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1. Introdução

O presente trabalho surge na sequência de indicações da tutela para monitorizar o
impacto do Ensino a Distância (E@D) nas aprendizagens dos alunos, assim como o grau
de satisfação de cada um dos diferentes atores educativos, tendo em vista a regulação
desta modalidade de ensino em cada agrupamento.
Neste sentido, respeitando os objetivos constantes do ponto VII do Plano de E@D do
AESB, foram aplicados questionários à comunidade educativa, para recolha de dados e
consequente acompanhamento de todo o processo. Entende-se que o trabalho
desenvolvido permitirá, por um lado, auscultar os vários atores educativos em relação a
esta modalidade de ensino e, por outro, fazer o levantamento dos constrangimentos nesta
nova forma de ensinar e de aprender, tendo em vista a melhoria da implementação do
Plano, a avaliação de práticas e a promoção de novas dinâmicas educativas.

2. Instrumentos e metodologia adotada

Foram utilizados questionários construídos na aplicação Microsoft Forms, elaborados
com base em indicadores de qualidade (vide tabela I).
Os questionários, apesar de adaptados a diferentes públicos, em termos de conteúdo e
linguagem, possuem itens comuns para efeitos comparativos.
Todos os públicos foram auscultados uma segunda vez, com exceção da educação préescolar, dado que este nível de ensino regressou entretanto às atividades presenciais.
Aos encarregados de educação com vários educandos no agrupamento foi enviado mais
do que um questionário.
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Tabela I

Públicos - alvo

Instrumentos

Indicadores de qualidade
e estrutura dos
questionários

Calendarização

Alunos

1º ciclo – 4º ano
 Questões fechadas com
escala de valoração de 1
a 5:

2º e 3º ciclos
Secundário
regular
Secundário
profissional

1.
2.
3.
4.
5.

Docentes
Pais e enc. educação

1º QUESTIONÁRIO

Pré-escolar
1º ciclo

ou

2º e 3º ciclos
Secundário
regular
Secundário
profissional

1.
2.
3.
4.
5.

Pré-escolar
1º ciclo
2º e 3º ciclos
Secundário
regular
Secundário
profissional
1º ciclo – 4º ano

Alunos
Docentes

1º ciclo

Pais e enc. educação

2 º QUESTIONÁRIO

Secundário
regular
Secundário
profissional

2º e 3º ciclos
Secundário
regular
Secundário
profissional
1º ciclo
2º e 3º ciclos
Secundário
regular
Secundário
profissional

Primeira
semana de
junho

Inadequada
Pouco adequada
Adequada
Bastante adequada
Completamente
adequada

Inquéritos por
questionário

 Uma questão tipo likert

em suporte
digital na
aplicação
Microsoft
Forms

2º e 3º ciclos

Insuficiente
Ainda insuficiente
Satisfatório
Bom
Muito bom

 Questões fechadas com
escala de valoração de 1
a 5:
1. Insuficiente
2. Pouco satisfatório
3. Satisfatório
4. Bom
5. Muito bom
ou
1.
2.
3.
4.
5.

Inadequada
Pouco adequada
Adequada
Bastante adequada
Completamente
adequada

Terceira
semana de
junho

 Uma questão tipo likert
 Uma questão de
resposta aberta
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3. Nível de participação dos públicos

Tabela II
PARTICIPAÇÃO
NÍVEIS/TIPOS DE ENSINO
1º QUESTIONÁRIO

2º QUESTIONÁRIO

ALUNOS

1º ciclo (4º ano)
2º e 3º ciclos
Secundário Regular
Secundário Profissional

40%

17%

38%

36%

39%

23%

53%

18%
DOCENTES

Pré-escolar
1º ciclo
2º e 3º ciclos
Secundário Regular

81%
86%

--100%

100%*

99%*

Secundário Profissional
PAIS e E.E.

Pré-escolar
1º ciclo
2º e 3º ciclos
Secundário Regular
Secundário Profissional

11%

---

27%

45%

32%

40%

33%

31%

16%

11%

* Observam-se níveis de participação muito elevados nos docentes que lecionam mais do que um nível de
ensino por terem respondido a mais do que um questionário.

Nível de participação:

Pais e Encarregados de Educação:


1º questionário – na ordem dos 30%, com índices mais reduzidos na educação
pré-escolar e no ensino profissional (entre os 11% e os 16%);
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2º questionário - próximo dos 40%; verificou-se uma subida em relação ao
primeiro, continuando a observar-se um índice de participação mais baixo no
ensino profissional (11%).

Alunos:


1º questionário - na ordem dos 40%, com uma participação mais elevada por parte
dos alunos do ensino profissional (53%);



2º questionário - na ordem dos 30%; verificou-se uma descida em relação ao
primeiro, com uma participação mais baixa por parte dos alunos do 1º ciclo e do
ensino profissional.

Docentes:


Docentes – em ambos os questionários observa-se um índice de participação
bastante elevado, acima dos 80%, em todos os níveis de ensino.

Número total de respostas:


1º questionário = 1796



2º questionário = 1743

4. Divulgação dos dados à comunidade educativa
Foi apresentado, em sede de Conselho Pedagógico, o ponto da situação, relativamente
a este trabalho, nos dias 17 de junho e a sua conclusão no dia 24 de julho de 2020.
Os gráficos dos resultados dos dois questionários, provenientes da aplicação Microsoft
Forms, foram também disponibilizados na página do agrupamento, para efeitos de
divulgação à comunidade.
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5. Tratamento das questões de resposta fechada e resultados obtidos
Os gráficos provenientes da aplicação Microsoft Forms, respeitantes aos resultados obtidos
nas respostas fechadas, podem ser consultados no anexo II.
Salienta-se, de seguida, a leitura resultante das respostas obtidas nos diferentes públicos.

