RESULTADOS
O QUADRO 1 apresenta o total da amostra prevista para cada tipo de inquérito, o número de
inquéritos recebidos e a taxa de resposta.
QUADRO 1 – INQUÉRITOS - TAXAS DE RESPOSTA

Amostra
prevista
Inquéritos
Docentes
recebidos
Taxa de
resposta
Amostra
prevista
Inquéritos
Alunos
recebidos
Taxa de
resposta
Amostra
prevista
Inquéritos
Pais/EE
recebidos
Taxa de
resposta

Pré-escolar

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Total

20

59

31

159

269

18

43

22

88

171

90%

73%

71%

55%

64%

552

288

470

631

1941

259

115

210

239

823

47%

40%

45%

38%

42%

107

552

288

470

631

1941

54

291

193

212

202

952

50%

53%

67%

45%

32%

49%

As taxas de resposta registaram valores expressivos, sendo o mínimo de 32% e o máximo
de 90%. O grupo de respondentes com valores de participação mais elevados foi o dos
educadores, e os menos elevados foi o dos pais e encarregados de educação dos alunos do
ensino secundário. Os intervenientes no processo educativo que responderam aos
inquéritos revelaram uma elevada participação em relação à amostra prevista, pelo que se
pode considerar que o número de respondentes é suficientemente representativo do
universo dos três grupos de inquiridos.
A aplicação dos inquéritos permitiu conhecer os níveis de satisfação dos alunos, docentes
e dos pais e encarregados de educação sobre a implementação do Plano de Ensino à
Distância. Os inquéritos são constituídos por um conjunto de afirmações sobre as quais os
respondentes indicaram o seu grau de satisfação de acordo com uma escala variável
consoante os vários tipos de asserções.
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1. Carga horária definida pelo Plano de E@D
1.1. Alunos
Observando o GRÁFICO 1, verifica-se que o número de aulas síncronas, o número de tarefas
semanais propostas pelos professores e o tempo dado para a realização das mesmas foram
suficientes para os alunos de todos os níveis de ensino.
GRÁFICO 1 – CARGA HORÁRIA DEFINIDA PELO PLANO DE E@D – ALUNOS
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1.2. Docentes
O GRÁFICO 2 mostra que o número de aulas síncronas, o número de sessões assíncronas e o
número de tarefas semanais foram suficientes para todos os educadores e professores.
GRÁFICO 2 – CARGA HORÁRIA DEFINIDA PELO PLANO DE E@D – DOCENTES

A percentagem de docentes da educação pré-escolar que responderam não se aplica
justifica-se pelo facto de cinco educadores não terem grupo turma e se encontrarem a
exercer funções em outros locais do agrupamento.
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1.3. Pais e encarregados de educação
No GRÁFICO 3, observa-se que o número de aulas síncronas, o número de tarefas semanais
propostas pelos docentes e o tempo dado para a realização das mesmas foram suficientes
para os pais e encarregados de educação de todos os níveis de educação e ensino.
GRÁFICO 3 – CARGA HORÁRIA DEFINIDA PELO PLANO DE E@D – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Relativamente à carga horária definida pelo Plano de E@D, todos os grupos de
respondentes consideraram suficiente o número de aulas síncronas e de tarefas semanais
propostas pelos docentes, assim como o tempo dado para a realização das mesmas (75% a
92%).
Quanto ao número de tarefas semanais propostas pelos docentes, as maiores percentagens
dos que avaliaram como excessivo observam-se nos alunos do 3º ciclo do ensino básico e
secundário, e nos seus pais e encarregados de educação. Os mesmos alunos e os respetivos
encarregados de educação consideraram que o tempo dado para a realização das tarefas
foi insuficiente.
As maiores percentagens dos que avaliaram o número de aulas síncronas como
insuficiente verificam-se nos alunos do 1º ciclo, nos docentes do 2º e 3º ciclos e secundário,
e nos pais e encarregados de educação de todos os níveis de educação e ensino.
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Através da consulta realizada aos delegados de grupos disciplinares, verificou-se que no 2º
e 3º ciclos cumpriu-se o número máximo de sessões síncronas previstas no Plano de E@D
(50%). No ensino secundário, na grande maioria das disciplinas realizaram-se 50% de
sessões síncronas em relação à carga horária semanal. Nas ciências experimentais e nas
matemáticas, as percentagens de aulas síncronas aproximaram-se ou atingiram o limite
máximo previsto (70%). Tendo em conta a relação de momentos síncronos e assíncronos
determinada pelo Plano de E@D e a informação recolhida, infere-se que o número de aulas
síncronas foi insuficiente em todos os níveis de educação e ensino e, designadamente, no
1º e 2º ciclos do ensino básico e nas disciplinas do ensino secundário que realizaram 50%
de sessões síncronas.

