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I – ENQUADRAMENTO 
 
 

O ano letivo 2020/2021 iniciou-se, no Agrupamento de Escolas de Pombal (AEP), marcado de 

forma indelével pela situação pandémica da COVID19, num quadro transversal às várias escolas do 

país. 

 

A experiência capitalizada por toda a comunidade educativa no ano letivo transato e a preparação 

cuidada e atempada deste permitiu-nos encará-lo com ânimo e com a convicção de estarmos 

preparados, embora soubéssemos que o futuro nos reservaria mais dúvidas que certezas. 

 
Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, pretende-se programar, 

atempadamente, o próximo ano letivo, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de 

transmissão, garantindo condições de segurança e higiene nos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas 

de Pombal, através da adoção de um conjunto de medidas preventivas que permitam a deteção precoce de 

eventuais casos suspeitos e a rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação, sempre, com a 

autoridade de saúde local sem, no entanto, perder de vista a importância das aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, bem como o seu bem-estar.  

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Pombal, 10 setembro 2020 

 

O ano letivo 2020/2021 foi preparado nas várias vertentes e dimensões estruturais previstas no 

Plano de Contingência de Doença por COVID19 e no Protocolo de Implementação dos regimes 

presenciais, misto e não presencial e envolveu toda a comunidade educativa. 

 

Foram considerados três regimes do processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se o regime 

presencial como a regra. A transição entre regimes ocorreu sempre mediante autorização da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, depois de ouvida a autoridade de saúde 

competente. 

 

O regime presencial foi mantido ao longo de todo o primeiro período, com isolamentos profiláticos 

muito pontuais e aplicados de forma cirúrgica, não se registando qualquer cadeia de transmissão 

em espaço escolar.  

 

Mesmo no regime presencial, privilegiou-se um trabalho coadjuvado pelas plataformas digitais, 

com especial enfâse nas adotadas pelo Agrupamento, com vista a uma progressiva autonomia dos 

discentes, antecipando a necessidade de regressar ao Ensino à Distância (E@D).  

 

A organização das atividades letivas obedeceu ao estipulado nas normas orientadoras emanadas 

quer pela DGEstE quer pela DGS. 

 

Face ao agravamento da situação pandémica do país, a qual também se refletiu na nossa 

comunidade educativa, o Conselho de Ministros, de 21 de janeiro de 2021, decreta, entre outras 

medidas, a suspensão das atividades letivas e não letivas pelo período de 15 dias. 

Após 15 dias de interrupção letiva, implementa-se o E@D por um período de dois meses. 
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É neste contexto que se aplica a presente monitorização de E@D do AEP, aplicada 

transversalmente, a alunos encarregados de educação e docentes, de todos os níveis de ensino.  

 

II - MONITORIZAÇÃO   

Foram aplicados questionários de diferentes tipologias a Alunos, Encarregados de Educação, 

Docentes e Coordenadores de Departamento.  

Os inquéritos aplicados ao mesmo público-alvo (alunos, encarregados de educação e docentes) 

possuem uma estrutura semelhante, com adaptações ligeiras de acordo com o nível de ensino.  

Foi ainda recolhida informação qualitativa junto da Associação de Estudantes e da Associação de 

Pais do AEP.  

A aplicação destes questionários realizou-se no mês de maio, em todos os ciclos de ensino, do Pré-

escolar ao Secundário.  

A presente monitorização tem por base uma população escolar de 2920 crianças/alunos, num total 

de 140 grupos/turma, distribuídos da seguinte forma:  

 

Siglas: CEB – Ciclo do Ensino Básico; CH – Cursos Científico Humanísticos; CP- Cursos do Ensino Profissional; EFA – 

Educação e Formação de Adultos;    
 
 
 
 

 

Objetivos 

- Permitir o acompanhamento do Protocolo de E@D  

- Medir o grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais e encarregados 

de educação.  

- Medir a taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores.  

- Implementar medidas de melhoria. 

Responsável Direção / Equipa nomeada pelo Diretor 

Periodicidade Anual 

Instrumento Questionários (FORMS) aplicados a Alunos, Encarregados de Educação e Docentes 

 

 

 

 
 Nível de Ensino: 

 
Pré-Escolar 

 
1.º CEB 

 
2.ºCEB 

 
3.ºCEB 

SECUNDÁRIO Total 

CH CP EFA-NS 

 

 

2920 

N.º Alunos: 360 728 336 602 636 233 25 

Grupos/Turmas: 21 42 16 26 24 10 1 140 
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III - AMOSTRA 

Foram aplicadas três tipologias de inquérito para: alunos, encarregados de Educação e docentes 

dos vários níveis de ensino, com natural exceção das crianças do ensino pré-escolar.  

Foram obtidas respostas a 533 inquéritos, distribuídos da seguinte forma:  

 

Ensino Pré-escolar - 24 Encarregados de Educação; 

- 18 Docentes. 

 
1.º Ciclo 

- 50 Alunos; 

- 51 Encarregados de Educação; 

- 40 Docentes. 

 
2.º e 3.º Ciclo 

- 64 Alunos  

- 72 Encarregados de Educação; 

- 76 Docentes; 

 
Ensino Secundário 

- 50 Alunos  

- 36 Encarregados de Educação; 

- 52 Docentes; 

 
  
 
Dimensão da 
Amostra 
 
533 inquéritos 

 

164 Alunos (Delegados e Subdelegados); 

183 Encarregados de Educação (Representantes de Pais e Encarregados de 

Educação); 

186 Docentes (Educadores, Professores Titulares, Diretores de Turma e Secretários e 

Coordenadores de Departamento); 

 
 

IV – ANÁLISE RESUMO DOS QUESTIONÁRIOS, POR TIPOLOGIA 

 

A – ALUNOS 

 

-  83% dos alunos refere ter recebido o GPU/ Plano de Trabalho em todas as disciplinas e que este 

os ajudou a estudar e organizar; 

- 34% dos alunos considera que o GPU/Plano de Trabalho muito útil, 56% útil e 7% pouco ou nada 

útil; 

- 78% dos alunos considera que o número de tarefas solicitadas foi equilibrado, 20% demasiadas e 

2% poucas; 

- Os prazos de conclusão das tarefas são muito adequados para 17%, adequados para 70% e curtos 

para 13%; 

- As maiores dificuldades sentidas pelos alunos é a gestão do tempo e o funcionamento da 

internet; 26% dos alunos não sentiu qualquer dificuldade; 
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 - 35% dos alunos refere ter trabalhado mais no E@D, 48% trabalhou o mesmo e 14% menos; 

- As tarefas propostas foram diversificadas e as que registam maior frequências são as individuais e 

questionários; 

- 43% dos alunos recebeu feedback de todas as tarefas realizadas, 34% recebeu da maioria e 20% 

de algumas; 

- Na autoavaliação das aprendizagens realizadas pelos alunos, numa escala de 1-5, a média é 3,4. 

No 1.ª Ciclo é 3,74, no 2.º e 3.º Ciclo 3,5 e no Ensino Secundário 2,94; 

- 46% dos alunos está muito satisfeito com o apoio prestado pelos professores, 48% satisfeito e 5% 

pouco satisfeito; 

- Relativamente ao tempo de duração das aulas síncronas, 80% considera Suficiente, 13% Pouco e 

7% Demasiado; 

- Relativamente ao comportamento dos alunos, é maioritariamente considerado como muito 

adequado ou adequado; 9% considera o comportamento dos alunos pouco ou nada adequado; 

- A maioria dos alunos considerou as aulas esclarecedoras e interessantes, mas teóricas, pouco 

práticas e expositivas; 

- A maioria dos alunos não assistiu ao Estudo em Casa da RTP; 

- A larga maioria dos alunos utilizou o computador, a internet e o telemóvel para trabalhar; 

- O correio eletrónico e o Teams são as plataformas mais utilizadas diariamente e semanalmente 

pelos alunos; 

- Os alunos do 2.º, 3.º CEB e Secundário consideram ter um domínio Bom ou Muito Bom das 

tecnologias. No 1.º Ciclo 39% têm um domínio suficiente e 10% insuficiente;  

- 25% dos alunos considera a metodologia do E@D como Muito Boa, 60% Boa, 15% Razoável; 

- Pontos fracos e fortes: 

 

Pontos Fracos do E@D Pontos Fortes do E@D 

- Dificuldades com equipamentos e internet; - Boa relação professor/aluno; 

- Não aprendíamos tanto como no ensino presencial; - Disponibilidade e apoio dos professores; 

- Difícil utilizar as novas tecnologias; - Apender a trabalhar de forma autónoma; 

- Dificuldades de rede de internet; - Planos de Estudo/GPU fáceis de entender; 

- Número de horas passadas ao computador; - Aulas síncronas; 

- Haver um GPU para cada disciplina; - Poder ver os colegas e aprender; 

- A interação é reduzida; - Apoio e profissionalismo dos professores e D.T.; 

- Usar várias plataformas para entrega de trabalhos; - Os alunos terem as câmeras ligadas; 

- O número de aulas síncronas foi insuficiente; - Facilidade na utilização de só uma plataforma 

(Teams); 

- Pouco feedback em algumas disciplinas. - Desenvolveu a autonomia dos alunos; 

 - Continuarmos a aprendizagem; 

- Poder ficar em casa e aprender foi confortável; 

- Autonomia na organização de rotinas; 

- Disponibilização de recursos de aprendizagem; 

- Organização e ajuda da escola. 
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B – ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

- 97% dos Encarregados de Educação recebeu o horário e Planos de Trabalho/GPU; 

- As principais dificuldades são a gestão do tempo, o serviço de internet e equipamentos 

informáticos; 35% dos Encarregados de Educação refere não ter tido qualquer dificuldade; 

- 77% dos Encarregados de Educação considera o número de atividades propostas equilibrada, 15% 

demasiadas e 8% poucas; 

- 26% dos Enc. de Educação considera que as tarefas muito claras, 66% claras e 4% pouco claras;  

- 78% considera o número de aulas síncronas semanais como adequadas, 14% poucas e 6% muitas; 

- 49% dos Enc. de Educação recebeu feedback frequente, 43% pontualmente e 8% não recebeu; 

- 38% dos Enc. de Educação refere estar muito satisfeito com o apoio prestado pelos professores, 

51% satisfeito e 3% não está satisfeito;  

- 54% dos Enc. de Educação refere estar muito satisfeito com o apoio do Diretor de Turma, 30% 

satisfeito e 5% pouco satisfeito; 

- A maioria dos Encarregado de Educação não necessitou de recorrer ao apoio prestado pela 

Equipa de Suporte Informático ou dos Serviços Técnicos Especializados. Dos que solicitaram apoio, 

95% referiu estar muito satisfeito ou satisfeito;  

- 67% dos Encarregado de Educação refere que os educandos têm um domínio Muito Bom ou Bom 

no uso das tecnologias.  Nos níveis de ensino do Pré-escolar e 1.º CEB, este domínio é de 48% e no 

2.º, 3.º CEB e Secundário é de 86%;   

- 71% dos Encarregado de Educação considera o apoio prestado pelos docentes no acesso às 

plataformas Muito Bom ou Bom, 21% suficiente e 4% insuficiente; 

- 12% dos Encarregado de Educação considera a metodologia de E@D implementada como Muito 

Boa, 62% Boa, 23% Razoável e 2% Má; 

- 40% dos Encarregado de Educação não aponta pontos fracos ou indicam não existirem; 

 

Pontos Fracos do E@D Pontos Fortes do E@D 

- Não há distinção nas tarefas das várias faixas etárias; - Sessões síncronas com os alunos; 

- Conciliar o teletrabalho e a realização de atividades; - Felicidade das crianças ao verem os amiguinhos e a 

educadora; 

- Investimento informático e dificuldades de internet; - Excelente contacto e interação com a educadora; 

- Pouco contacto com a professora; - Clareza do plano de estudos com tarefas explicitas; 

- Intromissão de outros alunos nas sessões síncronas; - Grande disponibilidade para os alunos; 

- Realização de trabalhos de grupo; - Bom acompanhamento dos professores; 

- Muitas atividades propostas em algumas disciplinas; - Organização, informações e esclarecimentos; 

- Aprendizagens aquém do ensino presencial; - Professores bastante organizados e preparados; 

- Dificuldades nos meios informáticos e plataformas; - Plataformas digitais à disposição; 

- Avaliação sumativa demasiado exigente; - Acompanhamento dos Diretores de Turma; 

- Falta feedback de qualidade na avaliação formativa; - Cumprimento de horários; 

- Pouca clareza na entrega de tarefas; - Número adequado de aulas síncronas; 

 -Rápida resposta dos professores a questões 

colocadas; 

 - Correio eletrónico e Teams para todas as disciplinas; 
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C - DOCENTES 
 
- O apoio técnico da Equipa de Suporte foi considerado Muito Bom por 75% e Bom por 18%; 

- O correio eletrónico e o Teams foram as plataformas mais utilizadas diariamente e 

semanalmente; 

- Os recursos pedagógicos utilizados foram variados, com destaque para formulários e 

apresentações; 

- 89% dos docentes despende mais tempo na preparação do E@D, em relação ao ensino 

presencial; 

- A metodologia de E@D é muito adequada para 27%, adequada para 67% e pouco adequada 6%.   

