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INTRODUÇÃO 

Atendendo à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o modelo de ensino sofreu 

uma remodelação passando a ser, em grande parte, online e à distância. Face ao facto de 

termos implementado o plano de Ensino à Distância pretende-se, com este documento, 

monitorizá-lo e perceber quais os seus pontos fortes e pontos fracos tendo em vista o seu 

aperfeiçoamento.   

Neste documento integra-se, assim, um conjunto de informações relativas ao Ensino à 

Distância que permitem, de uma forma gráfica e de leitura facilitada, monitorizar e identificar 

as dificuldades encontradas, as dinâmicas desenvolvidas, os recursos utilizados, o tipo de 

avaliação efetuada, as aprendizagens desenvolvidas e aferir de que forma foi colocada em 

prática a Educação Inclusiva.  Com base nos dados recolhidos provenientes de 991 formulários 

digitais (de acordo com o gráfico abaixo), e disponíveis online, foram elaborados gráficos 

síntese que procuram analisar os diversos parâmetros em estudo, perceber os maiores 

constrangimentos deste paradigma e colher sugestões de melhoria junto da comunidade 

docente. 

 

Com base em tudo isto pretende-se, futuramente e caso seja necessário face à situação 

pandémica: adaptar eficientemente a implementação do Ensino à Distância e/ou proceder à sua 

revisão de modo a acomodar adaptações/reajustes  que se revelem necessários; garantir o 

contacto e participação entre escolas, alunos e famílias, através de diferentes formas de 

comunicação e de informação; criar condições favoráveis ao desenvolvimento de um processo 

de ensino/aprendizagem produtivo e de qualidade; prosseguir os objetivos estabelecidos no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais e ter em 

conta os princípios elencados no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais; dar à 

comunidade educativa melhores ferramentas para o E@D. 

 

 

1 Deveriam ter sido submetidos 121 inquéritos. Ficaram a faltar 22 respostas. 
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TRABALHO À DISTÂNCIA E ARTICULAÇÃO 

Pelos dados apresentados abaixo pode concluir-se a grande maioria dos docentes 

articulou “frequentemente” (56,6%) ou “sempre” (35,3%) com as respetivas equipas 

educativas, nomeadamente Conselhos de Turmas, Departamento, Grupo Setorial, etc. 

 

 
 
 

COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA  
 

No que se refere à comunicação com os alunos 53,5% dos professores privilegiaram o 

contacto com a turma, ou misto (40,4%) em detrimento do unicamente individual.  

 

SESSÕES SÍNCRONAS 

CONSTRANGIMENTOS 

Quando questionados sobre a principal dificuldade sentida nas sessões síncronas 

destacam-se os “problemas com a internet”, com 74,7% das escolhas, seguido do 

“comportamento inadequado dos alunos”, com 4%. Para uma percentagem de 16,2% dos 

inquiridos “não houve dificuldades” na implementação desta modalidade de ensino à distância.  
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Quanto aos alunos a grande maioria (65,7%) cumpre o dever de ter a câmara ligada. Em 

28,3% das turmas o cumprimento desta diretiva é total. É opinião geral que a câmara ligada é a 

melhor forma de proporcionar um ambiente o mais próximo possível do de sala de aula, 

permitindo um acompanhamento mais profícuo do aluno. 

GRAU DE ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS 

O empenho dos alunos nas sessões síncronas é bastante satisfatório, uma vez que, em 

59,6% dos casos, atinge o valor máximo da escala definida, ou seja, é superior a 75%. A 

percentagem de alunos com grau de envolvimento menor a 50% é de apenas 4%.  

 

COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA 

CONSTRANGIMENTOS 

Nas sessões assíncronas o maior constrangimento prende-se com a entrega de 

trabalhos para além do limite temporal definido (44,4%) logo seguido da “não realização das 

tarefas propostas”, com 19,2%. Uma percentagem de 30,3% dos inquiridos não apontaram 

quaisquer constrangimentos. 
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PARTICIPAÇÃO NAS TAREFAS  

 

A participação dos alunos nas sessões assíncronas é bastante satisfatória, uma vez 

que, em 66,7% dos casos, atinge o valor máximo da escala definida, ou seja, é superior a 75%. 

