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Introdução 

 

       A implementação do Ensino a Distância (E@D) no Agrupamento de Escolas 

Viseu Norte foi realizada com o intuito de permitir criar a todas as crianças/alunos 

uma nova oportunidade para se promover o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem, onde o “Aprender a Aprender” não se refere à 

aprendizagem direta dos conteúdos, mas à aprendizagem de competências com 

as quais se aprendem os conteúdos. 

        Este processo de implementação do E@D teve diferentes fases de 

preparação assumindo-se como um processo dinâmico e de melhoria constante, 

tendo em conta a realidade da escola. 

        Neste contexto, o acompanhamento, monitorização e avaliação do 

processo de E@D, contemplou aspetos importantes da evolução do serviço 

educativo prestado pelo Agrupamento e resultou do feedback recolhido junto das 

crianças/alunos, dos professores e dos pais/encarregados de educação.  

       Nesta linha de pensamento, foi nomeada uma equipa de monitorização e 

regulação do plano E@D constituída por docentes do ensino pré-escolar, 1.º, 2.º 

e 3.ºciclos. A equipa responsável, em estreita articulação, procedeu à elaboração 

de questionários em formato digital e de uma grelha de acompanhamento, 

destinada às educadoras titulares de grupo, com recurso às ferramentas “Forms” 

e “Excel” da Microsoft que integraram os indicadores de quantidade e qualidade, 

de acordo com o estipulado no documento “ROTEIRO 8 Princípios Orientadores 

para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas”.  

       Após apreciação e aprovação por parte do Conselho Pedagógico, estes dois 

documentos, foram posteriormente dados a conhecer ao Departamento da 

Educação Pré-Escolar e enviados por correio eletrónico, através do respetivo 

link para as educadoras titulares de grupo que posteriormente o encaminharam 

para cada encarregado(a) de educação.  

       O referido questionário foi dividido em duas partes, a primeira, a ser 

preenchida pelo(a) encarregado(a) de educação da criança e a segunda, pela 

respetiva criança com a colaboração do adulto.  

       A grelha de monitorização foi preenchida pelas educadoras titulares de 

grupo de acordo com indicadores observáveis ao longo do processo E@D. 
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 Nesta linha de operacionalização, o presente Relatório de 

Acompanhamento Monitorização e Avaliação da Implementação do 

Processo de E@D, resultou da auscultação às crianças e pais/encarregados de 

educação, realizada através do “Questionário de Monitorização e Avaliação 

da Implementação do Ensino à Distância – E@D” enviado a 27/05/2020 e 

disponível para preenchimento até dia 02/06/2020 às 23h59m. No que respeita 

à “Grelha de Acompanhamento e Monitorização E@D” para auscultação das 

educadoras titulares de grupo, foi enviada para preenchimento a 27/05/2020 e 

entregue a 02/06/2020 pelas próprias, para um e-mail criado para o efeito. 

Ambos os documentos são referentes ao período compreendido entre 20 abril a 

29 de maio. 
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1- Caraterização da Amostra  

 O Agrupamento de Escolas Viseu Norte possui 14 estabelecimentos do 

Ensino Pré-Escolar que integram 20 grupos num total de 355 crianças. 

 As educadoras tiveram que responder aos indicadores de qualidade e 

quantidade mencionados na grelha de acompanhamento e monitorização.  

 No que respeita ao total de grelhas respondidas pelas educadoras 

titulares de grupo, registou-se a receção de 20. 

 No que se refere aos questionários enviados aos encarregados de 

educação e seus educandos, num universo de 355 inquiridos, com base no 

número de crianças matriculadas no Ensino Pré-Escolar e considerando um 

encarregado de educação por cada criança, responderam ao questionário 193 

encarregados de educação/crianças, o que corresponde a uma percentagem de 

respostas de 54,36%. 

 

 

2- Análise e tratamento dos dados 
 

 Apresentam-se, a seguir, os resultados decorrentes da análise e 

tratamento dos dados referentes às respostas aos questionários, que constituem 

uma base de reflexão, numa perspetiva de melhoria continuada do serviço 

educativo prestado pelo Agrupamento, no que respeita ao processo de E@D. 