- A maioria dos docentes considera que os alunos demonstram um nível Bom ou Suficiente na 

gestão e organização das tarefas; 

- As tarefas foram enviadas aos alunos através do correio eletrónico e do Teams; 

- A maioria dos alunos realizou entre 76% e 99% das tarefas propostas e só raramente realizaram 

menos de 50%; 

- 55% dos docentes propôs a visualização do Estudo em casa (98% no 1.º CEB e 23% no Ensino 

Secundário); 

- Os processos de recolha de avaliação/classificação foram muito diversificados, com especial 

incidência no feedback sistemático/contínuo e avaliação formativa/qualitativa. A avaliação 

sumativa/quantitativa foi a que teve menor frequência; 

- A média de avaliação das aprendizagens por parte dos docentes no E@D é de 3,3 (escala de 1-5); 

- A maioria dos docentes indica que os recursos pedagógicos foram construídos coletivamente; 

- Nos contactos estabelecidos com os Encarregado de Educação a maioria foi acessível e 

colaborante e apenas uma minoria colocou entraves e/ou estiveram incontactáveis; 

-  Os docentes consideram que 12% dos alunos não dispõe de meios tecnológicos adequados ao 

E@D; 

- 21% dos docentes considera a metodologia de E@D como Muito Boa, 67% Boa e 11% Razoável; 

- 23% dos docentes não aponta pontos fracos ou indicam não existirem; 

 

Pontos Fracos do E@D Pontos Fortes do E@D 

- Dificuldades no acesso a equipamentos e internet; - Plataformas comuns a todos os ciclos; 

- Dificuldade nas sessões síncronas para o Pré-escolar; - Empenho/ participação da maioria das famílias; 

- Professores com turmas mistas têm uma sobrecarga 

de trabalho; 

- Boa organização na metodologia implementada; 

- Dificuldades no apoio a alunos com mais 

necessidades; 

- Apoio e a disponibilidade do suporte e dos 

Coordenadores Pedagógicos; 

- Carga burocrática;  - Trabalho colaborativo nos grupos de ano; 

- Ausência de contacto direto com as crianças; - Uso da Plataforma Teams e Office 365; 

- Falta de equipamentos e acesso à internet; - Gestão logística de equipamentos emprestados a 

alunos; 

- Número reduzido de horas síncronas; - Resposta e apoio a constrangimentos expostos; 

- Complexidade do GPU nas faixas etárias mais baixas; - Carga horária síncrona por turma; 

- Desinteresse por parte de alguns alunos; - Planeamento atempado e estruturado; 

- Alguns alunos ainda não ligam as câmaras; - Obrigação dos alunos terem câmaras ligadas; 

- Qualidade das aprendizagens no E@D; - Carga semanal atribuída a cada disciplina; 

- Implementação do GPU. - Empenho do Conselho de Turma; 

 - Comunicação e organização; 
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- Sessões de Formação sobre plataformas digitais; 

- Esforço para que todos os alunos dispusessem de 

meios tecnológicos. 

 
 
V – ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS SEM MEIOS TECNOLÓGICOS 
 
 
1. Parceria com o Município de Pombal para empréstimo de computadores portáteis e routers a 
alunos carenciados; 
 
2. Empréstimo de computadores fixos do AEP aos alunos dos Cursos Profissionais; 
 
3. Empréstimo de Tablet’s aos alunos do 2.º e 3.º Ciclo; 
 
4. Implementação de E@D em modo presencial, na Biblioteca Escolar, para alunos de risco; 
 
5. Implementação de Sala de Estudo para alunos de etnia cigana, numa parceria com o Município e 
o Projeto 3’Is; 
 
6. Empréstimo de computadores e conectividades do Programa Escola Digital a todos os alunos do 
Ensino Secundário com ASE; 
 
7. Apoio da Equipa de Suporte Informático a alunos e suas famílias. 
 
VI – CONCLUSÕES 
 
1. O AEP planeou atempadamente e implementou de forma equilibrada o protocolo de E@D; 

2. A metodologia adotada foi considerada eficaz e proporcionou novas aprendizagens e a 

consolidação das existentes; 

3. A colaboração com o Município de Pombal revelou-se fulcral no empréstimo de equipamentos 

e conectividade aos alunos; 

4.  A tardia implementação do Programa Escola Digital, no Ensino Básico, colocou dificuldades 

acrescidas no acesso a equipamentos informáticos, indispensáveis no E@D; 

5. Apesar de todas as diligências encetadas, verificam-se assimetrias no apoio que cada família 

pode dar no E@D; 

6. A implementação do Guião Pedagógico de Unidade (GPU) introduziu constrangimentos 

pontuais e obrigou a uma adaptação do Plano de Trabalho Quinzenal.  O GPU proporcionou 

maior domínio e controlo aos docentes curriculares e libertou o Diretor de Turma da 

coordenação de tarefas eminentemente pedagógicas; 

7. As disciplinas de carácter mais prático continuam a ser as mais condicionadas no E@D; 
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8. Encarregados de Educação e Alunos reconhecem o esforço e empenho de todo o Agrupamento 

que, mesmo em tempos de pandemia, continua a proporcionar condições de ensino-

aprendizagem de qualidade;   

9. Os alunos e as suas famílias reconhecem a importância do papel dos educadores, professores 

titulares e diretores de turma no apoio e acompanhamento realizado; 

10. Nesta fase, todos os alunos com ASE têm computador e conectividade atribuída, no âmbito do 

Programa Escola Digital, pelo que no futuro os constrangimentos com equipamento estarão 

naturalmente ultrapassados; 

11. A experiência do ano letivo anterior e a monitorização efetuada permitiram-nos identificar e 

proceder a correções que se refletiram nos seguintes aspetos: 

- Melhoria ao nível das competências informáticas;  

- Menor dispersão de plataformas informáticas utilizadas; 

- Proporcionalidade da carga horária entre as várias disciplinas; 

- Equilíbrio entre o número de sessões síncronas/assíncronas na mesma disciplina; 

- Equilíbrio na quantidade e qualidade das tarefas propostas, nas várias disciplinas; 

- Alargamento do E@D ao Ensino Pré-escolar e 1.º Ciclo.  

10. Propõe-se que futuramente possam ainda ser consideradas as seguintes melhorias: 

 Reforço da segurança informática, impedindo intromissões nas sessões; 

 Obrigatoriedade de ligação da Webcam nas sessões síncronas; 

 Melhoria da quantidade e qualidade do feedback fornecido a alunos e Encarregado de 

Educação; 

 

 
 

Agrupamento de Escolas de Pombal, 22 de junho de 2021                          

O adjunto do diretor | Vasco Nabais Faria 

 
 
Apreciado na reunião do Conselho Pedagógico de 22 de junho de 2021.  
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I - ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

a) ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

2. Tem conhecimento se o seu educando recebeu o horário e os Planos de trabalho e/ou GPS? 

 
- 92% dos Encarregados de Educação tem conhecimento dos Planos de Trabalho. 

 

3. Quais a(s) principal(is) dificuldade(s) que tem sentido no acompanhamento do seu educando? 

 
- 50% dos Encarregados de Educação não sentiu qualquer dificuldade, 33% sentiu dificuldades na gestão 

do tempo e 25% teve dificuldade ao nível dos equipamentos informáticos e/ou internet. 

 

4. Como avalia a quantidade de tarefas solicitadas ao seu educando? 

 
- 79% dos Encarregados de Educação considera as atividades adequadas, enquanto 8% as considera 

demasiadas/poucas. 

 

5. Como avalia a clareza nas instruções das tarefas solicitadas? 

 
- 91% dos Encarregados de Educação considera as tarefas solicitadas muito claras (58%) ou claras (33%). 

 

 

 

 

 

 



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  11 

 

6. Como avalia o número de aulas síncronas semanais? 

 
- 83% dos Encarregados de Educação considera o número de aulas síncronas adequadas. 

 

7. Qual a sua opinião sobre o feedback do desempenho do seu educando dado pelo titular de turma? 

 
- 54% dos Encarregados recebeu informações com frequência, 33% recebeu-as pontualmente e 8% refere 

não ter recebido qualquer informação. 

 

8. O seu educando assiste ao #EstudoEmCasa/ou programação da RTP2? 

 
- 42% dos Encarregados de Educação refere que o seu educando assistiu ao Estudo em Casa e 58% não 

assistiu.  

 

9. Grau de satisfação com o apoio prestado pelo AEP na modalidade de E@D: 

 

 

-63% dos Encarregados de Educação refere estar muito satisfeito com o trabalho desenvolvido pela 

educadora e 29% ficou satisfeito. 

- 50% dos Encarregados de Educação não necessitou de apoio do suporte informático e 44% refere estar 

muito satisfeito ou satisfeito com este apoio. 

- 73% dos Encarregados de Educação refere não ter necessitados de apoio por parte da Intervenção 

Precoce e 88% dos Técnicos Especializados (SPO / EPIS) 
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10. Com que frequência o seu educando utiliza os meios tecnológicos para a realização das tarefas: 

 
 

- O computador (21%), internet (32%) e impressora (30%) são os meios tecnológicos utilizados com mais 

frequência pelos alunos; 8% refere não ter computador. 

 

11. Como classifica o domínio das tecnologias por parte do seu educando? 

 

 
- 46% dos Encarregados de Educação refere que o seu educando possui um domínio muito bom (17%) ou 

bom (29%) das tecnologias, enquanto 13% indicam que o domínio é insuficiente. 

 

12. Como classifica o apoio dado ao seu educando pelo(s) AEP/professores/educadores no acesso às 

plataformas informáticas: 

 
- 66% dos Encarregados de Educação considera que o apoio dado ao seu educando pelos educadores foi 

muito bom ou bom, 33% considera que foi suficiente, enquanto 8% o considera insuficiente. 

 

13. Qual a faixa etária e o ano do seu educando? 

 
- 46% dos Encarregados de Educação têm educandos com 5 anos, 38% com 4 anos e 17% com 3 anos. 
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14. Como classifica, de um modo geral, a metodologia de E@D implementada pelo AE Pombal? 

 

 
- 75% dos Encarregados de Educação considera a metodologia muito boa (21%) ou boa (50%); 25% 

considera-a razoável e 4% muito má. 

 

15. Registe um ponto forte da metodologia do E@D implementada pelo AE Pombal 

 

- Sessões síncronas com os alunos; promoção de momentos livres de exploração de jogos ou de 

ferramentas educativas; pouca necessidade de impressão e boas sugestões de trabalhos manuais; 

metodologia e tarefas corretas para o educando; acompanhamento proporcionado; os professores, pois 

nesses tempos difíceis vimos a importância deles para os nossos filhos, pois entraram com muita 

dedicação nessa tecnologia de ensino a distância; diversidade de atividades; a união e alegria das crianças 

ao verem os amiguinhos e a educadora no computador não tem palavras para descrever; o facto de o meu 

filho conseguir ter contacto com a Professora e os amigos; excelente contacto e interação com a 

educadora. 

 

16. Registe um ponto fraco da metodologia do E@D implementada pelo AE Pombal 

 

 - 50% dos Encarregados de Educação não encontra pontos fracos; 

- Calendário de tarefas muito exigente, apesar de haver flexibilidade por parte da Educadora; não haver 

distinção nas tarefas das várias faixas etárias; poucos trabalhos dirigidos à faixa etária dos 5 anos, de forma 

a prepara-los para a primária; muito pouco contato com a professora, ocorreu apenas no final por 

sugestão do representante de pais através do Teams; investimento informático e dificuldades de contacto 

devido à internet; dificuldade em conciliar o teletrabalho e a realização de atividades plásticas que os 

meninos não conseguem fazer sozinhos. 