5.1. Primeiro questionário

ALUNOS DOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO
Considero que os meios /recursos informáticos de que
disponho são

Considero que o acompanhamento dos meus professores
no ensino a distância tem sido

Considero que as minhas aprendizagens no ensino a
distância têm sido

Indica o teu grau de satisfação global relativamente a esta
modalidade de ensino
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Assinala, até três, as principais dificuldades que tens sentido no ensino a distância

DOCENTES DOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO
Os seus conhecimentos na utilização da plataforma Teams e
outros aplicativos do Office 365 são
112

120

85

100

100

Insuficientes

76

80

Ainda insuficientes

60

Satisfatórios

40
20

O trabalho colaborativo entre pares tem sido

21

15

1

Bons
Muito bons

66

80
58
60

0

Ainda insuficiente
Satisfatório

40
20

Insuficiente

Bom
10
6

Muito bom

0

O acompanhamento dos alunos no E@D tem sido

Do seu ponto de vista, a participação dos alunos nas
sessões síncronas tem sido

120
120
Insuficiente

100

Ainda insuficiente

80

53

60
40
20

Satisfatório
32

0

7

Bom
Muito bom

0
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Do seu ponto de vista, ao nível do trabalho autónomo, a
participação dos alunos tem sido

Indique o seu grau de satisfação global, relativamente ao
E@D

Assinale, até três, as suas principais dificuldades no E@D
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PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO
Como classifica o acesso do seu educando a
meios/recursos informáticos

De acordo com a sua perceção, o acompanhamento do
professor no ensino a distância tem sido

Do seu ponto de vista, as aprendizagens do seu educando
no ensino a distância têm sido

Indique o seu grau de satisfação global relativamente a
esta modalidade de ensino
348
350
300

Insuficiente

188

250
200

Ainda insuficiente
Satisfatório

136

150
100

Bom

63

40

Muito bom

50
0

Assinale, até três, as principais dificuldades sentidas no ensino a distância
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Estabelecendo a relação entre os resultados globais e os resultados por níveis/tipos
de ensino, (vide anexo II), salientam-se os seguintes aspetos:


A maioria dos alunos classifica os seus meios/recursos informáticos como Bons, com
exceção dos alunos dos cursos profissionais e respetivos encarregados de educação,
que os consideram apenas Satisfatórios;



A maioria dos docentes indica que os seus conhecimentos na utilização da plataforma
Teams e outros aplicativos do Office 365 são Satisfatórios;



Os alunos, docentes e encarregados de educação, no geral, consideram que o
acompanhamento dos professores no E@D tem sido Bom; os encarregados de
educação do ensino profissional posicionam-no entre o Satisfatório e o Bom;



Os alunos e encarregados de educação consideram que as aprendizagens no E@D
podem ser classificadas entre o Satisfatório e o Bom;



Quando os docentes são questionados acerca do trabalho colaborativo entre
pares, a maioria qualifica-o de Bom; os docentes do pré-escolar qualificam-no
de Muito Bom e os docentes do ensino profissional de Satisfatório;



Em termos da participação dos alunos nas sessões síncronas e no trabalho autónomo,
os docentes do primeiro ciclo qualificam-na de Boa; os docentes dos restantes níveis
de ensino qualificam-na de Satisfatória;



Quando é pedido aos intervenientes que indiquem o seu grau de satisfação global
relativamente a esta modalidade de ensino, os grupos mais insatisfeitos são os
pais/encarregados de educação, os alunos do primeiro ciclo e do ensino secundário e
os docentes do ensino profissional;
 Por último, quanto às principais dificuldades sentidas no E@D, as respostas
encontram-se divididas por públicos. Os pais/encarregados de educação indicam
essencialmente a sobrecarga familiar no apoio a esta modalidade, a gestão dos
horários e do tempo por parte dos seus educandos, a orientação na realização das
tarefas pedidas pelos professores e ainda a gestão familiar da partilha de
equipamentos. Os alunos (com exceção do secundário regular), apontam a orientação
na realização das tarefas escolares, a organização e gestão do trabalho de todas as
disciplinas (exceto o primeiro ciclo), a realização de todas as tarefas pedidas pelos
professores e a gestão dos horários. No caso dos docentes, as principais dificuldades
apontadas prendem-se, no pré-escolar e no 1º ciclo, com a disponibilidade das famílias
para apoiar as crianças e com o acesso de todos os alunos à aplicação Teams. Nos
restantes graus de ensino, os principais constrangimentos são a rentabilização do
trabalho nesta modalidade, a interação com os alunos e a realização das aulas
práticas.
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5.2. Segundo questionário
ALUNOS DOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO
Considero que o acompanhamento dos meus professores no
ensino a distância foi

Penso que as minhas aprendizagens no ensino a
distância foram

A importância do ensino a distância para o
desenvolvimento das minhas aprendizagens foi

Considero que a minha avaliação nesta modalidade de
ensino foi

O meu grau de satisfação geral em relação à forma como
decorreu esta modalidade de ensino é

Penso que o modelo de ensino com o qual eu aprendo
mais e melhor é

12

Os aspetos do ensino a distância que considero mais importantes para as minhas aprendizagens
são

50

Não sei / não tenho opinião

230

Maior autonomia na organização do meu trabalho

141

Escola Virtual

93

Chats/fóruns da plataforma Teams

287

Feedback dado pelos testes/questionários on-line

190

Possibilidade de criar grupos de trabalho no Teams

251

Disponibilização de tarefas on-line

133

Esclarecimento de dúvidas nas publicações do Teams

255

Esclarecimento de dúvidas por videoconferência
Menor número de aulas semanais e mais horas de…

153
263

Planificação semanal disponibilizada pelos professores

392

Aulas por videoconferência

0

50

100

150

200

250

300

350

400

DOCENTES DOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO
O acompanhamento dos alunos no E@D foi

Indique o seu grau de satisfação global, relativamente à
forma como esta modalidade de ensino foi implementada no
agrupamento
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Indique o seu grau de satisfação global, relativamente à
forma como decorreu esta modal de ensino

A forma como conseguiu avaliar os seus alunos foi

A eficácia do ensino a distância, para o desenvolvimento de
novos conhecimentos e competências dos alunos, foi

O impacto da experiência do E@D no seu desenvolvimento
profissional foi
87

100

Irrelevante
70

80

Pouco relevante
49

60
40
14
20

2

0

Relevante
Muito relevante
Bastante
relevante

O modelo de ensino com o qual os alunos aprendem mais e melhor é
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PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO

De acordo com a sua perceção, o acompanhamento dos
professores no ensino a distância foi

Do seu ponto de vista, as aprendizagens do seu educando
no ensino a distância foram

437

500

Insuficientes

400

283

Pouco satisfatórias

300

Satisfatórias
Boas

132

200
40

100

39

Muito boas

0

Na sua opinião, a eficácia do ensino a distância, para o
desenvolvimento das aprendizagens do seu educando, foi

Indique o seu grau de satisfação global, relativamente à
forma como decorreu a implementação desta modalidade de
ensino

500

404
Insuficiente

400

296

Pouco satisfatório

300

Satisfatório
135

200
100

35

Bom
61

Muito bom

0
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Na sua opinião, o modelo de ensino com o qual o seu educando pode aprender mais e melhor é

689

Ensino a distância

700
600

Ensino presencial

500
400
300

Ensino misto (os dois
tipos de ensino ao
mesmo tempo)

213

200
100

19

10

Não sei / não tenho
opinião

0

Estabelecendo a relação entre os resultados globais e os resultados por níveis/tipos de
ensino, (vide anexo II), salientam-se os seguintes aspetos:



A maioria dos docentes considera que a sua experiência no E@D foi muito
revelante para o seu desenvolvimento profissional.