2. Recursos tecnológicos para o E@D
2.1. Alunos
O GRÁFICO 4 mostra que os alunos de todos os níveis de ensino avaliaram a qualidade da
ligação à Internet e os recursos tecnológicos usados para o E@D como expressivamente
suficientes.
GRÁFICO 4 – RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O E@D – ALUNOS
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2.2. Docentes
Observando o GRÁFICO 5, verifica-se que os recursos tecnológicos de que docentes, crianças
e alunos dispõem para o ensino à distância revelaram-se suficientes para todos os
educadores e professores. As competências digitais dos docentes para o ensino @
distância foram claramente suficientes.
GRÁFICO 5 – RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O E@D – DOCENTES

5 - Os recursos 4 - Os recursos
tecnológicos de tecnológicos de
que disponho
que os alunos
para o E@D
dispõem para o
foram…
E@D foram…
6 - As minhas
competências
digitais para o
E@D
revelaram-se...

II - Condições Materiais / Técnicas para o E@D

Docentes

Pré-Escolar

52%

1º Ciclo

53%

2º Ciclo

43%
47%

50%

50%
80%

3º Ciclo/Secundário

20%

91%

Pré-Escolar
1º Ciclo

79%

21%

2º Ciclo

82%

18%

91%

3º Ciclo/Secundário

9%

100%

Pré-Escolar
1º Ciclo

98%

2º Ciclo

95%

5%

3º Ciclo/Secundário

95%

5%

Suficientes

Relatório de monitorização do Plano de (E@D)