 

I - ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

b) DOCENTES  

 

3. Considera que o apoio técnico dado pela equipa de Suporte Informático do Agrupamento foi: 

 

- 67% dos docentes considera que o apoio da equipa de suporte foi muito bom e 33% bom. 
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4. Com que frequência utilizou as seguintes plataformas com os seus alunos: 

 

- O correio eletrónico e o TEAMS foram as plataformas mais utilizadas diariamente e semanalmente pelos 

educadores. O Moodle e plataformas de editoras tiveram utilização residual ou não foram utilizadas. 

 
5. Para além das plataformas previstas no nosso Protocolo de E@D utilizou alguma diferente? Qual? 

É referido o recurso a SMS e ao WhatsAPP. 

6. Quais os materiais/instrumentos pedagógicos que privilegiou na partilha de tarefas com os seus 

alunos? 

 

Os materiais/instrumentos pedagógicos mais partilhados como tarefas foram vídeos, links, textos e 

apresentações.  

 

7. Na modalidade de E@D e em comparação com uma situação de ensino presencial, o tempo 

despendido na preparação de aulas e avaliação dos alunos é: 

 

- 89% dos educadores considera que o tempo despendido na preparação e avaliação dos alunos é superior 

ao habitual. 
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9. Como classifica a metodologia de E@D adotada no AEP [GPU/GPS e/ou Plano de trabalho]. 

 

Considerando a média dos vários parâmetros (organização, funcionalidade, periodicidade e utilidade), a 

metodologia de E@D do Agrupamento é considerada como muito adequada (13%) e adequada (87%). 

11. Considera que os seus alunos demonstraram competência ao nível da gestão e organização das 

tarefas propostas? 

 

- 46% dos educadores considera que os seus alunos demostraram uma muito boa (17%) ou boa (39%) 

gestão e organização das tarefas, enquanto 40% a considera suficiente e 6% fraca. 

12. Quais os meios privilegiados para o envio das tarefas aos seus alunos? 

 

- O correio eletrónico e o TEAMS foram as plataformas privilegiadas no envio de tarefas aos alunos. A 

utilização do suporte de papel ocorreu semanalmente em 22% e o Moodle apenas pontualmente. 

 

13. Os seus alunos realizaram a maioria das tarefas propostas? 

 

- 78% dos alunos realizaram 51% a 99% das tarefas, 17% das tarefas foram realizadas por todos os alunos e 

apenas 6% realizaram menos de metade das tarefas propostas. 
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14. Os seus alunos foram assíduos nas aulas síncronas das disciplinas que leciona? 

 

- 73% dos alunos registou uma assiduidade superior a 76%, 17% não registou qualquer ausência e apenas 

6% registaram assiduidade inferior a 50%. 

15. Propôs aos seus alunos a visualização dos conteúdos do #Estudo em casa/Programas da RTP2? 

 

- 72% dos educadores propôs a visualização de conteúdos do Estudo em Casa e 22% considerou não se 

aplicar ao seu nível de ensino. 

 

16. Caso tenha respondido afirmativamente, como avalia os conteúdos do #EstudoEmCasa/Programas 

RTP 2? 

 

- 65% dos educadores considera que os conteúdos são ótimos ou bons e 34% não tem opinião.  

 

17. As tarefas que propôs aos seus alunos foram-lhe devolvidas? 

 

- 50% dos educadores refere ter recebido tarefas devolvidas em mais de 76% dos alunos. 

- 12% receberam menos de metade das tarefas propostas. 
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18. Que tipo de avaliação/classificação adotou com os seus alunos? 

 

- 70% dos educadores optou por uma avaliação/classificação com feedback sistemático e contínuo. 

- Não foi realizado por qualquer educador avaliação sumativa/quantitativa. 

19. Que instrumentos de avaliação/classificação recolheu durante o período de E@D? 

 

- 89% dos educadores utilizou tarefas individuais, como processo de recolha de avaliação/classificação. 

 

20. Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia as aprendizagens dos seus alunos neste modelo de 

ensino? 

 

 

 

- 22% dos educadores avalia as aprendizagens dos seus alunos com Bom, 57% como suficiente e 11% como 

insuficiente. 

 

21. Como foi efetuado o trabalho de articulação entre os docentes do departamento/grupo curricular: 

 

- 56% dos educadores refere que os recursos utilizados foram construídos coletivamente, enquanto 28% 

refere que foram construídos individualmente. 
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22. Indique o maior constrangimento sentido durante este período de E@D. 

Dificuldade em chegar a todos os alunos da turma; Dificuldade ao nível de equipamentos; Falta de 

contacto presencial; Dificuldades das famílias em acompanharem os filhos nas atividades síncronas; 

24. O contacto com os pais e encarregados de educação foi feito maioritariamente por: 

 

- 72% dos contactos estabelecidos foram através de correio eletrónico e 11% através de telefone. 

 

25. Nos contactos estabelecidos com os pais e encarregados de educação considera que: 

 

- Nos contactos estabelecidos pelos educadores, a maioria ou a totalidade dos Encarregados de Educação 

foram acessíveis e colaborantes. A este nível, não foram apontadas dificuldades. 

26. Na sua turma quantos alunos não dispõem de meios tecnológicos para corresponder 

adequadamente ao E@D? 

- 14% dos alunos não dispõem de meios tecnológicos capazes. 

27. Enquanto diretor de turma/titular de turma, qual foi o seu maior constrangimento durante este 

período de E@D. 

- Adaptação às plataformas; Conciliar horários das sessões síncronas com as várias famílias; 

Distanciamento relacional com a criança na prática pedagógica; 

28. Como classifica, de uma forma geral, a metodologia de ensino E@D implementada pelo AE Pombal? 

 

- 17% dos educadores classifica a metodologia de E@D como Muito Boa, 78% com Boa e 6% como 

razoável. 
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29. Registe um ponto forte. 

- Plataformas comuns a todos os ciclos; capacidade de organizar o empo de forma a servir todos; 

estreitamento da relação escola/família e a possibilidade de observar a criança na sua zona de conforto 

durante as sessões síncronas; o apoio prestado pela escola e pelos pais e encarregados de educação; 

formação ao nível da utilização do Teams; o empenho/ participação da maioria das famílias e reforço da 

relação escola família mesmo à distância; ter possibilitado às crianças a manutenção do ritmo de trabalho 

e das aprendizagens; 

30. Registe um ponto fraco. 

- Dificuldades no acesso a equipamentos e internet; dificuldade nas sessões síncronas para este nível de 

ensino; o ensino a distância tem um grau de exigência maior do que o presencial, principalmente pela 

necessidade de, após as sessões síncronas, estabelecer contactos individualizados que tinham de ser 

através do e-mail ou do telefone. 

II – 1.º CICLO 

a) ALUNOS 

1. Qual o ano que frequentas? 

 

- 56% dos alunos são do 3.º ano e 44% do 4.º ano. 

 

2. Recebeste o GPS e/ou os Planos de trabalho semanais? 

 
- 100% dos alunos recebeu o GPS (Guião Pedagógico Semanal) / Planos de trabalho. 

 

3. Consideras que os GPS e/ou os Planos disponibilizados te ajudaram a estudar/organizar? 

 
- 100% dos alunos considera que o GPS/Plano de Trabalho ajudou no estudo e na organização. 
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4. Como consideras os GPS e/ou os Planos de trabalho enviados? 

 

 
 

- 64% dos alunos considera que o GPS/Plano de trabalho foi muito útil e 36% útil. 

 

5. Como avalias os GPS e/ou Planos de trabalhos enviados? 

 
- 68% dos alunos considera o GPS/Plano de Trabalho muito prático e 32% prático. 

6. Consideras que as tarefas solicitadas no GPS e/ou Planos de trabalho foram: 

 

 
- 92% dos alunos considera as tarefas solicitas equilibradas, 6% demasiadas e 2% poucas. 

 

7. Os prazos concedidos para a realização das tarefas foram: 

 

 
- 56% dos alunos considera os prazos adequados, 40% muito adequados e 4% curtos. 
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8. Quais a(s) principal(is) dificuldade(s) que sentiste ao longo do período de aulas não 

presenciais? 

 
 

- 42% dos alunos não sentiu qualquer dificuldade, 30% sentiu dificuldades no acesso à internet e 

21% dificuldades na gestão do tempo. As dificuldades de equipamento e de apoio em casa são 

residuais (3%). 

 

9. Em geral, comparando com as aulas na escola, consideras que: 

 

 
- 60% dos alunos considera ter tido o mesmo trabalho, 24% refere ter trabalhado mais e 16% 

menos. 

 

 

10. Quais as tarefas que te foram solicitadas para avaliar as tuas aprendizagens? 

 
 

- 29% das tarefas solicitas foram individuais, 19% questionários e 14% apresentações orais, 

tarefas de editoras e testes online. 

  



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  22 

 

11. Os teus professores devolveram-te a informação/avaliação/classificação das tarefas que 

realizaste (Feedback)? 

 

 
- 64% dos alunos receberam sempre feedback, 20% a maioria das vezes e 16% algumas vezes. 

 

12. Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalias o que aprendeste com as tarefas realizadas no 
E@D? 

 
 

- 68% dos alunos avalia com nível 4/5 as aprendizagens realizadas, 20% com 3 e 12% com nível 2. 

 

13. Qual o teu grau de satisfação com o apoio prestado na modalidade de E@D: 

 
 

 

- 100% dos alunos está muito satisfeito (84%) ou satisfeito (16%) com o apoio prestado pelos 

professores; 

- Relativamente ao apoio prestado pelo docente de Educação especial e Serviços de Psicologia, 

86% não necessitou e 14% está muito satisfeito (3%) ou satisfeito (11%); 

- Relativamente ao apoio prestado pela Equipa de Suporte Informático, 60% não necessitou e 40% 

está muito satisfeito (20%) ou satisfeito (20%). 
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14. Como avalias o número de aulas síncronas semanais? 

 
- 94% dos alunos considera o número de aulas síncronas semanais adequado e 2% considera 

demasiadas ou poucas. 

 

15. Consideras que a duração de cada aula síncrona foi: 

 
- 94% considera a duração das aulas síncronas suficiente, 4% demasiado e 2% pouco. 

 

16. No que diz respeito ao comportamento da tua turma durante as aulas consideras que foi: 

 
- 70% dos alunos considera o comportamento da turma adequado, 16% muito adequado, 10% 

pouco adequado e 4% muito pouco adequado. 

 

17. Como consideras que foram as tuas aulas online? 

 
- 98% dos alunos considera que as aulas foram esclarecedoras e interessantes, 86% 

considerou-as interativas e 84% práticas. 
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18. Caso tenhas assistido ao #EstudoEmCasa (telescola), como avalias as aulas da RTP? 

 
- 31% dos alunos considerou que o Estudo em Casa estava relacionado com os conteúdos 

abordados ao longo do ano, 24% considerou-os interessantes ou não assistiu.  

 

19. Quais os meios de que dispões para trabalhar? 

 
- 90% dos alunos possui computador pessoal (48%) ou partilhado (42%); 42% possui Tablet, 

40% impressora e 28% telemóvel. 

 

20. Qual o tipo de Internet que usaste? 

 
- A maioria dos alunos possui acesso a rede de fibra. 

21. Com que frequência utilizas os meios tecnológicos para a realização das tarefas? 

 
- A internet (96%) e o computador (84%) são os meios tecnológicos mais utilizados 

diariamente ou frequentemente, enquanto o telemóvel, tablet e impressora são utilizados por 

30% a 45% dos alunos.  

 



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  25 

 

22. Quais as plataformas mais utilizadas pelos teus professores? 

 
- O Teams (98%) e o correio eletrónico (78%) são as plataformas mais utilizadas.  A Escola 

Virtual é utilizada por 64% dos alunos, enquanto 32% utilizam a Aula Digital e o Estudo em 

Casa.  

 

23. Com que frequência utilizaste as seguintes plataformas? 

 
- O Teams é utilizado diariamente por 96% dos alunos, enquanto o mail é utilizado por 90% 

diariamente ou semanalmente.  

 

24. Como classificas o teu domínio das tecnologias? 

 
- 88% dos alunos considera que ter um Bom domínio das tecnologias (52%) ou Muito Bom (32%). 
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25. Como classificas, de uma forma geral, a metodologia de E@D implementada pelo 

AEPombal? 

 

 
- 96% dos alunos considera a metodologia implementada como Boa (54%) ou Muito Boa (42%). 

 

26. Regista um ponto forte. 
- Boa relação professor aluno; poder ver os colegas e ouvir as explicações da professora; periodicidade 

das aulas síncronas; dominar mais a tecnologia e gerir a realização das tarefas; aprender bastante a 

usar o computador e o Teams; apendi a trabalhar de forma autónoma; disponibilidade e apoio da 

professora; planos de Estudo/GPU fáceis de entender. 