Os alunos, docentes e encarregados de educação, no geral, entendem que o
acompanhamento dos professores no E@D foi Bom, à exceção dos docentes e
encarregados de educação do ensino profissional que o posicionam no
Satisfatório.



Os alunos avaliam as aprendizagens no E@D como Boas, enquanto os
encarregados de educação as consideram Satisfatórias.



Os docentes e os encarregados de educação consideram que a eficácia do E@D,
para o desenvolvimento de novos conhecimentos e competências, foi Satisfatória
e os alunos consideram-na Boa.



Relativamente à forma como o E@D foi implementado, os docentes consideramno Bom.



Relativamente à forma como decorreu esta modalidade de ensino, os docentes e
os alunos consideram-na Boa e os encarregados de educação Satisfatória.



Os alunos entendem que foram avaliados de forma adequada.
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Os docentes consideram que foi Suficiente a forma como avaliaram os alunos.



Todos os públicos consideram, de forma inequívoca, que o modelo de ensino
presencial é aquele em que os alunos aprendem mais e melhor.



Os aspetos do E@D a que os alunos atribuem mais importância para as suas
aprendizagens são:
o

Aulas por videoconferência

o

Feedback dado pelos testes/questionários on-line

o

Planificação semanal disponibilizada pelos professores

o

Esclarecimento de dúvidas por videoconferência

o

Disponibilização de tarefas on-line

5.3. Comparação de itens comuns aos dois questionários
Alunos e EE

1º Questionário

2º Questionário
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Alunos, docentes e EE

1º Questionário

2º Questionário

Alunos, docentes e Encarregados de Educação

1º Questionário

2º Questionário

Atendendo às respostas obtidas pelos diferentes públicos, em cada questão, salienta-se
que, entre a aplicação do primeiro questionário e a aplicação do segundo, com uma
distância temporal de cerca de duas semanas, os resultados não apresentam diferenças
significativas.
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6. Tratamento da questão de resposta aberta e resultados obtidos

Os públicos inquiridos apresentaram sugestões de melhoria para a otimização da
modalidade de ensino a distância, caso esta se mantenha no próximo ano letivo.
No anexo III podem ser consultadas as respostas obtidas por público e nível de ensino,
após a análise de conteúdo e respetiva categorização.
Na tabela abaixo apresentam-se os resultados globais, aglutinados por público.

Tabela III
Número de respostas

Sugestões de melhoria
Alunos Docentes

Pais e
EE

Total

Maior carga horária das sessões síncronas

24

8

106

138

Moderação nas tarefas pedidas aos alunos
(número, prazo de entrega)

51

1

22

74

Igualdade dos alunos no acesso a meios
tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)

9

15

19

43

Obrigatoriedade de ligar as câmaras durante as
sessões síncronas + micro+ foto de perfil

5

8

14

27

Formação para docentes na plataforma Teams e
no E@D

3

8

15

26

Maior acompanhamento aos alunos

0

0

19

19

0

0

18

18

Mais tempo para esclarecimento de dúvidas nas
sessões síncronas

6

0

10

16

Gestão dos horários

0

0

14

14

Lecionação efetiva de conteúdos

0

0

14

14

Maior interação do professor com os alunos

8

0

4

12

Articulação entre os docentes do Conselho de
Turma (ex: conhecimento do horário da turma)

10

0

0

10

Articulação entre os docentes do Conselho de
Turma e Grupo disciplinar

0

3

7

10

Avaliação das
uniformidade)

0

0

10

10

Utilização
de
diversificadas

metodologias

aprendizagens

de

trabalho

(instrumentos,
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Regras rigorosas e muito bem definidas no
agrupamento, relativamente ao uso da plataforma
Teams e às sessões síncronas

2

2

5

9

Menor carga horária nas sessões síncronas

3

0

4

7

Desdobramento
síncronas

0

6

0

6

Antecedência na marcação e comunicação dos
horários das sessões síncronas

5

0

0

5

Disponibilização aos docentes de equipamento
informático para o E@D

0

5

0

5

Diversificação de estratégias

5

0

0

5

Articulação com o #EstudoEmCasa

0

0

4

4

Feedback do DT ao EE

0

0

4

4

Mais trabalho autónomo do aluno

0

0

4

4

Rigor, uniformidade e exigência no trabalho com
os alunos

0

0

4

4

Correção obrigatória do trabalho autónomo

0

0

3

3

Maior feedback das tarefas aos alunos

0

0

3

3

Interdição de conversas de foro privado e de
acesso simultâneo a outras equipas durante as
sessões síncronas

3

0

0

3

Menor carga horária nas sessões síncronas e
maior nas assíncronas

3

0

0

3

Organização mais atempada das atividades

0

0

3

3

Pontualidade nas sessões síncronas

0

0

3

3

Valorização da ponderação do 3º período

3

0

0

3

Diferenciação pedagógica

2

0

0

2

Formação para docentes sobre Avaliação no E@D

0

2

0

2

Maior responsabilização dos
encarregados de educação

0

2

0

2

Maior utilização de recursos digitais

0

0

2

2

Menor carga horária para alunos e professores

0

2

0

2

Monitorização das aprendizagens

0

0

2

2

Obrigatoriedade de utilização da plataforma
Teams para as sessões síncronas e tarefas

2

0

0

2

Partilha e construção conjunta de documentos de
suporte à aprendizagem

0

2

0

2

Respeito pelas pausas de 10 minutos entre
sessões síncronas

2

0

0

2

das

turmas

nas

alunos

sessões

e

dos
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Uniformização de procedimentos em relação à
forma como os alunos acedem aos testes