No limiar inferior da escala (percentagem de envolvimento nas tarefas igual ou inferior a 

50%) são contabilizadas 13,1% das respostas. 

 

EXECUÇÃO DE TAREFAS POR PARTE DOS ALUNOS 

Os alunos têm cumprindo com as tarefas propostas, uma vez que, em 77,8% dos casos, 

a taxa de concretização atinge o valor máximo da escala definida, ou seja, é superior a 75%. No 

limite inferior da escala são contabilizadas, apenas, 2% das respostas. 

 

PEDIDO DE APOIO POR PARTE DOS ALUNOS 

O pedido de apoio não tem sido significativo uma vez em 83,8% dos casos, atinge o valor 

mínimo da escala definida, ou seja, de 0% a 50%. 
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ATITUDES DOS ALUNOS 

No que toca a “cooperação”, “interesse” a avaliação predominante é o “Bom”. Nos 

parâmetro e “participação proativa” e “intervenção que demonstra o espírito crítico/criativo 

do aluno” o “Suficiente” assume a predominância. 

 

APRENDIZAGENS  

FLEXIBILIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

De acordo com o gráfico abaixo as aulas são “frequentemente” (42,4%) flexibilizadas 

atendendo ao contexto da turma. Uma percentagem de 19,2% dos inquiridos assume fazer 

“sempre” flexibilização de acordo com a recetividade/cooperação e sinais de cansaço da turma. 
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RECURSOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS 

Para efetivar e implementar o ensino à distância foi criado um roteiro com um conjunto 

de orientações de apoio à implementação de soluções tecnológicas, que os docentes 

colocaram em prática com muito empenho e profissionalismo. Neste contexto os instrumentos 

de comunicação mais usados foram as plataformas de aprendizagem (90,9%), os sistemas de 

videoconferência (83,3%) e o correio eletrónico institucional (79,8%). 

 

 
 

Os recursos educativos usados foram, em 86,9% das vezes, “construídos 

individualmente”. Os “manuais físicos e virtuais” foram utilizados em 78,8% dos casos. A  
 

 
 

Para além das atividades curriculares 26,3% dos docentes dinamizaram atividades no 

âmbito da “cidadania e desenvolvimento”, 16,2% trabalharam a “Educação sexual”, 11,1% 

articularam atividades com a Biblioteca Escolar e 7,1% participaram em projetos. 
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AFERIÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

No tocante à aferição do grau de concretização das aprendizagens 93,9% dos docentes 

optaram pela “participação”. Também são destacados, de forma significativa, a observação 

das aulas online (86,9%) e as fichas de trabalho (74,7%) / trabalhos individuais (70,7%).  

 

FEEDBACK DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

No que respeita ao feedback com os alunos este aconteceu “frequentemente” (33,3%) 

ou “sempre” (66,7%).  

 

O não cumprimento de tarefas foi comunicado ao Diretor de Turma em 74,7% dos casos. 

Apenas 4% das situações de incumprimento não foram participadas aos respetivos DT.  
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EXERCÍCIO DE CARGOS  

COORDENAÇÃO 

Nos dois gráficos que se seguem pode ver-se que dos 99 docentes que responderam ao 

inquérito 41 exercem funções de coordenação, destes 95,3% articularam os “instrumentos de 

avaliação” e “estratégias de ensino/aprendizagem”. Uma percentagem de 79,1% fez articulação 

ao nível dos recursos pedagógicos. 

 

DIREÇÃO DE TURMA 

Dos 99 docentes que responderam ao inquérito 43 exercem funções de Direção de 

Turma. 