 

27. Regista um ponto fraco 

- 16% dos alunos não aponta qualquer ponto fraco ou indica não haver. 

 

- Dificuldades de internet; não brincar com os colegas; não aprendíamos tanto como no ensino 

presencial; era difícil utilizar as novas tecnologias. 

 

II – 1.º CICLO 

b) ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

2. Tem conhecimento se o seu educando recebeu o horário e os Planos de trabalho e/ou GPS? 

 
- 96% dos Encarregados de Educação tem conhecimento dos Planos de Trabalho. 
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3. Quais a(s) principal(is) dificuldade(s) que tem sentido no acompanhamento do seu 

educando? 

 
- 24% dos Encarregados de Educação não sentiu qualquer dificuldade, 55% sentiu dificuldades na 

gestão do tempo e 16% teve dificuldade ao nível dos equipamentos informáticos e/ou internet. 

 

4. Como avalia a quantidade de tarefas solicitadas ao seu educando? 

 
- 96% dos Encarregados de Educação considera as atividades adequadas e 4% considera-as 

demasiadas. 

 

5. Como avalia a clareza nas instruções das tarefas solicitadas? 

 
- 92% dos Encarregados de Educação considera as tarefas muito claras (29%) ou claras (63%). 

 

 

 

6. Como avalia o número de aulas síncronas semanais? 

 
- 80% dos Encarregados de Educação considera o número de aulas síncronas adequadas e 18% 

poucas. 
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7. Qual a sua opinião sobre o feedback do desempenho do seu educando dado pelo titular de 

turma? 

 
- 57% dos Encarregados recebeu informações com frequência, 35% recebeu-as pontualmente e 

8% não recebeu qualquer informação. 

 

8. O seu educando assiste ao #EstudoEmCasa/ou programação da RTP2? 

 
- 65% dos Encarregados de Educação refere que o seu educando não assistiu ao Estudo em Casa.  

 

 

9. Grau de satisfação com o apoio prestado pelo AEP na modalidade de E@D: 

 
 

-37% dos Encarregados de Educação refere estar muito satisfeito com o trabalho desenvolvido 

pelo apoio prestado pelo professor(a) e 57% ficou satisfeito. 

- 66% dos Encarregados de Educação não necessitou de apoio do suporte informático e 22% 

refere estar satisfeito com este apoio. 

- 83% dos Encarregados de Educação refere não ter necessitado de apoio por parte dos técnicos 

especializados (SPO; CRI; EPIS) e 80% não necessitou de apoio dos docentes de educação Especial.  
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10. Com que frequência o seu educando utiliza os meios tecnológicos para a realização das 

tarefas: 

 
- O computador (58%), internet (73%) e impressora (46%) são os meios tecnológicos utilizados 

pelos alunos com mais frequência; 4% refere não ter computador. 

 

11. Como classifica o domínio das tecnologias por parte do seu educando? 

 

 
 

- 49% dos Encarregados de Educação refere que o seu educando possui um domínio muito bom 

(10%) ou bom (39%) das tecnologias, enquanto 10% indicam que o domínio é insuficiente. 

 

12. Como classifica o apoio dado ao seu educando pelo(s) AEP/professores/educadores no 

acesso às plataformas informáticas: 

 
- 67% dos Encarregados de Educação considera que o apoio dado ao seu educando pelos 

professores foi muito bom (4%) ou bom (63%); 14% considera-o suficiente e 6% insuficiente. 

 

13. Qual o ano de escolaridade do seu educando? 

 
- 22% dos educandos frequentam o 1.º e 2.º ano, 24% o 3.º ano e 33% o 4.º ano. 

 



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  30 

 

14. Como classifica, de um modo geral, a metodologia de E@D implementada pelo AE Pombal? 

 
- 71% dos Encarregados de Educação considera a metodologia muito boa (6%) ou boa (65%), 27% 

considera-a razoável e 2% má. 

 
15. Registe um ponto forte da metodologia do E@D implementada pelo AE Pombal 

 
- A clareza do plano de estudos com tarefas explicitas, ajustadas à realidade da turma 

independentemente das tarefas/sugestões do #EstudoEmCasa/RTP; disponibilidade dos 

professores; o apoio constante dos professores para a aquisição e manutenção das competências 

e conhecimentos a desenvolver neste ano letivo; acesso à plataforma e correio eletrónico; 

funcionamento das aulas síncronas; manutenção de contacto com a docente e colegas; grande 

disponibilidade para os alunos por parte de todos, professores, educação especial, terapeutas; 

regras de funcionamento semelhantes a sala de aula. 

 

16. Registe um ponto fraco da metodologia do E@D implementada pelo AE Pombal 

 

- 41% dos Encarregados de Educação não regista pontos fracos. 

- Tempo de aula síncrona insuficiente - 30 minutos; foram disponibilizados poucos computadores 

para os alunos; intromissões de outros alunos nas sessões síncronas; as aprendizagens ficam 

muito aquém do ensino presencial; 

 

II – 1.º CICLO 

c) DOCENTES  

3. Considera que o apoio técnico dado pela equipa de Suporte Informático do Agrupamento foi: 

  

- 55% dos docentes considera que o apoio da equipa de suporte foi muito bom e 11% bom. 
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4. Com que frequência utilizou as seguintes plataformas com os seus alunos: 

 

  

- O correio eletrónico, o TEAMS e a Escola Virtual foram as plataformas mais utilizadas 

diariamente e semanalmente pelos professores. A Aula Digital da Leya e o Estudo em Casa 

tiveram utilização pontual, enquanto o Moodle nunca foi utilizado por 83%.  

5. Para além das plataformas previstas no nosso Protocolo de E@D utilizou alguma diferente? 

Qual? 

É referido o recurso ao YouTube; WordWall; Khan Academy; WhatsApp; Pordata Kids; ABAE. 

6. Quais os materiais/instrumentos pedagógicos que privilegiou na partilha de tarefas com os 

seus alunos? 

 

- Os materiais/instrumentos pedagógicos mais partilhados como tarefas, foram vídeos, links, 

apresentações, Quiz/Kahoot e Forms.  

7. Na modalidade de E@D e em comparação com uma situação de ensino presencial, o tempo 

despendido na preparação de aulas e avaliação dos alunos é: 

  

- 95% dos professores considera que o tempo despendido na preparação e avaliação dos alunos é 

superior ao habitual. 

  



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  32 

 

9. Como classifica a metodologia de E@D adotada no AEP [GPU/GPS e/ou Plano de trabalho]. 

  

- Considerando a média dos vários parâmetros (organização, funcionalidade, periodicidade e 

utilidade), a metodologia de E@D do Agrupamento é considerada como muito adequada (37%) e 

adequada (71%). A funcionalidade é considerada pouco adequada (5%) e a periodicidade (7,5%). 

11. Considera que os seus alunos demonstraram competência ao nível da gestão e organização 

das tarefas propostas? 

  

- 80% dos professores considera que os seus alunos demostraram uma muito boa (15%) ou boa 

(65%) competência na gestão e organização das tarefas; 18% considera-a suficiente e 3% fraca. 

12. Quais os meios privilegiados para o envio das tarefas aos seus alunos? 

  

- O correio eletrónico e o TEAMS foram as plataformas privilegiadas no envio de tarefas aos 

alunos; o suporte de papel e o Moodle foram utilizadas pontualmente (menos de 10%). 

13. Os seus alunos realizaram a maioria das tarefas propostas? 

  

- 75% dos alunos realizaram a maioria das tarefas, 23% dos alunos realizam todas as tarefas e 

apenas 3% realizaram menos de metade das tarefas propostas. 
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14. Os seus alunos foram assíduos nas aulas síncronas das disciplinas que leciona? 

  

- 50% dos alunos foram sempre assíduos e 50% assíduos entre 76% e 99%.  

15. Propôs aos seus alunos a visualização dos conteúdos do #Estudo em casa/Programas da 

RTP2? 

  

- 98% dos professores propôs a visualização de conteúdos do Estudo em Casa e 2% não o fez.  

 

16. Caso tenha respondido afirmativamente, como avalia os conteúdos do 

#EstudoEmCasa/Programas RTP 2? 

  

- 82% dos professores considera que os conteúdos são ótimos (9%) ou bons (73%) e permitem 

consolidar conhecimentos; 10% considera-os muito elementares e 5% não tem opinião.  

17. As tarefas que propôs aos seus alunos foram-lhe devolvidas? 

  

- 83% dos professores refere ter devolvido entre 76% a 99% das tarefas aos alunos e 18% indicam 

ter devolvido todas as tarefas. 

18. Que tipo de avaliação/classificação adotou com os seus alunos? 

  



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  34 

 

- 38% dos professores optou por uma avaliação/classificação com feedback sistemático e 

contínuo, enquanto 32% optaram por uma avaliação formativa/qualitativa e 26% por 

autoavaliação; 3% dos docentes realizou avaliação sumativa/quantitativa. 

19. Que instrumentos de avaliação/classificação recolheu durante o período de E@D? 

  

- As tarefas individuais (78%), os questionários (65%) e as apresentações orais (63%) foram os 

instrumentos de avaliação /classificação mais utilizados. 

20. Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia as aprendizagens dos seus alunos neste modelo 

de ensino? 

 

- 35% dos professores avalia as aprendizagens dos seus alunos com Bom, 41% Suficiente e 2 % 

com Muito Bom. 

21. Como foi efetuado o trabalho de articulação entre os docentes do departamento/grupo 

curricular? 

  

- 55% dos professores refere que os recursos utilizados foram construídos coletivamente, 

enquanto 23% refere que foram individualmente. 

 

22. Indique o maior constrangimento sentido durante este período de E@D. 

- Extensão do horário de trabalho e as reuniões de articulação; lecionar diferentes anos de 

escolaridade; dificuldade em trabalhar em grupo; desgaste e cansaço; intromissão de 

Encarregados de Educação nas respostas às atividades propostas; dificuldades de equipamento e 

internet; dificuldades em prestar apoio individualizado e reforçar competências; 
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24. O contacto com os pais e encarregados de educação foi feito maioritariamente por: 

  

- 80% dos contactos estabelecidos foram por correio eletrónico e 10% por telefone. 

25. Nos contactos estabelecidos com os pais e encarregados de educação considera que: 

  

- Nos contactos estabelecidos pelos professores, a maioria ou a totalidade dos Encarregados de 

Educação foram acessíveis e colaborantes, 21% criou entraves e 10% estiveram incontactáveis. 

 

26. Na sua turma, quantos alunos não dispõem de meios tecnológicos para corresponder 

adequadamente ao E@D? 

- 12% dos alunos não dispõem de meios tecnológicos adequados para o E@D. 

27. Enquanto titular de turma, qual foi o seu maior constrangimento durante este período de 

E@D. 

- Extensão do horário de trabalho e reuniões de articulação de ano muito longas; dificuldade em 

conjugar a vida profissional e pessoal; articular com dois grupos, devido ao facto de ser uma 

turma mista; dificuldades de rede de internet por parte dos alunos; não estar na presença dos 

alunos; não dominar bem as aplicações, (Teams, Moodle...); alguns alunos não tinham 

equipamento informático e a internet nem sempre funciona; ausência de observação direta do 

desempenho dos alunos na realização da tarefas propostas; o pouco envolvimento dos alunos 

e/ou encarregados de educação dos alunos que apresentavam maior dificuldades na aquisição de 

conhecimentos; turma numerosa; muito tempo ao computador; necessidade de pesquisar e 

produzir novos materiais pedagógicos; burocracia no preenchimento de documentos; 
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28. Como classifica, de uma forma geral, a metodologia de ensino E@D implementada pelo AE 

Pombal? 

  

- 18% dos professores classifica a metodologia de E@D Muito Boa, 68% Boa, 10% razoável e 5% 

Má. 

29. Registe um ponto forte. 

- Permitir momentos síncronos, com os alunos; boa organização na metodologia implementada; 

manter os laços com os alunos e dar continuidade às aprendizagens; desenvolvimento de 

soluções tecnológicas; apoio da Equipa de Suporte; trabalho colaborativo nos grupos de ano; uso 

da Plataforma Teams e email institucional; gestão logística dos materiais que foram emprestados 

aos alunos; participação e empenho dos pais/encarregados de educação. 