 

2.1- Docentes 

 O (Gráfico nº1) “Tarefas Propostas pela educadora” corresponde ao 

primeiro indicador da “Grelha de Acompanhamento e Avaliação E@D” (anexo1) e 

indica o número de crianças que concretizaram as tarefas/atividades propostas 

pelas educadoras titulares de grupo. 

 Verifica-se que das 355 crianças da Educação Pré-Escolar, 263 

“Realizaram as tarefas propostas” pelas educadoras e 92 crianças “Não 

realizaram as tarefas. 
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 Relativamente ao indicador anterior, apresentam-se os resultados no 

(Gráfico nº2), “Motivo pelo qual as crianças não realizaram as tarefas”.  

Podemos verificar que o maior impedimento correspondeu à “Falta de apoio de 

um adulto”, com 60 crianças, seguido da “Falta de recursos tecnológicos” 

com 32 crianças.  

 

 

 

  

 

      Em relação ao segundo indicador da “Grelha de Acompanhamento e 

Motorização E@D”, apresentam-se os resultados no (Gráfico nº3) “Crianças 

que enviaram evidências”. Constatamos que no Universo das 355 crianças da 

Educação Pré-escolar, 260 “Enviaram evidências” e 95 crianças “Não 

enviaram evidências”. 
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               No que concerne ao terceiro indicador da “Grelha de Acompanhamento 

e Motorização E@D”, apresentam-se os resultados no (Gráfico nº4), onde 

analisamos o “Modo de participação das crianças nas atividades 

educativas”, verificamos que 176 crianças participaram no “Momento 

síncrono”, 207 no “Momento assíncrono”, 11 crianças tiveram um outro tipo 

de acompanhamento através da distribuição “Em formato papel” e de 33 

crianças “Não obtivemos informação”. 
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               Relativamente ao quarto indicador da “Grelha de Acompanhamento e 

Motorização E@D”, apresentam-se os resultados no (Gráfico nº5) onde 

analisamos “Crianças abrangidas pelo apoio a distância com orientação da 

Educação Especial, do SPO e/ou da Intervenção Precoce”.  

              Podemos verificar que “Nº de crianças abrangidas”, ou seja, que 

beneficiaram de apoio a distância com orientação da professora/educadora de 

Educação Especial, do SPO e/ou da Intervenção Precoce, é de 16 e verificamos 

também que o “Nº de crianças não abrangidas” corresponde a 2 crianças que 

não beneficiaram desse mesmo apoio. 

               Este número foi recolhido através das respostas dadas apenas pelas 

educadoras titulares de grupo. 
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              O (Gráfico nº 6) refere-se ao quinto e último indicador da “Grelha de 

Acompanhamento e Motorização E@D”, onde analisamos “A periocidade do 

contacto com os E.E” ao longo do período correspondente ao E@D. 

Verificamos que foi estabelecido “Diariamente” o contacto com 28 

encarregados de educação, “Semanalmente” com 231 e “Sem regularidade 

definida” para 140 encarregados de educação.  

 

  

 

               No que respeita às “observações”: “Feedback do grau de satisfação 

da educadora, Pais/E.E e crianças”, bem como, às “Sugestões de melhoria 

do processo de E@D do Agrupamento” registaram-se 20 respostas dadas 

pelas educadoras titulares de grupo, através de pergunta aberta. Constatamos 

que neste Universo, 7 educadoras manifestaram o grau “Muito satisfatório”, 

13 educadoras o grau “Satisfatório”, e 0 educadoras o grau “Pouco 

satisfatório”. 