Insuficientes

Inexistentes

Página 10 | 28

2.3. Pais e encarregados de educação
O GRÁFICO 6 mostra que os pais e encarregados de educação de todos os níveis de educação
e ensino consideraram manifestamente suficientes a qualidade da ligação à Internet e os
recursos tecnológicos usados pelos seus educandos no ensino à distância.
GRÁFICO 6 – RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O E@D – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Os recursos tecnológicos para o E@D foram suficientes para todos os grupos de
respondentes (66% a 97%).
A partir da consulta de outros documentos, constatou-se que na educação pré-escolar mais
de metade das crianças participou nas sessões síncronas. As crianças que não
participaram foi por não possuírem recursos tecnológicos e por indisponibilidade dos pais
para acompanharem os seus educandos. Também se verificaram constrangimentos no 1º
ciclo, por falta de meios tecnológicos, nomeadamente no 2º e 4º anos, dificultando a
realização das tarefas propostas e o cumprimento de prazos de entrega, bem como a
participação dos alunos nas aulas síncronas. No 2º ciclo, os constrangimentos deveram-se
sobretudo à qualidade insuficiente da Internet, o que perturbou a atenção e a participação
dos alunos nas aulas síncronas.
A elevada percentagem de educadores (43%) e de professores do 1º e 2º ciclos (47% e
50%, respetivamente) que avaliaram como insuficientes os recursos tecnológicos de que os
alunos dispõem no ensino à distância pode justificar-se pela falta e disponibilização tardia
de equipamentos informáticos, e pela necessidade de partilhar os mesmos entre os
elementos do agregado familiar. O empréstimo de computadores permitiu que algumas
dificuldades detetadas fossem ultrapassadas.
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3. Metodologias e recursos educativos para o E@D
3.1. Alunos
No GRÁFICO 7, verifica-se que a informação sobre a organização do plano semanal de
trabalho da turma e as orientações para a realização das tarefas recebidas, assim como os
recursos disponibilizados e as informações dos professores sobre os trabalhos realizados
foram avaliados por todos os alunos como expressivamente suficientes.
GRÁFICO 7 – METODOLOGIAS E RECURSOS EDUCATIVOS PARA O E@D – ALUNOS
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3.2. Pais e encarregados de educação
O GRÁFICO 8 mostra que as informações recebidas sobre a organização do plano semanal de
trabalho da turma e as orientações que os seus educandos receberam para a realização
das tarefas foram avaliadas como suficientes por todos os pais e encarregados de educação.
Os recursos disponibilizados, as informações dos professores sobre os trabalhos
realizados e as informações do docente titular/diretor de turma sobre as falhas ou
incumprimentos dos seus educandos tiveram a mesma avaliação.
GRÁFICO 8 – METODOLOGIAS E RECURSOS EDUCATIVOS PARA O E@D – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
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As metodologias e recursos educativos para o E@D foram claramente suficientes para os
alunos e os pais e encarregados de educação (82% a 96%).
A maior percentagem dos respondentes que avaliaram como insuficientes ou inexistentes
os recursos (materiais de trabalho) disponibilizados e as informações (feedback) do
docente titular sobre o incumprimento/falhas dos seus educandos observa-se nos pais e
encarregados de educação da educação pré-escolar (31%). Os documentos consultados
mostram que foram sinalizadas algumas crianças que não realizaram as tarefas propostas
pelos educadores, umas pelo facto de os pais e encarregados de educação não recolherem
as propostas de trabalho, outras por não apresentarem as evidências dos seus educandos.
Os alunos do 3º ciclo (20%) e do ensino secundário (26%) também consideraram
insuficientes ou inexistentes as informações (feedback) dos professores sobre os trabalhos
realizados. Os pais e encarregados de educação do 2º e 3º ciclos do ensino básico e
secundário fizeram uma avaliação semelhante. Estes resultados podem sugerir que o
número excessivo de tarefas semanais propostas é a causa da insuficiência de informações
(feedback) dos professores sobre os trabalhos realizados.
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4. Motivação para o E@D
4.1. Alunos
O GRÁFICO 9 mostra que as tarefas propostas pelos professores foram pouco motivadoras
para 20% dos alunos do 3º ciclo e 44% do ensino secundário. A motivação para o trabalho
escolar em casa começa a reduzir no 1º e 2º ciclos do ensino básico (23%), acentuando-se
de forma significativa no ensino secundário (63%). O apoio recebido da família para
estudar em casa foi claramente motivador ou muito motivador para a esmagadora maioria
dos alunos.
GRÁFICO 9 – MOTIVAÇÃO PARA O E@D – ALUNOS
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4.2. Docentes
Observando o GRÁFICO 10, verifica-se que o trabalho escolar em casa e a experiência de
E@D se revelou claramente satisfatório ou muito satisfatório para todos os educadores e
professores.
GRÁFICO 10 – MOTIVAÇÃO PARA O E@D – DOCENTES

7 - O trabalho
escolar em casa
revelou-se…
8 - Para mim, a
experiência de E@D
revelou-se …

IV - Motivação Para o E@D

Docentes

87%

Pré-Escolar
1º Ciclo

12%

72%
27%

2º Ciclo
3º Ciclo/Secundário

70%

1º Ciclo 2%

Muito satisfatório

18%

65%

17%

72%

16%
Satisfatório
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14%
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Não se aplica
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4.3. Pais e encarregados de educação
No GRÁFICO 11, verifica-se que o trabalho escolar em casa e as tarefas propostas pelos
educadores e professores foram motivadoras ou muito motivadoras, na opinião dos pais e
encarregados de educação de todos os níveis de educação e ensino.
GRÁFICO 11 – MOTIVAÇÃO PARA O E@D – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Constatou-se que o ensino à distância foi muito motivador ou motivador para os três
grupos de respondentes (62% a 91%).
Contudo, 20% dos alunos do 3º ciclo do ensino básico e 44% do ensino secundário
avaliaram como pouco motivadoras as tarefas propostas pelos professores. Os alunos
também consideraram pouco motivador o trabalho escolar em casa, com valores
percentuais de 23% a 31% no ensino básico e de 63% no ensino secundário.
Relativamente aos dois indicadores em causa, a avaliação dos pais e encarregados de
educação coincide com a avaliação dos seus educandos, verificando-se que a sua
desmotivação para o ensino à distância aumenta de forma progressiva desde a educação
pré-escolar até ao ensino secundário (11% a 42%).
Por sua vez, os docentes avaliaram a sua experiência de ensino à distância e o seu trabalho
escolar em casa como pouco satisfatórios, com valores percentuais entre os 9% no préescolar e os 26% no ensino secundário. Pode inferir-se destes resultados que existe
alguma desmotivação em relação ao ensino à distância, assim como uma falta de
preparação de todos os agentes educativos para este tipo de ensino.
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5. Ensino e aprendizagem
5.1. Alunos
O GRÁFICO 12 mostra que os alunos de todos níveis de ensino avaliaram a maioria dos
indicadores como satisfatória ou muito satisfatória. A percentagem de alunos que
avaliaram o #EstudoEmCasa (Escola TV) como satisfatório ou muito satisfatório explica-se
pelo facto de este método de ensino e aprendizagem não ter sido adotado pela maior parte
dos docentes.
GRÁFICO 12 – ENSINO E APRENDIZAGEM – ALUNOS