2

0

0

2

Uniformização no envio dos planos semanais,
sumários e tarefas

2

0

0

2

Cedência aos alunos dos recursos utilizados nas
sessões síncronas

1

1

Comunicação atempada da planificação aos EE

1

1

Concertação de procedimentos e metodologias, no
agrupamento

1

1

Consolidação das aprendizagens

1

1

Diversificação de instrumentos de avaliação

1

1

Divulgação da planificação semanal na plataforma

1

1

Horários semelhantes nos vários dias da semana

1

1

Partilha e construção conjunta de documentos de
suporte à avaliação

1

1

Realização dos trabalhos propostos durante as
sessões síncronas

1

1

Revisão e seleção dos conteúdos a lecionar

1

1

Turmas/grupos com menos alunos
Uniformização de critérios de atuação/avaliação

1

1
1

1

7. Reflexões finais

A Educação deparou-se com um novo paradigma, motivado pela situação epidemiológica
da doença Covid-19, pelo que foi imperativo implementar novas práticas de ensino.
Assim, em virtude de circunstâncias educativas muito particulares, foi elaborado e
operacionalizado um Plano de E@D, que foi objeto de monitorização, dado que compete
a cada agrupamento refletir sobre a sua aplicação, avaliá-lo e encontrar as respostas
mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos alunos, envolvendo todos os
atores educativos.
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Da análise dos dados recolhidos, considera-se que um dos principais constrangimentos
desta modalidade de ensino foi a falta de competências técnicas e digitais dos
professores, que conduziu a uma sobrecarga de horas de trabalho e de tarefas para
docentes e alunos. Embora esta dificuldade tenha afetado a qualidade do Ensino e da
Aprendizagem, a colaboração e o empenho de toda a comunidade educativa foram
determinantes na superação desta nova realidade, o que é visível na avaliação feita pelos
vários públicos inquiridos.
Importa salientar ainda que a desigualdade no acesso dos alunos a meios tecnológicos é
uma condicionante bastante mencionada na auscultação feita e um fator de preocupação,
por não salvaguardar o pressuposto constitucional do direito de todos à educação.
Acresce mencionar que, neste momento de mudanças, se verificou que esta modalidade
de ensino implicou o reforço do trabalho colaborativo entre pares e proporcionou o
desenvolvimento de competências profissionais, segundo os docentes, podendo ser uma
oportunidade para promover o “Aprender a Aprender” como uma das dimensões do
processo de Ensino e de Aprendizagem.
Neste contexto, é importante que o aluno faça uma aprendizagem estratégica suportada
na autorregulação, sendo o seu papel o de aprender a aprender e o do professor o de
ensinar a aprender e ensinar a pensar. Observa-se, então, que esta nova prática
pedagógico-didática potencia o desenvolvimento de competências e de capacidades,
pois o aluno desenvolve autonomamente destrezas, estratégias e hábitos de
planeamento das etapas do trabalho, fazendo escolhas fundamentadas e personalizadas,
para atingir metas e desafios que estabelece para si próprio.
Em suma, considera-se esta prática de ensino um processo dinâmico, em constante
construção e melhoria, reconhecem-se-lhe algumas potencialidades, mas o ambiente
virtual e a aprendizagem on-line não conseguirão, de modo algum, substituir as atividades
letivas em regime presencial.
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ANEXOS

ANEXO I – Questionários aplicados
1º QUESTIONÁRIO
Alunos 1º ciclo (4º ano)

Para cada afirmação/questão, assinala a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao teu
caso.
O teu anonimato será respeitado.

1 – Considero que os meus recursos informáticos são


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórios



Bons



Muito bons

2 – O acompanhamento que o meu professor me tem dado no ensino a distância tem sido


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

3 – Considero que as minhas aprendizagens no ensino a distância têm sido


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórias



Boas



Muito boas
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4 – A minha satisfação em relação a este tipo de ensino é


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatória



Boa



Muito boa

5 – Indica, até três, as principais dificuldades que tens sentido no ensino a distância
 Realização de todos os trabalhos pedidos pelo professor

 Interação com o professor durante as aulas
 Interação com os colegas durante as aulas
 Esclarecimento de dúvidas
 Acesso a materiais para apoio ao estudo
 Orientação na realização dos trabalhos
 Informação dada pelo professor em relação aos trabalhos feitos
 Nenhuma delas/Não tenho sentido dificuldades

Obrigado pela tua colaboração!

No sentido de melhorar a modalidade de ensino a distância, mais tarde será aplicado
um novo questionário!
______________________________________________________________________
Alunos 2º, 3º ciclos e secundário regular e profissional

Para cada afirmação/questão, assinala a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao teu
caso.
O teu anonimato será respeitado.
1 – Considero que os meios /recursos informáticos de que disponho são


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórios



Bons



Muito bons
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2 – Considero que o acompanhamento dos meus professores no ensino a distância tem
sido


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

3 – Considero que as minhas aprendizagens no ensino a distância têm sido


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórias



Boas



Muito boas

4 – Indica o teu grau de satisfação global relativamente a nesta modalidade de ensino


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

5 – Assinala, até três, as principais dificuldades que tens sentido no ensino a distância
 Gestão dos horários
 Realização de todas as tarefas pedidas pelos professores
 Organização e gestão do trabalho de todas as disciplinas
 Interação com o professor durante as aulas
 Interação com os colegas durante as aulas
 Esclarecimento de dúvidas
 Acesso a materiais para apoio ao estudo
 Orientação na realização das tarefas
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 Feedback do professor em relação às tarefas realizadas
 Realização da FCT (Formação em Contexto de Trabalho)
 Preparação da PAP (Prova de Aptidão Profissional)
 Nenhuma delas/Não tenho sentido dificuldades

Obrigado pela tua colaboração!

No sentido de melhorar a modalidade de ensino a distância, em breve será aplicado
novo questionário!
___________________________________________________________________

Docentes - Pré-escolar

Para cada afirmação/questão, assinale a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao seu
caso.
O seu anonimato será respeitado.

1 – Os seus conhecimentos na utilização da plataforma Teams e outros aplicativos do
Office 365 são


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórios



Bons



Muito bons

2 – O trabalho colaborativo entre pares tem sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom
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3 – Em termos de motivação e incentivo às aprendizagens, a modalidade de E@D
implementada foi
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatória



Boa



Muito boa

4 – Indique o seu grau de satisfação global relativamente ao E@D:
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

5 – Assinale, até três, as principais dificuldades sentidas no ensino a distância
 Acesso de todas as crianças ao Teams
 Disponibilidade das famílias no apoio às propostas educativas
 Adesão das crianças às propostas educativas
 Interação com a educadora durante as videoconferências
 Interação entre as crianças durante as videoconferências
 Adesão das crianças a esta forma de comunicação
 Nenhuma delas/Não senti dificuldades

Obrigado pela sua colaboração!