 

Da análise dos gráficos que se seguem pode ser aferido que: 

[A] 52,4% dos DT afirmam que os contactos DT/EE foram “frequentes”; 

[B] 64,3% dos DT respondem que os contactos EE/DT foram feitos “algumas vezes”; 

[C] 41,9% dos DT informa que os EE solicitam informação “muito raramente”. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

No que se refere à Educação Inclusiva os dados recolhidos nas diferentes questões 

(ilustradas nos gráficos que se seguem) permitem tirar as seguintes conclusões:  

[A] O apoio psicopedagógico decorreu para todos os alunos com medidas seletivas 

[B] A escola articulou integralmente com o CRI  

[C] A escola articulou integralmente com a equipa EMIS 

[D] Os alunos com medidas adicionais conjugam as aulas presenciais com 

atividades/aulas síncronas 
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BALANÇO  

Quando questionados sobre a implementação do plano do Ensino a Distância e da forma 

como têm vivido esta modalidade de ensino, numa escala de 1 a 4 (onde o 1 corresponde “muito 

pouco satisfatório”, 2 – “pouco satisfatório”, 3 – “satisfatório” e o 4 “Muito satisfatório”) a 

grande maioria dos docentes opta pelo nível 3 (“satisfatório”) em ambas questões.  

 

 
 

CONCLUSÃO   

Face aos dados colhidos e a análise que foi feita anteriormente, salientam-se os 

seguintes aspetos: 

 

[A] Verificou-se um grande investimento dos docentes no trabalho à distância, ao nível das 

diferentes disciplinas lecionadas e com o cuidado acrescido de fazer a respetiva articulação com 

as diferentes equipas educativas. 

[B] Em termos de comunicação com os alunos, a grande maioria dos professores, optou por 

fazê-lo por turma e/ou misto em detrimento do contacto individual.  

[C] Na modalidade síncrona verifica-se que: 
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a.   o envolvimento dos alunos é bastante satisfatório, uma vez que, 59,6% das respostas 

convergem no sentido de que este foi superior a 75% (patamar máximo definido na 

escala) 

b.   em 74,7% dos casos o maior constrangimento prende-se com questões relacionadas 

com a Internet; 

c. que apenas em 28,3% das turmas a totalidade dos alunos tem a câmara ligada e em 

65,7% a grande maioria cumpre com este requisito. O incumprimento prende-se com 

questões técnicas e/ou opção pessoal. 

[D] Na modalidade assíncrona verifica-se que: 

a.  a participação dos alunos sobe ligeiramente em relação ao ponto anterior, com níveis 

bastante satisfatórios, sendo superior a 75% em 66,7% dos casos; 

b. a maior dificuldade prende-se com o não cumprimento de prazos na entrega dos 

trabalhos propostos pelos professores (44,4%); 

c. o cumprimento de tarefas é bastante satisfatório, sendo superior a 75% em 86,8% dos 

casos; 

d. os pedidos de apoio são reduzidos, sendo inferiores a 51% em 83,8% dos casos (limiar 

inferior da escala definida neste ponto). 

[E] No geral as atitudes dos alunos oscilam entre o BOM (“cooperação” e “interesse”) e o 

SUFICIENTE (“participação proativa” e “intervenção que demonstra o espírito crítico/criativo 

do aluno”). 

[F] No que toca à flexibilização da aula, em função do contexto e da dinâmica da 

turma/alunos, 42,4% dos inquiridos respondem que o fazem “frequentemente” e 19% “sempre”. 

[G] As ferramentas digitais/tecnológicas mais utilizadas foram as plataformas de 

aprendizagem e os sistemas de videoconferência. Os recursos disponibilizados foram, na sua 

grande maioria (86,9%), construídos de forma individual, pelo docente. 

[H] Durante o período de Ensino à Distância houve um grande investimento no 

desenvolvimento de competências transversais, com destaque para as que dizem respeito ao 

perfil do aluno (com 100% de respostas).  

[I] Para além das atividades curriculares houve: (1) dinamização de atividades no âmbito da 

“cidadania e desenvolvimento” e “Educação sexual”; (2) articulação de atividades com a 

Biblioteca Escolar e (3) participação em projetos. 