Relatório de monitorização do Plano de (E@D)

Página 18 | 28

5.2. Docentes
No GRÁFICO 13, constata-se que a maioria dos educadores e professores adequou sempre as
metodologias de ensino e os critérios de avaliação ao ensino à distância e assegurou
sempre a realização das aprendizagens essenciais previstas.
GRÁFICO 13 – ENSINO E APRENDIZAGEM – DOCENTES

12 - Adequei as
metodologias de
ensino ao E@D.
14 - As
aprendizagens
essenciais
previstas foram
13 - Adequei os
asseguradas/realiz
critérios de
adas.
avaliação ao E@D.

V - Ensino e Aprendizagem
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Pré-Escolar

22%

13%

1º Ciclo

88%

12%

2º Ciclo

91%

9%

83%

3º Ciclo/Secundário
65%

Pré-Escolar

17%
17%

17%

1º Ciclo

88%

12%

2º Ciclo

91%

9%

88%

3º Ciclo/Secundário

11%

Pré-Escolar

61%

39%

1º Ciclo

60%

40%

73%

2º Ciclo

68%

3º Ciclo/Secundário
Sempre

Às vezes

27%
32%

Nunca

Globalmente, os alunos e os docentes avaliaram o campo de análise ensino e aprendizagem
como satisfatório ou muito satisfatório.
Com valores percentuais entre 18% e 41%, os alunos de todos os níveis de ensino
avaliaram como pouco satisfatório o ensino à distância. Os mesmos alunos avaliaram como
pouco satisfatório o #EstudoEmCasa (Escola TV), com valores percentuais desde 23% a
35%. Também 31% dos alunos do ensino secundário consideraram pouco satisfatórias as
aprendizagens desenvolvidas em casa.
Por outro lado, 27% a 40% de educadores e professores avaliaram como às vezes o
indicador as aprendizagens essenciais previstas foram asseguradas ou realizadas A
percentagem de docentes da educação pré-escolar que responderam às vezes justifica-se
pelo facto de cinco educadores não terem grupo turma e se encontrarem a exercer funções
em outros locais do agrupamento.
Da análise de outros documentos, verificou-se que em todos os níveis de educação e
ensino as planificações foram globalmente cumpridas, as aprendizagens essenciais
previstas foram asseguradas ou realizadas e não foram significativamente afetadas e
comprometedoras de aprendizagens futuras nas várias disciplinas. Os grupos de docentes
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consideraram ainda que o prolongamento das atividades letivas no terceiro período
permite a recuperação de eventuais aprendizagens não realizadas ou não consolidadas,
concluindo que não havia necessidade de elaborar um Plano de Recuperação das
Aprendizagens.

III. CONCLUSÕES DOS RELATÓRIOS EMAEI, BE E SPO

1. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)
A atuação da EMAEI, na modalidade de ensino à distância, teve por base quatro eixos de
ação que foram considerados prioritários – apoio aos docentes e técnicos da comunidade
educativa; continuidade da implementação/identificação das medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT; apoio às famílias no
contexto da modalidade de E@D; articulação com diversos serviços da comunidade –, de
forma a garantir o direito de todos os alunos à educação, ao acesso ao conhecimento e à
participação no processo de ensino e aprendizagem.
Os constrangimentos verificados ao nível dos meios tecnológicos e/ou acesso à Internet
foram colmatados através da cedência de equipamentos informáticos, nomeadamente pelo
CRTIC, Câmara Municipal da Guarda e Ministério da Educação. As dificuldades de alguns
alunos no acompanhamento do E@D foram superadas, acionando os mecanismos
disponíveis, de forma a solucionar as diferentes situações junto das famílias.
A EMAEI foi um facilitador do processo de implementação do E@D, tendo colaborado com
todos os intervenientes, no sentido de ajudar a ultrapassar as dificuldades que foram
surgindo, tendo mobilizado todos os recursos humanos e organizacionais disponíveis, a
fim de assegurar a todos os alunos igualdade de oportunidades no acesso à educação.