No sentido de otimizar a modalidade de ensino a distância, oportunamente será
aplicado novo questionário à comunidade escolar!
__________________________________________________________________
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Docentes 1º ciclo

Para cada afirmação/questão, assinale a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao seu
caso. O seu anonimato será respeitado.

1 – Os seus conhecimentos na utilização da plataforma Teams e outros aplicativos do
Office 365 são


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórios



Bons



Muito bons

2 – O trabalho colaborativo entre pares tem sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

3 – O acompanhamento dos alunos no E@D tem sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

4 – Do seu ponto de vista a participação dos alunos nas sessões síncronas, tem sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatória



Boa



Muito boa
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5 – Do seu ponto de vista ao nível do trabalho autónomo, a participação dos alunos tem
sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatória



Boa



Muito boa

6 – Indique o seu grau de satisfação global relativamente ao E@D:
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

7 - Assinale, até três, as principais dificuldades que tem sentido no E@D
 Rentabilização do trabalho nesta modalidade
 Acesso de todos os alunos ao Teams
 Disponibilidade das famílias no apoio aos seus educandos
 Cumprimento por parte dos alunos de todas as tarefas solicitadas


Interação com os alunos durante as aulas

 Adesão dos alunos a esta modalidade de ensino
 Gestão do comportamento dos alunos em videoconferência
 Nenhuma delas/Não tenho sentido dificuldades

Obrigado pela sua colaboração!

No sentido de otimizar a modalidade de ensino a distância, oportunamente será
aplicado novo questionário à comunidade escolar!
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_________________________________________________________________
Docentes 2º,3º ciclos e secundário regular e profissional

Para cada afirmação/questão, assinale a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao seu
caso. O seu anonimato será respeitado.

1 – Os seus conhecimentos na utilização da plataforma Teams e outros aplicativos do
Office 365 são


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórios



Bons



Muito bons

2 – O trabalho colaborativo entre pares tem sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

3 - O acompanhamento dos alunos no E@D tem sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

4 – Do seu ponto de vista, a participação dos alunos nas sessões síncronas tem sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatória



Boa



Muito boa
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5 – Do seu ponto de vista, ao nível do trabalho autónomo, a participação dos alunos tem
sido
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatória



Boa



Muito boa

6 – Indique o seu grau de satisfação global relativamente ao E@D:
 Insuficiente


Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

7 - Assinale, até três, as suas principais dificuldades no E@D
 Rentabilização do trabalho nesta modalidade
 Acesso de todos os alunos ao Teams
 Cumprimento por parte dos alunos de todas as tarefas solicitadas
 Organização e gestão do trabalho de todas as disciplinas/turmas
 Interação com os alunos durante as aulas
 Adesão dos alunos a esta modalidade de ensino
 Gestão do comportamento dos alunos em videoconferência
 Realização de aulas práticas
 Acompanhamento da FCT (Formação em Contexto de Trabalho)
 Acompanhamento de PAPs (Provas de Aptidão Profissional)
 Nenhuma delas/Não tenho sentido dificuldades

Obrigado pela sua colaboração!

No sentido de otimizar a modalidade de ensino a distância, oportunamente será
aplicado novo questionário à comunidade escolar!
___________________________________________________________________
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Pais e Encarregados de Educação - Pré-Escolar

Para cada afirmação/questão, assinale a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao seu
caso. O seu anonimato será respeitado.

1 – Como classifica o seu acesso a meios/recursos informáticos



Insuficiente
Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

2 – De acordo com a sua perceção, o acompanhamento da educadora no ensino à
distância foi


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

3 – Do seu ponto de vista, a adesão das crianças às propostas educativas foi


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatória



Boa



Muito boa

4 – Indique o seu grau de satisfação global relativamente a esta modalidade de ensino


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom
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5- Assinale, até três, as principais dificuldades sentidas no ensino a distância
 Gestão dos horários
 Sobrecarga familiar no apoio a esta modalidade
 Realização de todas as propostas da educadora
 Gestão familiar da partilha de equipamentos informáticos
 Interação das crianças com a educadora durante as videoconferências
 Interação entre as crianças durante as videoconferências
 Adesão das crianças a esta forma de comunicação
 Nenhuma delas/Não senti que existissem dificuldades

Obrigado pela sua colaboração!

No sentido de otimizar a modalidade de ensino a distância, oportunamente será
aplicado novo questionário à comunidade escolar!
________________________________________________________________

Pais e EE - 1º ciclo

Para cada afirmação/questão, assinale a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao seu
caso.
O seu anonimato será respeitado.

1 – Como classifica o seu acesso do seu educando a meios/recursos informáticos


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórios



Bons



Muito bons

2 – De acordo com a sua perceção, o acompanhamento do professor no ensino a distância
tem sido


Insuficiente



Ainda insuficiente
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Satisfatório



Bom



Muito bom

3 – Do seu ponto de vista, as aprendizagens do seu educando no ensino a distância têm sido


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórias



Boas



Muito boas

4 – Indique o seu grau de satisfação global relativamente a esta modalidade de ensino


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

5 - Assinale, até três, as principais dificuldades sentidas no ensino a distância
 Gestão dos horários e do tempo por parte do seu educando
 Sobrecarga familiar no apoio a esta modalidade
 Orientação na realização das tarefas pedidas pelos professores
 Gestão familiar da partilha de equipamentos informáticos
 Interação do(s) seu(s) educando(s) com o professor(a) durante a videoconferência
 Motivação do(s) seu(s) educando(s) em relação a esta modalidade de ensino
 Nenhuma delas/Não tenho sentido dificuldades

Obrigado pela sua colaboração!

No sentido de otimizar a modalidade de ensino a distância, oportunamente será
aplicado novo questionário à comunidade escolar!
___________________________________________________________________
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Pais e EE 2º, 3º ciclos e secundário regular e profissional

Para cada afirmação/questão, assinale a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao seu
caso. O seu anonimato será respeitado.