30. Registe um ponto fraco. 

- Professores com turmas mistas terem uma sobrecarga e acréscimo de trabalho; dificuldades em 

apoiar alunos com mais necessidades; aumento do número horas de trabalho e de reuniões on-

line; problemas com os equipamentos informáticos e internet; excesso de carga burocrática com 

o preenchimento de mapa e grelhas; ausência de contacto direto com as crianças. 

III – 2.º e 3.º Ciclo 

a) ALUNOS 

 

1. Qual o nível de ensino que frequentas? 

 
- 33% dos alunos frequentam o 2.º ciclo e 67% são do 3.º Ciclo. 

 

2. Recebeste o GPU e/ou os Planos de todas as disciplinas? 

 
- 83% dos alunos refere ter recebido GPU / Plano a todas as disciplinas. 
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3. Consideras que os GPU e/ou os Planos disponibilizados te ajudaram a 

estudar/organizar? 

 
- 86% dos alunos consideram que os guiões / planos ajudaram na organização e no estudo; 14% 

consideram que não. 

 

4. Como consideras os GPU e/ou os Planos de trabalho enviados 

 
 

- 22% dos alunos considera os guiões / planos muito úteis, 69% úteis e 9% pouco úteis.  

 

5. Como avalias os GPU e/ou Planos de trabalhos enviados? 

 
- 20% dos alunos considera os guiões / planos muito práticos, 67% práticos e 13% pouco práticos.  

 

6. Consideras que as tarefas solicitadas no GPU e/ou Planos de trabalho foram: 

 
- 80% dos alunos consideraram as tarefas solicitadas equilibradas, 16% demasiadas e 5% poucas.  

 

7. Os prazos concedidos para a realização das tarefas foram: 
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- 84% dos alunos consideraram os prazos adequados e 8% muito adequados ou curtos. 

8. Quais a(s) principal(is) dificuldade(s) que sentiste ao longo do período de aulas não 

presenciais? 

 
- 48% dos alunos referiram ter dificuldades na gestão do tempo, 31% na ligação à internet, 12,5% 

não ter apoio em casa e 5% no equipamento informático; 25% não sentiram qualquer dificuldade; 

 

9. Em geral, comparando com as aulas na escola, consideras que: 

 
- 44% dos alunos referem ter trabalhado o mesmo que no regime presencial, 33% muito mais e 

16% menos.  

10. Quais as tarefas que te foram solicitadas para avaliar as tuas aprendizagens? 

 

- As tarefas solicitadas foram muito diversificadas, sendo as individuais e os questionários as que 

registam maior frequência. 
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11. Os teus professores devolveram-te a informação/avaliação/classificação das tarefas que 

realizaste (Feedback)? 

 

- 25% dos professores devolveram informação/avaliação/classificação de todos as tarefas 

realizadas, 48% devolveu a maioria e 20% devolveu alguns. 

 

12. Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalias o que aprendeste com as tarefas realizadas no 

E@D? 

 

- 53% respondeu dos alunos avaliou as suas aprendizagens com 4 ou 5, e 46% com 3. 

13. Qual o teu grau de satisfação com o apoio prestado na modalidade de E@D: 

 

- 89% dos alunos considerou estar muito satisfeito (27%) ou satisfeito (63%) com o apoio prestado 

pelos professores e 8% pouco satisfeito; 

- 58% dos alunos referiu estar muito satisfeito com o Diretor(a) de Turma e 28% satisfeito, 3% 

revelou estar nada satisfeito; 

- Relativamente ao apoio prestado pela Educação Especial, Técnicos Especializados e Suporte 

Informático, a larga maioria revelou estar muito satisfeito / satisfeito e 60 % não necessitou de 

apoio destas estruturas. 
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14. Como avalias o número de aulas síncronas semanais? 

  

- 88% dos alunos revelou que o número de aulas era adequado, 11% poucas e 2% demasiadas. 

15. Consideras que a duração de cada aula síncrona foi:  

 

- 72% considera o tempo das aulas síncronas suficiente, 19% pouco e 9% demasiado. 

16. No que diz respeito ao comportamento da tua turma durante as aulas consideras que foi: 

 

- 64% dos alunos considera que o comportamento da turma foi adequado, 11% muito adequado. 

19% pouco adequado e 2% muito pouco adequado. 

17. Como consideras que foram as tuas aulas online? 

 

- 75% dos alunos referem que as aulas foram sempre (22%) ou a maioria das vezes (52%) teóricas e 

53% expositivas; 

- 67% considera as aulas esclarecedoras e 56% interativas e interessantes; 

- 33% refere a existência de poucas aulas práticas; 

18. Caso tenhas assistido ao #EstudoEmCasa (telescola), como avalias as aulas da RTP? 
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- 70% dos alunos não assistiu ao Estudo em Casa e 21% considera-o pouco ou nada interessante e 

pouco relacionado com os conteúdos lecionados. 

19. Quais os meios de que dispões para trabalhar? 

 

- O computador, o telemóvel e a impressora são os equipamentos mais utilizados pelos alunos 

para trabalhar no Ensino à Distância. 

20. Qual o tipo de Internet que usaste? 

 
- A internet por fibra é a mais utilizada. 
 
21. Com que frequência utilizas os meios tecnológicos para a realização das tarefas: 
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- O computador, a internet e o telemóvel são utilizados diariamente ou frequentemente por mais 
de 86%. 

 
22. Quais as plataformas mais utilizadas pelos teus professores?  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
- O TEAMS, o correio institucional e o Moodle são as plataformas mais utilizadas pelos alunos.  
 
23. Com que frequência utilizaste as seguintes plataformas? 

 
- As plataformas de correio eletrónico (81%), o TEAMS (92%) e o Moodle (34%) são utilizadas 
diariamente ou semanalmente. O Estudo em Casa e as plataformas das editoras são raramente 
utilizadas ou nunca utilizadas por mais de 50%. 

 
24. Como classificas o teu domínio das tecnologias? 

 
 
- Todos os alunos possuem um Bom ou Muito Bom dominio no uso das tecnologias. 
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29. Como classificas, de uma forma geral, a metodologia de E@D implementada pelo AEPombal? 

 

- 80% dos alunos considera a metodologia implementada como Muito Boa (14%) ou Boa (66%) e 

20% considera-a razoável.  

30. Regista um ponto forte: 

- O apoio e profissionalismo dos professores e diretora de turma; conseguir que a maioria dos 

alunos tivessem as câmaras ligadas; facilidade na utilização de só uma plataforma (Teams) como 

meio de ensino; desenvolveu a autonomia dos alunos; a gestão do tempo permitia fazer mais 

tarefas propostas e termos mais tempo para nós; os professores estavam disponíveis para 

esclarecer qualquer dúvida que nos poderia surgir durante a realização das tarefas assíncronas; a 

interação dos professores com os alunos; facilidade em controlar o comportamento dos alunos; 

os GPU ajudavam bastante na nossa organização e no cumprimento de prazos; poder estar em 

casa e aprender foi confortável nesta época; continuarmos a aprendizagem. 

31. Regista um ponto fraco: 

15% dos alunos não regista qualquer ponto fraco. 

- Não ter existido o plano quinzenal com todas as tarefas de todas as disciplinas; aprende-se 

menos; muitas tarefas assíncronas; poucas aulas síncronas; não esclarecemos tão bem as nossas 

dúvidas; dificuldades de rede de internet; número de horas passada ao computador; haver um 

GPU para cada disciplina; usar várias plataformas para entrega de trabalhos; o plano quinzenal 

tinha as atividades mais organizadas; a interação é reduzida; há mais distrações e não se aprende 

tão bem. 

III – 2.º e 3.º Ciclo 

b) ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

2. Tem conhecimento se o seu educando recebeu o horário e os Planos de trabalho e/ou GPU 

das várias disciplinas? 

 
- 99% dos Encarregados de Educação tem conhecimento dos Planos de Trabalho. 
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3. Quais a(s) principal(is) dificuldade(s) que tem sentido no acompanhamento do seu educando? 

 
- 28% dos Encarregados de Educação não sentiu qualquer dificuldade; 49% sentiu dificuldades na 

gestão do tempo; 14% na internet; 13% não conseguiu auxiliar o seu educando e 10% teve 

dificuldades com o equipamento informático. 

 

4. Como avalia a quantidade de tarefas solicitadas ao seu educando? 

 
- 68% dos Encarregados de Educação considera as atividades adequadas; 24% considera-as 

demasiadas e 7% poucas. 

 

5. Como avalia a clareza nas instruções das tarefas solicitadas? 

 
- 88% dos Encarregados de Educação considera as tarefas solicitadas claras e 6% considera-as 

muito claras/ pouco claras.  

6. Como avalia o número de aulas síncronas semanais? 

 
- 75% dos Encarregados de Educação considera o número de aulas síncronas adequadas, 18% 

poucas e 4% demasiadas. 
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7. Qual a sua opinião sobre o feedback do desempenho do seu educando dado pelo titular de 

turma? 

 
- 42% dos Encarregados de Educação recebeu informações com frequência e 47% pontualmente e 

11% refere não ter recebido qualquer informação. 

 

8. O seu educando assiste ao #EstudoEmCasa/ou programação da RTP2? 

 
- 76% dos Encarregados de Educação refere que o seu educando não assistiu ao Estudo em Casa e 

22% assistiu. 

 

9. Grau de satisfação com o apoio prestado pelo AEP na modalidade de E@D: 

 
- 25% dos Encarregados de Educação refere estar muito satisfeito com o apoio prestado pelos 

docentes e 58% satisfeito; 

-59% dos Encarregados de Educação refere estar muito satisfeito com o apoio prestado pelo 

Diretor de Turma e 30% satisfeito; 

- 82% dos Encarregados de Educação refere não ter necessitado de apoio por parte dos técnicos 

especializados (SPO; CRI; EPIS) e 16% está muito satisfeito/satisfeito com o apoio prestado; 

- 67% não necessitou de apoio do suporte informático e 27% refere estar muito 

satisfeito/satisfeito com o apoio prestado.  
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10. Com que frequência o seu educando utiliza os meios tecnológicos para a realização das 

tarefas: 

 
- O computador (90%), internet (97%), telemóvel (76%) e a impressora (55%) são os meios 

tecnológicos utilizados com mais frequência utilizados pelos alunos.  Apenas 6% refere não ter 

computador. 

 

11. Como classifica o domínio das tecnologias por parte do seu educando? 

 
 

- 38% dos Encarregados de Educação refere que o seu educando possui um domínio muito bom no 

uso das tecnologias e 43% bom. Apenas 1% refere ser insuficiente. 

 

12. Como classifica o apoio dado ao seu educando pelo(s) AEP/professores/educadores, no 

acesso às plataformas informáticas: 

 
- 15% dos Encarregados de Educação considera que o apoio dado ao seu educando pelos 

professores foi muito bom, 57% bom, 18% suficiente e 3% insuficiente. 

  



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  47 

 

13. Qual o ano de escolaridade do seu educando? 

 
 

- 11% dos educandos frequentam o 5.º ano, 25% o 6.º ano, 24% o 7.º ano, 21% o 8.º ano e 17% 

frequentam o 7.º ano. 

 

14. Como classifica, de um modo geral, a metodologia de E@D implementada pelo AE Pombal? 

 
 

- 72% dos Encarregados de Educação considera a metodologia muito boa (8%) ou boa (64%) e 20% 

considera-a razoável. 

 

15. Registe um ponto forte da metodologia do E@D implementada pelo AE Pombal 

- Bom acompanhamento dos professores. A ligação criada entre os professores e os alunos, 

alunos-alunos fez com que aguentassem este confinamento; professores bastante organizados e 

preparados; organização de aulas síncronas e assíncronas; Informações regulares acerca do 

funcionamento do E@D; capacidade de adaptação dos professores ao novo desafio; organização, 

informações e esclarecimentos sempre atempadamente; o esforço para entrar num mundo 

digital, pese embora um parque informático obsoleto; facilidade de adaptação dos Alunos e 

Professores às aulas on-line; plataformas digitais à disposição; uma constante atualização da 

informação entre aluno e professores sobre as tarefas a desenvolver; disponibilização de material 

informático (computador e router); o Acompanhamento dos Diretores de Turma;  cumprimento 

de horários; não perder a matéria lecionada; os alunos terem de estar com a câmara ligada 

obrigou-os a estarem com mais concentração. 
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16. Registe um ponto fraco da metodologia do E@D implementada pelo AE Pombal 

 

- 28% dos Encarregados de Educação não referem pontos fracos ou referem não existir. 