2. Bibliotecas Escolares (BE)
O Plano de E@D das Bibliotecas Escolares do Agrupamento teve como linhas de atuação
apoiar professores, alunos e encarregados de educação na procura e construção de
informação útil para a aprendizagem e continuar a desenvolver à distância as literacias da
leitura, dos media e da informação a partir de várias atividades.
As Bibliotecas Escolares divulgaram o plano mensal nos blogues e redes sociais e
comunicaram com a comunidade educativa, ao longo deste período, através dos seguintes
meios: Blogue das Bibliotecas Escolares LER É SABER e Blogue EXPRESSÃO, que tem sido
parceiro na partilha de informação; Página do Facebook Biblioteca AEAAG e Página Jornal
EXPRESSÃO; Correio eletrónico (para emails, chats e videoconferência): BE Vergílio
Ferreira (ESAAG) biblioteca_aa@aeaag.pt, BE D. Sancho I: santabib@aeaag.pt, BE do 1º
ciclo: monicamartins@aeaag.pt; Plataforma Classroom.
A divulgação das atividades e a publicação de conteúdos de apoio à aprendizagem
possibilitaram aos alunos manter a ligação com a biblioteca e a aproveitar os seus
recursos, de forma a melhorarem os seus resultados escolares.

3. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
O SPO reajustou o seu Plano Anual de Atividades, adequando-o ao ensino à distância. Desta
forma, traçaram-se algumas linhas de atuação – apoio psicopedagógico; orientação escolar
e profissional; apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa
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–, de modo a continuar a assegurar o acompanhamento dos alunos e a desenvolver
atividades que promovessem o seu bem-estar socioemocional, assim como o seu
desempenho e sucesso escolar.
Verificaram-se alguns constrangimentos iniciais, nomeadamente no acesso aos meios
digitais (computador e Internet) por parte de alguns alunos, mas foram prontamente
ultrapassados com a intervenção da escola.
Durante o período de E@D, o Serviço de Psicologia e Orientação esteve sempre disponível
para intervir em situações de risco comportamental, emocional e social, concluindo que as
metas e objetivos traçados para o E@D foram atingidos com sucesso.
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IV. PROPOSTAS DE MELHORIA

1. Propostas de melhoria no E@D – Respondentes
Foram solicitadas aos inquiridos sugestões de melhoria no ensino à distância, cujos
resultados se apresentam nos gráficos seguintes.

a) Alunos
GRÁFICO 14 – SUGESTÕES DE MELHORIA NO E@D – ALUNOS

VI - Sugestões de melhoria no E@D

1º Ciclo

Alunos

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Ensino misto: presencial e à distância
Continuação do #EstudoEmCasa (Escola TV)
Criação de fóruns de discussão para debate e esclarecimento de dúvidas
Aumento do número de tarefas assíncronas
Redução do número de tarefas assíncronas
Redução do número de sessões (aulas) síncronas (𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝑀𝑒𝑒𝑡)
Aumento do número de sessões (aulas) síncronas (𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝑀𝑒𝑒𝑡)
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b) Docentes
GRÁFICO 15 – SUGESTÕES DE MELHORIA NO E@D – DOCENTES
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c) Pais e encarregados de educação
GRÁFICO 16 – SUGESTÕES DE MELHORIA NO E@D – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Sintetizando as principais propostas de melhoria manifestadas nas respostas aos
inquéritos, constata-se que os alunos, os docentes e os pais e encarregados de educação
apresentam sugestões de melhoria idênticas, embora os valores percentuais variem de
acordo com cada grupo de respondentes:
• Ensino misto: presencial e à distância (55% a 66%)

Relatório de monitorização do Plano de (E@D)