1 – Como classifica o acesso do seu educando a meios/recursos informáticos
 Insuficiente
 Ainda insuficiente
 Satisfatório
 Bom
 Muito bom

2 – De acordo com a sua perceção, o acompanhamento dos professores no ensino a
distância tem sido


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

3 – Do seu ponto de vista, as aprendizagens do seu educando no ensino a distância têm
sido


Insuficientes



Ainda insuficientes



Satisfatórias



Boas



Muito boas

4 - Indique o seu grau de satisfação global relativamente a esta modalidade de ensino


Insuficiente



Ainda insuficiente



Satisfatório



Bom



Muito bom

35

5 - Assinale, até duas, as principais dificuldades que tem sentido no ensino a distância
 Gestão do tempo e dos horários por parte do seu educando
 Sobrecarga familiar no apoio a esta modalidade
 Orientação na realização das tarefas pedidas pelos professores
 Gestão familiar da partilha de equipamentos informáticos
 Motivação do(s) seu(s) educando(s) em relação a esta modalidade de ensino
 Nenhuma delas/Não tenho sentido dificuldades

Obrigado pela sua colaboração!
No sentido de otimizar a modalidade de ensino a distância, oportunamente será
aplicado novo questionário à comunidade escolar!
______________________________________________________________________

2º QUESTIONÁRIO

Alunos 1º, 2º, 3º ciclos / secundário regular e profissional

Para cada afirmação/questão, assinala a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao teu caso
fazendo um balanço final da forma como decorreu o ensino a distância. O teu anonimato será
respeitado.

1 – Considero que o acompanhamento dos meus professores no ensino a distância foi






Insuficiente
Pouco Satisfatório
Satisfatório
Bom
Muito bom

2 – Penso que as minhas aprendizagens no ensino a distância foram






Insuficientes
Pouco Satisfatórias
Satisfatórias
Boas
Muito boas
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3 - A importância do ensino a distância para o desenvolvimento das minhas aprendizagens
foi






Insuficiente
Pouco Satisfatória
Satisfatória
Boa
Muito boa

4 – Considero que a minha avaliação nesta modalidade de ensino foi






Inadequada
Pouco adequada
Adequada
Bastante adequada
Completamente adequada

5 – O meu grau de satisfação geral em relação à forma como decorreu esta modalidade de
ensino é






Insuficiente
Pouco satisfatório
Satisfatório
Bom
Muito bom

6 – Os aspetos do ensino a distância que considero mais importantes para as minhas
aprendizagens são
 Aulas por videoconferência
 Planificação semanal disponibilizada pelos professores
 Menor número de aulas semanais e mais horas de trabalho individual
 Esclarecimento de dúvidas por videoconferência
 Esclarecimento de dúvidas nas publicações do Teams
 Disponibilização de tarefas on-line
 Possibilidade de criar grupos de trabalho no Teams
 Feedback dado pelos testes/questionários on-line
 Chats/fóruns da plataforma Teams
 Escola Virtual
 Maior autonomia na organização do meu trabalho
 Não sei / não tenho opinião

7 – Penso que o modelo de ensino com o qual eu aprendo mais e melhor é
 Ensino a distância
 Ensino presencial
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 Ensino misto (os dois tipos de ensino ao mesmo tempo)
 Não sei / não tenho opinião

8 – Caso o ensino a distância se mantenha no próximo ano letivo, a minha sugestão de
melhoria para esta modalidade é (questão de resposta facultativa)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrigado pela tua colaboração!

______________________________________________________________________

Docentes 1º, 2º,3º ciclos e secundário regular e profissional

Para cada afirmação/questão, assinale a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao seu caso,
fazendo um balanço final da forma como decorreu o ensino a distância.
O seu anonimato será respeitado.

1 - O acompanhamento dos alunos no E@D foi
 Insuficiente
 Pouco satisfatório
 Satisfatório
 Bom
 Muito bom

2 - Indique o seu grau de satisfação global, relativamente à forma como esta modalidade de
ensino foi implementada no agrupamento






Insuficiente
Pouco satisfatório
Satisfatório
Bom
Muito bom

3 - Indique o seu grau de satisfação global relativamente à forma como decorreu esta
modalidade de ensino



Insuficiente
Pouco satisfatório
38





Satisfatório
Bom
Muito bom

4 – A eficácia do ensino a distância, para o desenvolvimento de novos conhecimentos e
competências dos alunos, foi






Insuficiente
Pouco satisfatória
Satisfatória
Boa
Muito boa

5 – A forma como conseguiu avaliar os seus alunos, foi
 Insuficiente
 Pouco satisfatória
 Suficiente
 Boa
 Muito Boa
6 - O impacto da experiência do E@D no seu desenvolvimento profissional, foi






Irrelevante
Pouco relevante
Relevante
Muito relevante
Bastante relevante

7 – O modelo de ensino com o qual os alunos aprendem mais e melhor, é





Ensino a distância
Ensino presencial
Ensino misto
Não sei / não tenho opinião

8 – Caso esta modalidade de ensino se mantenha no próximo ano letivo, indique uma
sugestão de melhoria para a sua otimização (questão de resposta facultativa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrigado pela sua colaboração!

______________________________________________________________________
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Pais e EE 1º, 2º, 3º ciclos e secundário regular e profissional

Para cada afirmação/questão, assinale a(s) resposta(s) que melhor se aplica(m) ao seu caso,
fazendo um balanço final da forma como decorreu o ensino a distância. O seu anonimato será
respeitado.

1 – De acordo com a sua perceção, o acompanhamento dos professores no ensino a distância
foi






Insuficiente
Pouco satisfatório
Satisfatório
Bom
Muito bom

2 – Do seu ponto de vista as aprendizagens do seu educando no ensino a distância, foram






Insuficientes
Pouco satisfatórias
Satisfatórias
Boas
Muito boas

3 – Na sua opinião a eficácia do ensino a distância, para o desenvolvimento das
aprendizagens do seu educando, foi






Insuficiente
Pouco satisfatória
Satisfatória
Boa
Muito boa

4 - Indique o seu grau de satisfação global, relativamente à forma como decorreu a
implementação desta modalidade de ensino






Insuficiente
Pouco satisfatório
Satisfatório
Bom
Muito bom
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5 – Qual é na sua opinião o modelo de ensino com o qual o seu educando pode aprender
mais e melhor





Ensino a distância
Ensino presencial
Ensino misto (os dois tipos de ensino ao mesmo tempo)
Não sei / não tenho opinião

6 – Indique a sua sugestão de melhoria, caso esta modalidade de ensino se mantenha no
próximo ano letivo (questão de resposta facultativa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrigado pela sua colaboração!
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Anexo II – Respostas obtidas nas questões de resposta fechada