- Dificuldades no acesso à internet e aos equipamentos informáticos; poucas aulas síncronas; 

ausência de interação pessoal, fundamental nestas idades; Excesso de atividades propostas em 

algumas disciplinas; devia haver mais trabalhos; Pouca clareza ou confusão na entrega dos 

trabalhos; demasiadas plataformas; a realização de trabalhos de grupo; a não obrigatoriedade do 

envio de algumas tarefas; alguns docentes revelam dificuldades no domínio dos meios informáticos 

e plataformas. 

III – 2.º e 3.º CICLO 

c)  DOCENTES 

 
1. Quais os níveis de ensino que leciona? 

 

2. A que Departamento Curricular pertence? 

  

3. Considera que o apoio técnico dado pela equipa de Suporte Informático do Agrupamento foi: 

  

- 80% dos docentes considera que o apoio da equipa de suporte foi muito bom e 17% bom. 
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4. Com que frequência utilizou as seguintes plataformas com os seus alunos: 

   

- O correio eletrónico, o TEAMS e a Escola Virtual foram as plataformas mais utilizadas diariamente 

e semanalmente pelos professores. O Moodle, a Aula Digital da Leya e o Estudo em Casa tiveram 

utilização pontual. 

5. Para além das plataformas previstas no nosso Protocolo de E@D utilizou alguma diferente? 

Qual? 

- MathemaTIC; Millage; Khan Academy; Zoom; Kahoot; Padlet; Forms; YouTube; WordWall; Khan 

Academy; Socrative;  

6. Quais os materiais/instrumentos pedagógicos que privilegiou na partilha de tarefas com os seus 

alunos? 

 

- Os materiais/instrumentos pedagógicos mais partilhados como tarefas foram formulários e 

questionários online, apresentações, vídeos, textos e links. 

7. Na modalidade de E@D e em comparação com uma situação de ensino presencial, o tempo 

despendido na preparação de aulas e avaliação dos alunos é: 

  

- 83% dos professores considera que o tempo despendido na preparação e avaliação dos alunos é 

superior ao habitual e 17% considera ser igual. 
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9. Como classifica a metodologia de E@D adotada no AEP [GPU/GPS e/ou Plano de trabalho]. 

  

- Considerando a média dos vários parâmetros (organização, funcionalidade, periodicidade e 

utilidade), a metodologia de E@D do Agrupamento é considerada como muito adequada por 27% 

dos docentes e adequada por 59%. A funcionalidade e a utilidade são consideradas pouco 

adequadas por 15%. 

11. Considera que os seus alunos demonstraram competência ao nível da gestão e organização 

das tarefas propostas? 

  

- 49% dos professores considera que os seus alunos demostraram uma gestão e organização das 

tarefas suficiente, 30% boa, 8% consideram insuficiente e 3% muito boa. 

12. Quais os meios privilegiados para o envio das tarefas aos seus alunos? 

  

- O correio eletrónico (21%) e o TEAMS (47%) foram as plataformas privilegiadas no envio de tarefas 

diárias aos alunos.  A utilização do Moodle (20%) ocorreu pontualmente e em suporte de papel foi 

residual. 
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13. Os seus alunos realizaram a maioria das tarefas propostas? 

  

- 61% dos alunos realizaram a larga maioria das tarefas (76% - 99%) e 37% dos alunos realizaram 

entre 51% e 75% das tarefas propostas. 

14. Os seus alunos foram assíduos nas aulas síncronas das disciplinas que leciona? 

  

- 88% dos alunos foram assíduos e 5% dos alunos frequentou todas as aulas. Não se registam alunos 

com assiduidade inferior a 50%.  

15. Propôs aos seus alunos a visualização dos conteúdos do #Estudo em casa/Programas da RTP2? 

  

- 30% dos professores propôs a visualização de conteúdos do Estudo em Casa e 59% não o fez.  

16. Caso tenha respondido afirmativamente, como avalia os conteúdos do 

#EstudoEmCasa/Programas RTP 2? 

  

- 50% dos professores não tem opinião e 40% considera que os conteúdos são bons e que permitem 

consolidar conhecimentos.  
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17. As tarefas que propôs aos seus alunos foram-lhe devolvidas? 

  

- 60% dos professores refere ter recebido entre 76% a 99% das tarefas, 33% recebeu entre 51% a 

75% e 4% recebeu todas as tarefas.  

18. Que tipo de avaliação/classificação adotou com os seus alunos? 

  

- 31% dos professores optou por uma avaliação formativa/qualitativa, 28% avaliação/classificação 

com feedback sistemático e contínuo, 26% por autoavaliação e 15% por sumativa/quantitativa. 

19. Que instrumentos de avaliação/classificação recolheu durante o período de E@D? 

  

- As tarefas individuais foram utilizadas pela quase totalidade dos professores (97%), foram ainda 

implementados questionários (72%), testes online (58%), apresentações orais (63%) e trabalhos de 

grupo (42%). 

20. Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia as aprendizagens dos seus alunos neste modelo 

de ensino? 

 

- 28% dos professores avalia as aprendizagens dos seus alunos com Bom, 66% Suficiente e 5 % 

Insuficiente. 
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21. Como foi efetuado o trabalho de articulação entre os docentes do departamento/grupo 

curricular: 

  

- 51% dos professores refere que os recursos utilizados foram construídos coletivamente, enquanto 

29% refere que foram individualmente.  

22. Indique o maior constrangimento sentido durante este período de E@D. 

- A sobrecarga de horas passadas no computador a preparar/pesquisar tarefas, verificar o envio das mesmas, 

dar feeedback e feedforward num tempo muito imediato;  responder a constantes solicitações de alunos, 

repetindo questões em diferentes canais; falta de autonomia, responsabilidade e organização dos alunos; 

dificuldades na comunicação por má qualidade da internet; Falta de feedback, por parte dos alunos, durante 

as sessões síncronas; incumprimento de tarefas e não justificação para o mesmo; a falta de 

empenho/interesse dos alunos nas sessões assíncronas, o desinvestimento no estudo; dúvidas na autoria de 

alguns trabalhos; motivar os alunos à distância; falta de comunicação com alguns alunos; carga burocrática 

associada ao E@D, nomeadamente GPU, inquéritos e balanços;  apoio aos alunos com mais dificuldade em 

termos de autonomia e organização com pouco apoio familiar e o agravamento das questões sociais que 

condicionou o funcionamento das famílias; pouco tempo de contacto síncrono com as turmas. 

24. O contacto com os pais e encarregados de educação foi feito maioritariamente por: 

  

- 72% dos contactos estabelecidos ocorreram através de correio eletrónico e 12% de telefone. 

25. Nos contactos estabelecidos com os pais e encarregados de educação considera que: 

  

- A maioria ou a totalidade dos Encarregados de Educação forma acessíveis e colaborantes e apenas 

uma minoria criou entraves e/ou estiveram incontactáveis. 
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26. Na sua turma quantos alunos não dispõem de meios tecnológicos para corresponder 

adequadamente ao E@D? 

- 13% dos alunos não dispõem de meios tecnológicos adequados para acompanhar o E@D. 

27. Enquanto diretor de turma/titular de turma, qual foi o seu maior constrangimento durante 

este período de E@D. 

- Acalmar alguma ansiedade por parte dos encarregados de educação e aluno; excesso de tarefas 

com alargamento desmesurado do horário de trabalho diário por via da necessidade de dar 

feedback online; gerir as atividades inerentes ao cargo de diretora de turma e conciliá-los com o 

trabalho letivo;  constrangimentos técnicos/acesso a internet de qualidade da parte de alguns 

alunos; apoio aos alunos com mais dificuldade em termos de autonomia e organização com pouco 

apoio família; a verificação semanal da realização das tarefas nas várias disciplinas; a falta de 

contacto presencial com os alunos;  Gerir os GPU com os alunos. 

28. Como classifica, de uma forma geral, a metodologia de ensino E@D implementada pelo AE 

Pombal? 

  

- 19% dos professores classifica a metodologia de E@D como Muito Boa, 70% como Boa e 12% 

como razoável. 

29. Registe um ponto forte. 

- Plataforma TEAMS; a disponibilização de formação nas plataformas que, consensualmente, foram 

eleitas pelo Conselho de Turma; suporte informático sempre disponível; a resposta e o apoio a 

constrangimentos expostos; a disponibilidade de todos os docentes e da escola em dar o seu 

melhor; uniformização de procedimentos; atribuição de meios digitais aos alunos que não os 

possuíam; a opção por duas plataformas comuns a todos os ciclos de ensino: Teams e Moodle; 

carga horária síncrona por turma; apoio dado aos docentes e alunos ao longo do processo; 

adaptabilidade dos alunos e docentes ao E@D. 

30. Registe um ponto fraco. 

- Falta de equipamentos e acesso à internet, para alguns alunos na fase inicial; dificuldade do 

Diretor de Turma ter uma visão global do controle das tarefas realizadas pela turma; número 

reduzido de horas síncronas; carga burocrática; complexidade do GPU nas faixas etárias mais baixas 

(2.º ciclo); o tempo necessário na preparação/elaboração de materiais pedagógicos para os alunos, 

assim como a avaliação dos mesmos; o desinteresse por parte de alguns (poucos) alunos que não 

ligam as câmaras; dificuldades na receção de trabalhos e no contacto com alguns alunos; os alunos, 

em regime presencial, não são verdadeiramente preparados para trabalhar à distância; apoio 

tardio na implementação sala de estudo para alunos de etnia. 
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IV – ENSINO SECUNDÁRIO 

a) ALUNOS 

 

1. Qual o nível de ensino que frequentas? 

 
- 70% dos alunos são dos Cursos Científico Humanísticos e 30% são de Cursos Profissionais. 

 

2. Recebeste o GPU e/ou os Planos de todas as disciplinas? 

 
- 66% refere ter recebido GPU / Plano a todas as disciplinas e 34% referem que não foi recebido a 

todas as disciplinas.  

 

3. Consideras que os GPU e/ou os Planos disponibilizados te ajudaram a estudar/organizar? 

 
- 66% dos alunos considera que os guiões / planos ajudaram a organizar-se e a estudar e 34% 

consideram que não. 

 

4. Como consideras os GPU e/ou os Planos de trabalho enviados 

 
 

- 16% dos alunos considera os guiões / planos muito úteis, enquanto 62% os considera úteis, 16% 

pouco úteis e 6% inúteis.  
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5. Como avalias os GPU e/ou Planos de trabalhos enviados? 

 
- 14% dos alunos considera os guiões / planos muito práticos, enquanto 56% os considera práticos 

e 28% pouco práticos.  

 

6. Consideras que as tarefas solicitadas no GPU e/ou Planos de trabalho foram: 

 
- 62% dos alunos considerara as tarefas solicitadas equilibradas e 38% demasiadas. 

 

7. Os prazos concedidos para a realização das tarefas foram; 

 

- 70% dos alunos consideraram os prazos adequados, 28% curtos ou muito curtos e 2% muito 

adequados. 

8. Quais a(s) principal(is) dificuldade(s) que sentiste ao longo do período de aulas não 

presenciais? 

 
- 38% dos alunos referiu ter dificuldades na gestão do tempo, 24% na ligação à internet, 16% não 

ter apoio em casa e 10% não sentiram qualquer dificuldade. 
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9. Em geral, comparando com as aulas na escola, consideras que: 

 
- 40% dos alunos referiu ter tido o mesmo trabalho que no regime presencial, 48% ter trabalhado 

muito mais e 10% ter trabalhado menos.  

10. Quais as tarefas que te foram solicitadas para avaliar as tuas aprendizagens? 

 

- As tarefas solicitadas foram muito diversificadas, sendo as individuais e os questionários as que 

registam maior frequência. 

11. Os teus professores devolveram-te a informação/avaliação/classificação das tarefas que 

realizaste (Feedback)? 

 

- 40% dos professores devolveu informação/avaliação/classificação de todos as tarefas realizadas, 

34% devolveu a maioria e 24% devolveu alguns. 

12. Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalias o que aprendeste com as tarefas realizadas no 

E@D? 

 

- 26% dos alunos avaliou as suas aprendizagens com Bom ou Muito Bom, 42% com Suficiente e 26% 

inferior com Insuficiente.  
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13. Qual o teu grau de satisfação com o apoio prestado na modalidade de E@D: 

 

- 92% dos alunos considerou estar muito satisfeito (28%) ou satisfeito (64%) com o trabalho 

desenvolvido pelos professores e 8% estar pouco satisfeito; 

- 62% dos alunos referiu estar muito satisfeito com o Diretor(a) de Turma e 34% satisfeito.  