Página 24 | 28

• Criação de fóruns de discussão para debate e esclarecimento de dúvidas (32% a

37%)
• Aumento do número de sessões (aulas) síncronas (29% a 36%)
• Redução do número de tarefas assíncronas (13% a 30%)
• Melhoria da comunicação escola-encarregados de educação (24% a 25%)

2. Propostas de melhoria no E@D – Equipa de autoavaliação
Depois de analisados os resultados dos inquéritos e outros documentos e considerando a
opinião dos respondentes e os valores percentuais tidos como relevantes na avaliação dos
indicadores de qualidade e de quantidade, no entendimento da equipa de autoavaliação, as
áreas de melhoria devem ser as seguintes:
• Aumentar o número de aulas síncronas em todos os níveis de educação e ensino,

nomeadamente no 1º e 2º ciclos do ensino básico.
• Ajustar o número de tarefas semanais propostas pelos educadores e professores ao

tempo dado para a realização das mesmas, designadamente no ensino secundário.
• Melhorar os recursos tecnológicos de que as crianças e os alunos dispõem para o

E@D, em particular na educação pré-escolar e no 1º e 2º ciclos do ensino básico. No
entanto, não está no âmbito do Agrupamento a sua plena melhoria.
• Aumentar as informações (feedback) dos professores sobre os trabalhos realizados,

particularmente no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário.
• Aumentar as informações (feedback) do docente titular/diretor de turma sobre o

incumprimento das crianças e alunos, principalmente na educação pré-escolar.
• Propor a realização de tarefas, de forma a melhorar o trabalho escolar em casa e

aumentar a motivação dos alunos para o E@D, designadamente no ensino
secundário.
• Integrar e articular o #EstudoEmCasa (Escola TV) com o plano de trabalho turma,