[J] No tocante à aferição do grau de concretização das aprendizagens 93,9% dos docentes 

optaram pela “participação”. Também sem destacam, de forma significativa, a observação das 

aulas online (86,9%) e as fichas de trabalho (74,7%) / trabalhos individuais (70,7%).  

[K] No que respeita ao feedback:   

a.  com os alunos este aconteceu “frequentemente” (33,3%) ou “sempre” (66,7%) e o 

não cumprimento de tarefas é comunicado ao Diretor de Turma em 74,7% dos casos. 

4% das situações de incumprimento não foram comunicadas aos respetivos DT.  

b. os contactos DT/EE foram “frequentes”;  

c. os contactos EE/DT foram feitos “algumas vezes”; 
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d. 41,9% dos Diretores de turma revelam que os EE solicitam informação “muito 

raramente”. 

[L] No que se refere à Educação Inclusiva, os dados reunidos permitem concluir que: 

a. O apoio psicopedagógico decorreu para todos os alunos com medidas seletivas 

b. a escola articulou, a 100%, com o CRI  

c. a escola articulou, a 100%, com a equipa EMIS 

d. os alunos com medidas adicionais conjugam as aulas presenciais com atividades/aulas 

síncronas 

[M] Quando questionados sobre a implementação do plano do Ensino a Distância e da forma 

como têm vivido esta modalidade de ensino, numa escala de 1 a 4 (onde o 1 corresponde “muito 

pouco satisfatório”, 2 – “pouco satisfatório”, 3 – “satisfatório” e o 4 “Muito satisfatório”) o 

“satisfatório” predomina em ambos os parâmetros. 

[N] Ao nível das necessidades de formação, das 38 respostas colhidas, 12 prendem-se com 

questões/áreas relacionadas com a avaliação no E@D, denotando alguma preocupação dos 

docentes nesta área específica. 
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ANEXO 

 

SUGESTÕES 

  Na secção destinada a “Sugestões/Observações” foram recolhidas 9 respostas que, 

depois devidamente organizadas/categorizadas e resumidas, resultaram no texto que se 

segue.  

Constrangimentos:  o E@D é desgastante para o professor e muito pouco proveitoso 

para o aluno; as dificuldades tecnológicas (problemas técnicos ao nível de recursos e respetivo 

funcionamento) desmotivam a aprendizagem, interesse e cooperação dos alunos e acarretam 

dificuldades na elaboração dos questionários online. 

 

NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

De acordo com os dados colhidos e transportados para o gráfico ilustrado 42,4% dos 

docentes revela a necessidade de fazer formação para o desenvolvimento das suas atividades 

letivas em ambiente virtual e à distância.    

 

Como propostas surgiram 38 respostas com temas como: a avaliação no E@D; a 

exploração das plataformas Classroom e Zoom; metodologias de ensino mais adequadas a esta 

forma de ensino; Ferramentas digitais para o E@D; ações de formação presenciais sobre o 

funcionamento dos computadores/ potencialidades da internet; educação inclusiva à distância; 

Elaboração de recursos didáticos; Novas ferramentas e estratégias que contribuam para 

melhoria contínua do o E@D; Ferramentas digitais de apoio ao desenvolvimento de conteúdos 

programáticos inerentes à Educação Literária; Elaboração de inquéritos digitais; Importância 

dos recursos tecnológicos para utilização no E@D; Potenciar a utilização da classroom/meet; 

Formação em Excel; Aprender a dominar todas as ferramentas das Apps do Google; 

Ferramentas digitais para a prática de aula invertida nas artes visuais;  Utilização de ferramentas 

de trabalho colaborativo online; Plataformas de Ensino à Distância; Utilização da mesa 

digitalizadora; Utilização de ferramentas digitais e aplicações móveis para a recolha de 

evidências de uma maneira mais atrativa para os alunos; Produção de recursos digitais de 

monotorização de aprendizagens. 

 