- Relativamente ao apoio prestado pela Educação Especial, Técnicos Especializados e Suporte 

Informático, a larga maioria revelou estar muito satisfeito / satisfeito, registando-se, no entanto, 

que mais de 70% não necessitou de apoio destas estruturas. 

14. Como avalias o número de aulas síncronas semanais? 

  

- 86% dos alunos revelou que o número de aulas era o adequado, 6% registou serem poucas e 8% 

demasiadas. 

 

15. Consideras que a duração de cada aula síncrona foi:  

 

- 72% dos alunos considera o tempo das aulas síncronas suficiente, 19% pouco tempo e 9% 

demasiado tempo. 
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16. No que diz respeito ao comportamento da tua turma durante as aulas consideras que foi: 

 

- 48% dos alunos considera que o comportamento da turma foi muito adequado, e 44% adequado, 

4% considera que foi pouco adequado e 2% muito pouco adequado. 

17. Como consideras que foram as tuas aulas online? 

 

- 80% dos alunos referem que as aulas foram teóricas, sempre (24%) ou a maioria das vezes (56%) e 

72% que foram expositivas, sempre (12%) e na maioria das vezes (60%); 

- 50% dos alunos considera as aulas esclarecedoras sempre ou na maioria das vezes, 40% 

interativas e 28% interessantes; 

- 38% refere a existência de poucas aulas práticas; 

18. Caso tenhas assistido ao #EstudoEmCasa (telescola), como avalias as aulas da RTP? 

 

- 77% dos alunos refere não ter assistido ao Estudo em Casa e 10% consideram que as aulas da RTP 

estão relacionadas com os conteúdos lecionados ao longo do ano. 
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19. Quais os meios de que dispões para trabalhar? 

 

- O computador, o telemóvel e a impressora são os equipamentos que os alunos mais utilizam no 

Ensino à Distância. 

20. Qual o tipo de Internet que usaste? 

 
- A internet por fibra é a mais utilizada. 
 
21. Com que frequência utilizas os meios tecnológicos para a realização das tarefas? 
 

 
 
- O computador e a internet são utilizados diariamente ou frequentemente por mais de 98%, 
enquanto o telemóvel é utilizado por 82%. 
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22. Quais as plataformas mais utilizadas pelos teus professores?  

 
- O TEAMS (100%), o correio institucional (84%) e o Moodle (56%) são as plataformas mais 
utilizadas pelos alunos.  
 
 
23. Com que frequência utilizaste as seguintes plataformas? 
 

 
- As plataformas de correio eletrónico (98%), o TEAMS (94%) e o Moodle (40%) são utilizadas 
diariamente ou semanalmente. O Estudo em Casa e as plataformas das editoras são raramente 
utilizadas ou nunca utilizadas (86%). 
 
 
24. Como classificas o teu domínio das tecnologias? 

 
- Todos os alunos possuem um Bom ou Muito Bom domínio no uso das tecnologias. 
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29. Como classificas, de uma forma geral, a metodologia de E@D implementada pelo AE Pombal? 

 

- 66% dos alunos considera a metodologia implementada como Muito Boa (6%) ou Boa (60%) e 

28% considera-a razoável.  

 

30. Regista um ponto forte: 

- Autonomia ao nível da organização de rotinas; disponibilidade e acessibilidade para 

esclarecimento de dúvidas por parte dos professores; o empenho e esforço dos 

professores/agrupamento; maior disponibilização de recursos de aprendizagem por parte dos 

professores; a organização e funcionamento da plataforma teams; organização e ajuda da escola; o 

número de aulas síncronas, bons horários e carga horária equilibrada; os alunos terem a câmara 

ligada; poder estar em casa e passarmos mais tempo com a família. 

 

31. Regista um ponto fraco:  

16% dos alunos não regista qualquer ponto fraco. 

- A diversidade de plataformas que foi preciso dominar; o funcionamento do GPU é um pouco 

confuso e existe um para cada disciplina; o número de aulas síncronas foi insuficiente para 

desenvolver os conteúdos e praticar; excesso de tarefas; pouco feedback em algumas disciplinas; 

problemas com equipamentos e internet; dificuldade na gestão do tempo e organização das tarefas 

propostas; pouca interação e dificuldade em manter a concentração nas aulas síncronas. 

IV – ENSINO SECUNDÁRIO 

b) ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 

2. Tem conhecimento se o seu educando recebeu o horário e os Planos de trabalho e/ou GPU das 

várias disciplinas? 

 
- 100% dos Encarregados de Educação recebeu o horário e tem conhecimento dos Planos de 

Trabalho. 
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3. Quais a(s) principal(is) dificuldade(s) que tem sentido no acompanhamento do seu educando? 

 
- 39% dos Encarregados de Educação não sentiu qualquer dificuldade, 19% sentiu dificuldades na 

gestão do tempo e na internet, 10% não conseguiu auxiliar o seu educando e 5% teve dificuldades 

com o equipamento informático. 

 

4. Como avalia a quantidade de tarefas solicitadas ao seu educando? 

 
- 64% dos Encarregados de Educação considera as atividades adequadas, 28% considera-as 

demasiadas e 6% poucas. 

 

5. Como avalia a clareza nas instruções das tarefas solicitadas? 

 
 

- 81% dos Encarregados de Educação considera as tarefas solicitadas claras, 11% considera-as 

muito claras e 3% pouco claras.  

 

6. Como avalia o número de aulas síncronas semanais? 

 
- 75% dos Encarregados de Educação considera o número de aulas síncronas adequadas, 18% 

considera haver poucas e 4% demasiadas. 
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7. Qual a sua opinião sobre o feedback do desempenho do seu educando dado pelo titular de 

turma? 

 
- 42% dos Encarregados recebeu feedback frequentemente, 53% recebeu-as pontualmente e 6% 

refere não ter recebido qualquer informação. 

 

8. O seu educando assiste ao #EstudoEmCasa/ou programação da RTP2? 

 
- 86% dos Encarregados de Educação refere que o seu educando não assistiu ao Estudo em Casa e 

8% que assistiu. 

 

9. Grau de satisfação com o apoio prestado pelo AEP na modalidade de E@D: 

 

 
- 25% dos Encarregados de Educação refere estar muito satisfeito com o apoio prestado pelos 

docentes e 61% está satisfeito; 

- 49% dos Encarregados de Educação refere estar muito satisfeito com o apoio prestado pelo 

Diretor de Turma e 30% satisfeito; 

- 88% dos Encarregados de Educação referiu não ter tido necessidade de apoio por parte dos 

técnicos especializados (SPO; CRI; EPIS) e 94% não necessitou do Docente de Educação Especial e 

16% está muito satisfeito/satisfeito com o apoio prestado; 

- 67% não necessitou de apoio do suporte informático e 30% refere estar muito satisfeito/satisfeito 

com o apoio prestado.  
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10. Com que frequência o seu educando utiliza os meios tecnológicos para a realização das 

tarefas: 

 
- O computador (100%), internet (100%), telemóvel (78%) e a impressora (44%) são os meios 

tecnológicos utilizados com mais frequência utilizados pelos alunos. Não há alunos sem 

computador. 

 

11. Como classifica o domínio das tecnologias por parte do seu educando? 

 
- 61% dos Encarregados de Educação refere que o seu educando possui um domínio muito bom, 

31% bom e nenhum considera que o educando tem um domínio insuficiente. 

 

12. Como classifica o apoio dado ao seu educando pelo(s) AEP/professores/educadores, no 

acesso às plataformas informáticas: 

 
- 17% dos Encarregados de Educação considera que o apoio dado ao seu educando pelos 

professores foi muito bom, 61% bom e 17% suficiente. Nenhum Encarregado de Educação regista 

ter havido um apoio insuficiente. 
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13. Qual o ano de escolaridade do seu educando? 

   
 

- 30% dos educandos frequentam o 10.º ano, 20% o 11.º ano, 28% o 12.º ano, 22% frequentam o 

Ensino Profissional. 

 

14. Como classifica, de um modo geral, a metodologia de E@D implementada pelo AE Pombal? 

 
- 81% dos Encarregados de Educação considera a metodologia muito boa (14%) ou boa (67%) e 19% 

considera-a razoável. 

- Nos Cursos Profissionais, 43% dos Encarregados de Educação concorda com a prática simulada em 

substituição da formação em contexto de trabalho e igual percentagem não concorda. 43% dos 

Encarregados considerou que a experiência foi muito boa ou boa e 29% considerou-a razoável. 

 

15. Registe um ponto forte da metodologia do E@D implementada pelo AE Pombal 

 

- Informação atempada e acompanhada por parte AEPombal; facilidade de utilização e promoção 

da autonomia dos alunos em termos de pesquisa individual e sentido de responsabilidade; empatia 

e acompanhamento por parte dos professores; o número adequado de aulas síncronas; capacidade 

de adaptação dos professores e alunos ao ensino à distância; proximidade professor-aluno apesar 

da distância; rápida resposta dos professores a questões colocadas por email ou por Teams; 

solução ajustada a realidade, forma de não parar o ensino; correio eletrónico com acesso a todas as 

disciplinas; plataforma Teams. 

16. Registe um ponto fraco da metodologia do E@D implementada pelo AE Pombal. 

- 39 % dos Encarregados de Educação não referem pontos fracos na metodologia implementada ou 

referem não existir. 
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- Poucas sessões síncronas; falta de feedback de qualidade na avaliação formativa; avaliação 

sumativa demasiado exigente sem proporcionalidade na preparação dos alunos; excesso de tarefas 

assíncronas propostas; pouca clareza nas orientações para a entrega de tarefas. 

IV – ENSINO SECUNDÁRIO 

b) DOCENTES  

 
1. Quais os níveis de ensino que leciona? 

 

2. A que Departamento Curricular pertence? 

  

- Os docentes que responderam ao inquérito pertencem a todos os Departamentos. 

3. Considera que o apoio técnico dado pela equipa de Suporte Informático do Agrupamento foi: 

  

 

 

 

 

- 87% dos docentes considera que o apoio da equipa de suporte foi muito bom e 8% bom.  
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4. Com que frequência utilizou as seguintes plataformas com os seus alunos: 

   

- O correio eletrónico e o TEAMS foram as plataformas mais utilizadas diariamente e semanalmente 

pelos professores. O Moodle, a Aula Digital da Leya e o Estudo em Casa tiveram utilização pontual 

ou rara. 

5. Para além das plataformas previstas no nosso Protocolo de E@D, utilizou alguma diferente? 

Qual? 

- MathemaTIC; Millage; Khan Academy; Zoom; Kahoot; Padlet; Forms; YouTube; WordWall; Khan 

Academy; Socrative; VideoAnt; Simuladores Virtuais. 

- 63% dos docentes refere não ter usado outra plataforma para além das previstas. 

6. Quais os materiais/instrumentos pedagógicos que privilegiou na partilha de tarefas com os 

seus alunos? 

 

- Os materiais/instrumentos pedagógicos mais partilhados como tarefas foram as apresentações 

formulários e questionários online, vídeos, textos e links. 

7. Na modalidade de E@D e em comparação com uma situação de ensino presencial, o tempo 

despendido na preparação de aulas e avaliação dos alunos é: 

  

- 90% dos professores considera que o tempo despendido na preparação e avaliação dos alunos é 

superior ao habitual e 10% considera ser igual. 
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9. Como classifica a metodologia de E@D adotada no AEP [GPU/GPS e/ou Plano de trabalho]. 

  

- Considerando a média dos vários parâmetros (organização, funcionalidade, periodicidade e 

utilidade), a metodologia de E@D do Agrupamento é considerada como muito adequada por 30% 

dos docentes e adequada por 55%. A funcionalidade e a utilidade são consideradas pouco 

adequadas por 18%. 

11. Considera que os seus alunos demonstraram competência ao nível da gestão e organização 

das tarefas propostas? 

  

- 88% dos professores considera que os seus alunos demostraram uma gestão e organização das 

tarefas suficiente (44%) ou boa (44%), 6% consideram muito boa e 2% insuficiente. 

12. Quais os meios privilegiados para o envio das tarefas aos seus alunos? 

  

- O correio eletrónico (29%) e o TEAMS (60%) foram as plataformas privilegiadas no envio de 

tarefas diárias e semanais aos alunos.  O Moodle nunca foi utilizado por 65% e o papel por 85%. 

13. Os seus alunos realizaram a maioria das tarefas propostas? 
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- 79% dos alunos realizaram a larga maioria das tarefas, 12% realizou entre 51% e 75% das tarefas 

propostas e 8% realizaram todas as tarefas. 