caso seja possível e desejável.
Não obstante as áreas de melhoria enunciadas, os resultados dos inquéritos demonstram
que a esmagadora maioria dos intervenientes no processo educativo estão satisfeitos com
a implementação do Plano de Ensino à Distância e que, no essencial, os objetivos definidos
foram conseguidos.
Salienta-se a confiança nas estratégias e metodologias implementadas pelos educadores e
professores, tendo em vista a promoção da autonomia das crianças e dos alunos na
procura de novas aprendizagens; o acompanhamento das crianças e dos alunos no seu
desenvolvimento académico e pessoal pelos seus educadores e professores; a
comunicação regular dos docentes titulares/diretores de turma com as famílias, visando o
seu envolvimento na educação dos seus educandos, principalmente nos níveis etários com
menor autonomia; a eficácia da comunicação entre todos os agentes educativos, e o
desenvolvimento de atividades promotoras de interações sociais, interajuda e bem-estar
emocional de todos os envolvidos no processo educativo.
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ANEXO – Inquéritos
I – CARGA HORÁRIA DEFINIDA PELO PLANO DE ENSINO À DISTÂNCIA (E@D)
Alunos
1 - O número de aulas síncronas (Google Meet) foi…
2 - O número de tarefas semanais propostas pelos professores foi…
3 - O tempo dado pelos professores para a realização das tarefas foi…
Escala: Excessivo – Suficiente – Insuficiente – Não se aplica
Professores
1 – O número de aulas síncronas (Google Meet) foi…
2 – O número de sessões assíncronas foi...
3 – O número de tarefas semanais foi…
Escala: Excessivo – Suficiente – Insuficiente – Não se aplica
Pais e encarregados educação
1 – O número de aulas síncronas (Google Meet) foi...
2 – O número de tarefas semanais propostas pelos professores foi…
3 – O tempo dado pelos professores para a realização das tarefas foi…
Escala: Excessivo – Suficiente – Insuficiente – Não se aplica
II – OS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O E@D
Alunos
1 – Os recursos tecnológicos que tive de usar foram...
2 – A qualidade da ligação à internet que usei para o ensino à distância foi…
Escala: Suficiente(s) – Insuficiente(s) – Inexistente(s)
Professores
1 – Os recursos tecnológicos de que os alunos dispõem para o ensino à distância foram…
2 – Os recursos tecnológicos de que disponho para o ensino à distância foram…
3 – As minhas competências digitais para o ensino @ distância revelaram-se...
Escala: Suficientes – Insuficientes - Inexistentes
Pais e encarregados educação
1 – Os recursos tecnológicos que o meu educando teve que usar para o ensino à
distância foram…
2 – A qualidade da ligação à internet que o meu educando teve para o ensino à distância
foi...
Escala: Suficiente(s) – Insuficiente(s) – Inexistente(s)
III – METODOLOGIAS E RECURSOS EDUCATIVOS PARA O E@D
Alunos
1 – A informação que recebi sobre a organização do plano semanal de trabalho da turma
foi…
2 – As orientações que recebi para a realização das tarefas foram…
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3 – Os recursos (materiais de trabalho) disponibilizados foram…
4 – As informações (feedback) dos professores sobre os trabalhos que realizei foram...
Escala: Suficiente(s) – Insuficiente(s) – Inexistente(s)
Pais e encarregados educação
1 – As informações que recebi sobre a organização do plano semanal de trabalho da
turma foram...
2 – As orientações que o meu educando recebeu para a realização das tarefas foram…
3 – Os recursos (materiais de trabalho) disponibilizados foram…
4 – As informações (feedback) dos professores sobre os trabalhos que o meu educando
realizou foram...
5 – As informações (feedback) do Professor Titular/Diretor de Turma sobre os
incumprimentos/falhas do meu educando foram…
Escala: Suficiente(s) – Insuficiente(s) – Inexistente(s)
IV – MOTIVAÇÃO PARA O E@D
Alunos
1 – As tarefas propostas pelos professores foram...
2 – O trabalho escolar em casa foi...
3 – O apoio recebido da família para estudar em casa foi…
Escala: Muito motivador/a(s) – Motivador/a(s) – Pouco motivador/a(s) – Não se aplica
Professores
1 - O trabalho escolar em casa revelou-se…
2 - Para mim, a experiência de E@D revelou-se…
Escala: Muito satisfatório/a – Satisfatório/a – Pouco satisfatório/a – Não se aplica
Pais e encarregados educação
1 – As tarefas propostas pelos professores foram...
2 – O trabalho escolar em casa foi...
Escala: Muito motivador/as – Motivador/as – Pouco motivador/as – Não se aplica
V – ENSINO E APRENDIZAGEM
Alunos
1 – As aprendizagens foram desenvolvidas de forma…
2 – As minhas dúvidas foram esclarecidas de forma…
3 – Para mim, o #EstudoEmCasa (Escola TV) foi…
4 – Para mim, o E@D foi…
Escala: Muito satisfatório/a – Satisfatório/a – Pouco satisfatório/a – Não se aplica
Professores
1 – Adequei as metodologias de ensino ao E@D.
2 – Adequei os critérios de avaliação ao E@D.
3 – As aprendizagens essenciais previstas foram asseguradas/realizadas.
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Escala: Sempre – Às vezes – Nunca
VI – SUGESTÕES DE MELHORIA NO E@D
Alunos
1 – Para a melhoria do E@D proponho…
• Ensino misto: presencial e à distância
• Continuação do #EstudoEmCasa (Escola TV)
• Criação de fóruns de discussão para debate e esclarecimento de dúvidas
• Aumento do número de tarefas assíncronas
• Redução do número de tarefas assíncronas
• Redução do número de sessões (aulas) síncronas (Google Meet)
• Aumento do número de sessões (aulas) síncronas (Google Meet)
Professores
1 – Para a melhoria do E@D proponho…
• Melhoria da comunicação Escola-Encarregados de Educação
• Ensino misto: presencial e à distância
• Continuação do #EstudoEmCasa (Escola TV)
• Criação de fóruns de discussão para debate e esclarecimento de dúvidas
• Aumento do número de tarefas assíncronas
• Redução do número de tarefas assíncronas
• Redução do número de sessões (aulas) síncronas (Google Meet)
• Aumento do número de sessões (aulas) síncronas (Google Meet)
Pais e encarregados educação
1 – Para a melhoria do E@D proponho...
• Melhoria da comunicação Escola-Encarregados de Educação
• Ensino misto: presencial e à distância
• Continuação do #EstudoEmCasa (Escola TV)
• Criação de fóruns de discussão para debate e esclarecimento de dúvidas
• Aumento do número de tarefas assíncronas
• Redução do número de tarefas assíncronas
• Redução do número de sessões (aulas) síncronas (Google Meet)
• Aumento do número de sessões (aulas) síncronas (Google Meet)
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