1º QUESTIONÁRIO

ALUNOS

Alunos - 1º Ciclo ( 4º ano )
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUMTBYVlVTNjhHTFROMDRGQ1ExQlI4TFVXWS
4u%26Token%3D9fcfb6ed2c854bd7b85150ddf1c9619e

Alunos - 2º, 3º Ciclos
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRURU00NEw4MVZEQUZLMVUzSTBCREJPTDY3
My4u%26Token%3D674a9dafff874578827e94549d2260d8

Alunos - Ensino Secundário Regular
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUOTJNUDNIUllESVdXNzVNVDJQMDhPWThOTi
4u%26Token%3D89b55a47f5e042e6bf32634eca875b26

Alunos - Ensino Secundário Profissional
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUMDBRM1FONDBKWjJHVzlRMkVaM05HTjdVVi
4u%26Token%3Ddcd8bf805f78463ca8a62f624a0cc709
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DOCENTES

Docentes - Pré-escolar
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUM0VUMzRXSzk3SUcySFdBQTgxWkFWQ1BTU
y4u%26Token%3D62239f17da2841f1a243796c8e9ad35a

Docentes - 1º Ciclo
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUQzVaVUxNUjM0Qk9ZSklFSkE0VElTREFaTi4u
%26Token%3D711678d9ce114d78996aa1f53c6cb455

Docentes - 2º e 3º Ciclos
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUOElRTkwwTDZZVUpVSzRJSlJaTTlHWFNPVC4
u%26Token%3D64f48150548a4f30a5d04a13d65179c5

Docentes - Ensino Secundário Regular
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUNEtDMVBLOEJNMDJFNVZKTk1INjNZV0tRRi4u
%26Token%3D6d334576af1b476f8f6093939a2dd60a

Docentes - Ensino Secundário Profissional
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUMlRDWE5YUE9STDk4SjhVVEtJSzgwT0JSWC4
u%26Token%3Dd5f256a1fc1c46bd84ad80d78b69c519
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PAIS E E.E. (ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO)

Pais e E.E. - Pré-Escolar
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRURUw1TUhOSkxVWDhTRDBNNjJDWjMwRFNE
VC4u%26Token%3D4fd79673f9d14aa78acd62930994b1b3

Pais e E.E. - 1º Ciclo
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUNjBUVFpDWDZCTzRCNjVEOVk3R0dKRk9aUS
4u%26Token%3D2986a39fa06140c5bca376f164a1150b

Pais e E. E. - 2º e 3º Ciclos
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUMkEwMDhBNExOQk1KQzk4STRFUDg5Q1BVO
C4u%26Token%3Df18fa8650d8944178d098a707761206a

Pais e E.E. - Ensino Secundário Regular
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUNlhJS0szSEEyQlgzRTZZRFk4U1JBSjlZTy4u%2
6Token%3Dd172e86b18884e12ab87238b7df5dde2

Pais e E.E. - Ensino Secundário Profissional
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DuJzCQT6E4kK5
lbQ1RXwQhGOxWP7zcRMgHRqk2jDmZRUMVZNOE43OEs2SlYzNEo2SkRETFgwRzY2VC
4u%26Token%3D907753ac44844e9c8c9e52a944d16a88
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2º QUESTIONÁRIO

ALUNOS

Alunos 1º Ciclo
https://url.gratis/m6wa6

Alunos 2º e 3º Ciclo
https://url.gratis/52uM8

Alunos Secundário Regular
https://url.gratis/XZAe3

Alunos Secundário Profissional
https://url.gratis/Qt3RB

DOCENTES

Docentes 2º e 3º Ciclos
https://url.gratis/vo4PK

Docentes 1º Ciclo
https://url.gratis/ibDQf

Docentes Secundário
https://url.gratis/MVhW1

Docentes Profissional
https://url.gratis/rsJ7Y
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PAIS E E.E. (ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO)

EE - 1º Ciclo
https://url.gratis/sTx8o

EE- 2º e 3º Ciclo
https://url.gratis/CroXZ

EE - Secundário Regular
https://url.gratis/Fhcy2

EE - Secundário Profissional
https://url.gratis/LwFZN
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ANEXO III – Respostas obtidas na questão de resposta aberta

Alunos
Nº de
Respostas

Alunos - 1º Ciclo

11
1
1

Maior carga horária das sessões síncronas
Turmas/grupos com menos alunos
Moderação nas tarefas pedidas aos alunos (número, prazo de entrega)

1

Formação para docentes na plataforma Teams e no E@D

Nº de
Respostas

Alunos - 2º e 3º ciclos

38

Moderação nas tarefas pedidas aos alunos (número, prazo de entrega)

10

4

Maior carga horária nas sessões síncronas
Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Articulação entre os docentes do Conselho de Turma (ex: conhecimento do horário
da turma)
Mais tempo para esclarecimento de dúvidas por videoconferência

3

Obrigatoriedade de ligar as câmaras durante as sessões síncronas

3

Menor carga horária nas sessões síncronas e maior nas assíncronas
Interdição de conversas de foro privado e de acesso simultâneo a outras equipas
durante as sessões síncronas
Maior interação do professor com os alunos

5
5

3
3
2

2

Uniformização no envio dos planos semanais, sumários e tarefas
Regras rigorosas e muito bem definidas no agrupamento, relativamente ao uso da
plataforma Teams / sessões síncronas
Uniformização de procedimentos em relação à forma como os alunos acedem aos
testes
Diferenciação pedagógica

2

Obrigatoriedade de sessões síncronas e tarefas através da plataforma Teams

1

Mais aulas práticas

1

Publicação dos T.P.C. nas tarefas

1

Horários semelhantes nos vários dias da semana

1

Formação para docentes na plataforma Teams e no E@D

1

Diversificação de estratégias

1

Respeito pelas pausas de 10 minutos entre sessões síncronas

1

Turmas/grupos com menos alunos

2
2
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Nº de
Respostas

Alunos - Secundário Regular

9

Moderação nas tarefas pedidas aos alunos (número, prazo de entrega)

5

Articulação entre os docentes do Conselho de Turma (ex: conhecimento do horário
da turma)
Diversificação de estratégias

4
4
4

Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Maior interação do professor com os alunos

3

Maior carga horária nas sessões síncronas

3

Valorização da ponderação do 3º período

3

Menor carga horária nas sessões síncronas

2

Mais tempo para esclarecimentos de dúvidas por sessões síncronas

2

Obrigatoriedade de ligar as câmaras durante as sessões síncronas

1

Diversificação de instrumentos de avaliação

1

Formação para docentes na plataforma Teams e no E@D

1

Respeito pelas pausas de 10 minutos entre sessões síncronas

1

Divulgação da planificação semanal na plataforma
Horários - não existirem aulas presenciais e aulas por videoconferência no mesmo
dia
Mais trabalho autónomo