14. Os seus alunos foram assíduos nas aulas síncronas das disciplinas que leciona? 

  

- 79% dos alunos foram assíduos entre 76% e 99% das aulas e 21% dos alunos frequentou todas as 

aulas. Não se registam alunos com assiduidade inferior a 50%.  

15. Propôs aos seus alunos a visualização dos conteúdos do #Estudo em casa/Programas da 

RTP2? 

  

- 23% dos professores propôs a visualização de conteúdos do Estudo em Casa e 37% não o fez; 40% 

dos docentes considera que estes conteúdos não se aplicam ao nível de ensino que lecionam. 

16. Caso tenha respondido afirmativamente, como avalia os conteúdos do 

#EstudoEmCasa/Programas RTP 2? 

  

- 73% dos professores não tem opinião e 23% considera que os conteúdos são bons e que 

permitem consolidar conhecimentos.  

17. As tarefas que propôs aos seus alunos foram-lhe devolvidas? 

  

- 81% dos professores refere ter recebido entre 76% a 99% das tarefas propostas; 12% recebeu 

entre 51% a 75% e 6% receberam todas as tarefas.  
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18. Que tipo de avaliação/classificação adotou com os seus alunos? 

  

- 26% dos professores realizou uma avaliação, formativa/qualitativa e com feedback sistemático e 

contínuo, 25% utilizou a autoavaliação e 21% avaliação sumativa/quantitativa. 

19. Que instrumentos de avaliação/classificação recolheu durante o período de E@D? 

  

- As tarefas individuais foram utilizadas pela quase totalidade dos professores (98%), questionários 

e testes online (69%), apresentações orais e trabalhos de grupo (53%). 

20. Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia as aprendizagens dos seus alunos neste modelo 

de ensino? 

 

- 28% dos professores avalia as aprendizagens dos seus alunos com Bom, 66% Suficiente e 5 % 

Insuficiente. 

21. Como foi efetuado o trabalho de articulação entre os docentes do departamento/grupo 

curricular: 

  

- 50% dos professores refere que os recursos utilizados foram construídos coletivamente, enquanto 

23% refere que foram individualmente.  



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  72 

 

 

22. Indique o maior constrangimento sentido durante este período de E@D. 

- Carga letiva de sessões síncronas baixa; difícil gestão do tempo; muito tempo consumido a 

preparar atividades motivadoras para os alunos, a corrigir trabalhos e a dar feed back, feed up e 

feed forward; alta de colaboração e autonomia dos alunos; raramente apresentavam dúvidas e não 

participavam ativamente nas sessões síncronas; incerteza da autoria de trabalhos recebidos; falhas 

técnicas e de acesso à internet; dificuldade no apoio direto e individualizado; dificuldade na 

participação ativa de todos os alunos em aula; os alunos assistirem às aulas com as câmaras ligadas 

e sem participarem nas dinâmicas das aulas; muitas horas seguidas a usar o equipamento 

tecnológico, o que aumentou os problemas de visão e físicos; manter os alunos motivados para a 

prática de aulas mais práticas; nem todos os alunos conseguiam acompanhar os conteúdos e não 

pediam para esclarecer as dúvidas, pois tinham dificuldade em se expor; controlo da assiduidade; 

dificuldade na gestão do tempo profissional e familiar. 

24. O contacto com os pais e encarregados de educação foi feito maioritariamente por: 

  

- 86% dos contactos estabelecidos foram através de correio eletrónico e 14% através de telefone. 

25. Nos contactos estabelecidos com os pais e encarregados de educação considera que: 

  

- Nos contactos estabelecidos pelos professores, a maioria ou a totalidade dos Encarregados de 

Educação forma acessíveis e colaborantes e apenas uma minoria criou entraves (7%) e/ou 

estiveram incontactáveis (18%). 

26. Na sua turma quantos alunos não dispõem de meios tecnológicos para corresponder 

adequadamente ao E@D? 

- 7% alunos não dispõem de meios tecnológicos adequados ao E@D. 
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27. Enquanto diretor de turma/titular de turma, qual foi o seu maior constrangimento durante 

este período de E@D? 

- O afastamento dos alunos; a dinamização do Projeto de Cidadania e Desenvolvimento; gestão de 

diversas solicitações, em várias frentes; motivar para a aprendizagem alunos que desanimam com o 

método de ensino não presencial; controlar a realização das tarefas propostas às diversas 

disciplinas; dificuldades em estabelecer contactos com alguns Encarregados de Educação; gestão 

de situações psicológicas de alunos; agilização de processos de recuperação de aprendizagens; 

articulação entre professores / alunos /Encarregado de Educação. 

28. Como classifica, de uma forma geral, a metodologia de E@D implementada pelo AE Pombal? 

  

- 31% dos professores classifica a metodologia de E@D como Muito Boa, 52% como Boa e 17% 

como razoável. 

29. Registe um ponto forte. 

- O planeamento atempado e estruturado; apoio a nível informático, das estruturas intermédias e 

da gestão; a disponibilidade dos docentes e da equipa do suporte; o uso da plataforma TEAMS na 

realização dos trabalhos de grupo (utilização das salas) e a disponibilização do office365 a todos os 

alunos; a implementação atempada do Protocolo E@D; a organização prévia dos horários e 

atividades; a proporção de aulas síncronas e assíncronas; a obrigação dos alunos terem as câmaras 

ligadas durante as sessões síncronas; a carga semanal atribuída a cada disciplina e a possibilidade 

dada aos alunos para se tornarem mais autónomos e responsáveis pela sua aprendizagem; sempre 

que precisei e contactei a Direção, algum colega ou algum funcionário fui atendida, ouviram-me e a 

situação resolveu-se; a Comunicação e organização; o empenho do Conselho de Turma; o apoio e a 

disponibilidade do suporte e do Coordenador das ofertas formativas; a formação aos docentes em 

Teams e Moodle; a metodologia do E@D não foi centrada no Diretor de Turma melhorando a 

eficácia da receção, articulação e envio de planos a Encarregados de Educação e a Alunos; a 

planificação com antecedência do E@D e a realização de sessões de Formação sobre plataformas 

digitais; desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, organização e construção do próprio 

conhecimento pelos alunos; disponibilização de material informático para os alunos sem acesso aos 

meios tecnológicos; esforço empreendido pela Escola para que todos os alunos dispusessem de 

meios tecnológicos. 

30. Registe um ponto fraco. 

- 24% não regista qualquer ponto fraco, ou indica não existir. 

- Dificuldade em fazer chegar equipamento informático a todos os alunos; exiguidade da 

percentagem semanal de sessões síncronas; qualidade das aprendizagens no E@D e pouca 

participação dos alunos nas aulas síncronas; a implementação do GPU numa altura em que não 

tinha sido ainda testado; dificuldades de internet com qualidade; sobrecarga de trabalho. 

 



Monitorização do Protocolo de E@D do AE de Pombal                           junho 2021                                            Pág.  74 

 

 

V - COORDENADORES DE DEPARTAMENTO 

1. Quais os níveis de ensino que leciona? 

 
 
2. A que Departamento Curricular pertence? 

 

3. Considera que o apoio técnico dado pela equipa de Suporte Informático do Agrupamento foi: 

 
- Todos os Coordenadores consideram que o apoio prestado foi Muito Bom. 

4. Com que frequência utilizou as seguintes plataformas com os seus alunos: 

 

- O correio eletrónico e o Teams são as plataformas utilizadas diariamente e semanalmente, as 

restantes são utilizadas pontualmente ou nunca. 
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5. Para além das plataformas previstas no nosso Protocolo de E@D utilizou alguma diferente? 
Indique qual. 
- WhatsApp; hotmart.com (ensino profissional); App Socrative; Youtube, WhatsApp, Wordwall, 
Khan Academy, Mentineter, Hypatiamat. 
 
6. Quais os materiais/instrumentos pedagógicos que privilegiou na partilha de tarefas com os 
seus alunos? 

 
- Os materiais e instrumentos pedagógicos são diversificados 
 
7. Na modalidade de E@D e em comparação com uma situação de ensino presencial, o tempo 
despendido na preparação de aulas e avaliação dos alunos é: 

 
- Todos os Coordenadores consideram que o tempo despendido é superior no E@D. 

8. Se considerar necessário, justifique a sua resposta da questão anterior. 

- Requer mais pesquisa e elaboração dos instrumentos de trabalho para os adequar às plataformas 

e facilitar a compreensão dos mesmos pelas crianças e família; os aspetos técnicos do uso das 

ferramentas online implicam mais tempo. há por vezes a necessidade de elaborar guiões de 

didatização dos recursos online que requerem mais tempo; necessidade de maior controlo sobre 

todas as tarefas e necessidade de fazer chegar informação de feedback individual. 

9. Como classifica a metodologia de E@D adotada no AEP [GPU e/ou Plano de trabalho]. 

 

- 86% considera a periodicidade muito adequada ou adequada; 

- 72% considera a organização e utilidade como muito adequada ou adequada; 

- 57% considera a funcionalidade como muito adequada ou adequada; 
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10. Caso tenha considerado que a metodologia está pouco ou nada adequada, na maioria dos 

itens da questão anterior, apresente uma sugestão de melhoria. 

- Uma unidade pode ter a duração superior a um mês o que dificulta a operacionalização do GPU 

no caso em que é necessário adequar às dificuldades que os alunos vão demonstrando. Para o 

aluno torna-se complexo estar sempre a atualizar o GPU. Sugere-se que o mesmo seja apenas 

quinzenal. 

- Revelou-se pouco funcional, pois nem sempre os alunos conseguiram desenvolver as tarefas de 

forma autónoma, exigindo o apoio do docente, o que lhe retirou utilidade. 

11. Considera que os seus alunos demonstraram competência ao nível da gestão e organização 
das tarefas propostas 

 

- 43% considera que os alunos demostram competência Boa ou Suficiente e 14% Muito Boa.  

12. Quais os meios privilegiados para o envio das tarefas aos seus alunos? 

 

- O envio das tarefas ocorreu diariamente e semanalmente através do correio eletrónico e do 

Teams. O Moodle e o suporte de papel tiveram utilização pontual, ou não foi utilizado. 

13. Os seus alunos realizaram a maioria das tarefas propostas 

 

- 100% dos alunos entregaram entre 76% e 99%. 
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14. Os seus alunos foram assíduos nas aulas síncronas das disciplinas que leciona? 

 

- 86% dos alunos foram a assíduos entre 76% e 99%. 

15. Propôs aos seus alunos a visualização dos conteúdos do #EstudoEmCasa/RTP? 

 

- 43% dos docentes propôs a visualização de conteúdos do Estudo em Casa e igual percentagem 

não o fez. 

 

16. Caso tenha respondido afirmativamente, como avalia os conteúdos do #EstudoEmCasa/RTP? 

 

- 43% não tem opinião e 29% considera os conteúdos bons ou elementares. 

17. As tarefas que propôs aos seus alunos foram-lhe devolvidas? 

 

- 86% dos alunos devolveu entre 76% a 99% das tarefas propostas. 

 

 

18. Que tipo de avaliação/classificação adotou com os seus alunos? 
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- 29% utilizou feedback sistemático e continuo e avaliação formativa e qualitativa, 23% utilizou 

a autoavaliação e 14% a avaliação sumativa/quantitativa. 

19. Que instrumentos de avaliação/classificação recolheu durante o período de E@D 

 

- Os instrumentos de avaliação e classificação são diversificados, com prevalência para as tarefas 

individuais e os questionários. 

20. Em geral, numa escala de 1 a 5, como avalia a aquisição de conhecimentos e capacidades por 

parte dos seus alunos neste modelo de ensino? 

- 42% considera que a aquisição de conhecimentos e capacidades é Bom e 58% no Suficiente 

(média 3,43). 

 

21. Como foi efetuado o trabalho de articulação entre os docentes do departamento/grupo 

curricular: 

 

- 71% refere que os recursos foram construídos coletivamente. 

22. Indique o maior constrangimento sentido durante este período de E@D. 

- Excesso de turmas; conciliar o horário da sessão síncrona com todas as famílias; adaptação à 

Plataforma por parte dos intervenientes; as aulas síncronas decorriam com fraca participação 

dos alunos, muitas vezes sem as câmaras ligadas; limitação no desenvolvimento de 
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competências em alguns domínios que exigem feedback imediato e constante; no início a 

articulação das diferentes estratégias, nomeadamente a construção dos questionários no 

forms; qualidade da internet de alguns alunos; quebras sucessivas de sinal com implicação 

direta na dinâmica das aulas síncronas. 

23. Qual o cargo que desempenha? 

 