1
1

Nº de
Respostas

Alunos - Secundário Profissional

5
3

Antecedência na marcação e comunicação dos horários das sessões síncronas
Moderação nas tarefas pedidas aos alunos (número, prazo de entrega)

1
1

Feedback da avaliação das tarefas
Maior interação do professor com os alunos
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Docentes

Nº de
Respostas

Docentes 1º ciclo

3

Maior carga horária nas sessões síncronas

2

Obrigatoriedade de ligar as câmaras durante as sessões síncronas

1

Uniformização de critérios de atuação/avaliação

1
1

Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Revisão/seleção dos conteúdos a lecionar

1

Partilha e construção conjunta de documentos de suporte à aprendizagem

Nº de
Respostas

Docentes - 2º e 3º ciclos

11

4

Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Durante as sessões síncronas, obrigatoriedade de ligar as câmaras + micro + foto
atualizada no perfil do aluno
Desdobramento das turmas nas sessões síncronas

3
3

Formação para docentes na área da plataforma Teams e no E@D
Maior carga horária nas aulas síncronas

3
2

Disponibilização aos docentes de material informático para o E@D
Maior responsabilização dos alunos e dos encarregados de educação

1
1

Partilha e construção conjunta de documentos de suporte à aprendizagem
Partilha e construção conjunta de documentos de suporte à avaliação

1

Moderação nas tarefas pedidas aos alunos (número/prazo de entrega)

1

Concertação de procedimentos em Conselho de Turma e em grupo disciplinar.

5
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Nº de
Respostas

Docentes - Secundário Regular

3

Formação para docentes na área da plataforma Teams e no E@D

2

2

Regras rigorosas e muito bem definidas relativamente ao uso da plataforma Teams /
sessões síncronas
Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Concertação de procedimentos em Conselho de Turma e em grupo disciplinar

2

Disponibilização aos docentes, de material informático, para o E@D

1

Desdobramento das turmas nas sessões síncronas

1
1

Menor carga horária para alunos e professores
Aumento do número de sessões síncronas e diminuição das assíncronas

1

Realização dos trabalhos propostos durante as sessões síncronas

1

Formação para docentes sobre a avaliação no E@D

2

Nº de
Respostas

Docentes - Secundário Profissional

2

1
1

Formação contínua ou disponibilização de linha de apoio (rede, blogue, chat...) para
fomentar e agilizar o desempenho dos docentes na plataforma contratualizada pelo
agrupamento
Formação sobre avaliação no E@D
Menos alunos por professor

1

Menor carga letiva para alunos e professores

1
1

Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Maior carga horária nas sessões síncronas

1

Obrigatoriedade da foto atualizada do aluno no perfil do Teams
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Pais e EE

Nº de
Respostas

Pais e EE – 1º ciclo

77

Maior carga horária nas sessões síncronas

11

Lecionação efetiva de conteúdos

11

Moderação nas tarefas pedidas aos alunos (ex: número, prazo de entrega)

7

Maior acompanhamento aos alunos

5

Utilização de metodologias de trabalho diversificadas

3

Maior utilização de recursos digitais

3

Obrigatoriedade de ligar as câmaras durante as sessões síncronas /controlo micro

3

Feedback das tarefas aos alunos

3

Correção obrigatória do trabalho autónomo

3

Organização mais atempada das atividades

2

Mais tempo para esclarecimentos de dúvidas nas sessões síncronas

2

Maior interação do professor com os alunos

2
2

Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Monitorização das aprendizagens

1

Articulação com o #EstudoEmCasa

1

Consolidação das aprendizagens

1

Pontualidade do professor

1

Formação para docentes na plataforma Teams e no E@D
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Nº de
Respostas

Pais e EE – 2º e 3ºciclos

24

Maior carga horária nas sessões síncronas

13
12

Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Formação para docentes na plataforma Teams e no E@D

11

Acompanhamento aos alunos na realização das tarefas

9

Obrigatoriedade de ligar as câmaras durante as sessões síncronas

8

Metodologias de trabalho diversificadas

7

Moderação nas tarefas pedidas aos alunos (ex: número, prazo de entrega)

7

Gestão dos horários

6

Mais tempo para esclarecimentos de dúvidas nas sessões síncronas

6

Avaliação das aprendizagens - instrumentos/uniformidade

4

3

Regras rigorosas e muito bem definidas relativamente ao uso da plataforma Teams /
sessões síncronas
Articulação entre os docentes do Conselho de Turma/conhecimento do horário da
turma
Mais trabalho autónomo do aluno

3

Rigor/uniformidade e exigência no trabalho com os alunos

3

Matéria efetivamente lecionada

3
3

Articulação com o #EstudoEmCasa
Feedback do DT ao EE

2

Pontualidade nas sessões síncronas

2
2

Maior interação do professor com os alunos
Menor carga horária nas sessões síncronas

1

Comunicação atempada da planificação aos EE

1

Concertação de procedimentos e metodologias, no agrupamento

4
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Nº de
Respostas

Pais e EE – Secundário Regular

6

Horários – organização

5

Diversificação das metodologias

5

Maior carga horária nas sessões síncronas

4

Moderação nas tarefas pedidas aos alunos (ex: número, prazo de entrega)

4

Avaliação – instrumentos/uniformização

3

2

Articulação entre os docentes do Conselho de Turma/conhecimento do horário da
turma
Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Menor carga horária nas sessões síncronas

2

Obrigatoriedade de ligar as câmaras durante as sessões síncronas

1

Feedback aos EE por parte do DT

1

Maior número de tarefas individuais

1

Cedência aos alunos dos recursos utilizados nas sessões síncronas

1

Exigência na realização e correção das tarefas

1

Formação para docentes na plataforma Teams e no E@D

1
1

Mais tempo para esclarecimento de dúvidas nas sessões síncronas
Acompanhamento aos alunos

3

Nº de
Respostas

Pais e EE – Secundário Profissional

1

Igualdade dos alunos no acesso a meios tecnológicos (Teams, computador internet,
câmara)
Formação para docentes na área da plataforma Teams e no E@D

1
1
1

Regras rigorosas e muito bem definidas relativamente ao uso da plataforma Teams /
sessões síncronas
Organização dos horários
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