   Regista-se a síntese das apreciações/sugestões das educadoras: 
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Pontos fortes: 

 

✓ Manifestaram ter sido elevada a participação/colaboração das 

crianças e pais/encarregados de educação nos momentos 

síncronos/assíncronos, bem com na receção de um elevado 

número de trabalhos e qualidade dos mesmos durante o E@D; 

 

✓ Revelaram que as atividades realizadas durante este período 

foram aceites por parte dos pais e seus educandos. Estes 

participaram com muito entusiasmo, cumprindo, deste modo, o 

objetivo principal que era desenvolver as competências dos vários 

grupos; 

 

✓ Verificaram que a maioria das crianças que participaram nas 

tarefas propostas enviaram sobretudo evidências de fotos dos 

trabalhos, gravações de áudio e também vídeos; 

 

✓  Divulgaram que o feedback da participação e partilha de 

evidências das tarefas realizadas, demonstram bem o esforço de 

todos os envolvidos. As evidências enviadas demonstram 

envolvimento, empenho e criatividade por parte das crianças com 

apoio da família; 

 

✓ Consideram que o processo de construção do E@D foi melhorando 

dia após dia. Foi um tempo de total empenho, de planeamento, 

preparação e realização. Através de e-mails, telefonemas e 

WhatsApp, foram traçadas com as famílias as melhores estratégias 

para a utilização do Moodle e Teams; 

 

✓  Manifestaram que os momentos síncronos e os contactos 

telefónicos permitiram conversar sobre as mudanças abruptas que 

aconteceram nas nossas rotinas e garantir neste momento de 

grande turbulência, o equilíbrio emocional; 
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✓ Reconheceram que não foi tarefa fácil, ensinar e aprender de modo 

diferente, porém, tendo em conta que ninguém deveria ter ficado 

para trás, foi motivador aprender e dar respostas consistentes a 

todas as mudanças súbitas com que todos se foram confrontando. 

 

Pontos fracos: 

✓ Referiram dificuldades no acesso às plataformas; 

 

✓ Manifestaram a falta de conhecimentos técnicos e recursos 

tecnológicos; 

 

 

✓  Reconheceram que os encarregados de educação que estiveram 

sempre a trabalhar comprometeram o apoio prestado aos seus 

educandos;  

 

✓  Referiram que algumas crianças não participaram nas tarefas 

propostas, devido ao facto de alguns pais estarem a trabalhar e as 

crianças se encontrarem à guarda dos avós; 

 

✓ Manifestaram que nem todas as crianças foram abrangidas pela 

Intervenção Precoce no E@D e nem todas enviaram evidências. 

 

Sugestões de melhoria: 

 

Não foram obtidas sugestões de melhoria.  
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  2.2- Pais/Encarregados de Educação 

 

               Relativamente aos “Questionário de Monitorização e Avaliação da 

Implementação do Ensino a Distância – E@D” respondidos pelos 

encarregados de educação e seus educandos, apresentam-se os resultados de 

forma concreta. No Universo de 355 encarregados de educação e crianças, 

obtivemos 193 respostas correspondentes a (54,36%) de participação.  

  

              Questão 1: “Como avalia do número de tarefas/atividades 

propostas pela educadora?” 

              Os encarregados de educação, na sua maioria (174 - 90%) 

consideraram “Adequado” o número de tarefas propostas. Verificam-se apenas 

(4 - 2%) respostas com “Insuficiente” e (15 - 8%) respostas com “Exagerado” 

(Gráfico nº7). 

 

 

              Questão 2: “Como avalia o grau de complexidade das 

tarefas/atividades propostas?” 

              À semelhança da questão anterior, os encarregados de educação, 

maioritariamente, consideraram “Adequadas” (169 - 88%) o grau de 

complexidade das tarefas propostas. Nas restantes opções verificaram-se os 

seguintes resultados: “Difíceis” (2 - 1%); “Muito difíceis” (8 - 4%) e “Fáceis” 

(14 - 7%). (Gráfico nº8) 
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 Questão 3: “Como avalia o apoio/acompanhamento dado pela 

educadora do(da) seu(sua) educando(a)?” 

              Os encarregados de educação consideraram que o apoio dado pelas 

educadoras foi bastante positivo, “Muito satisfatório” (112 - 58%), 

“Satisfatório” (73 - 38%). Verifica-se apenas que (8 – 4%) consideraram o apoio 

prestado “Pouco satisfatório”. (Gráfico nº9) 
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 Questão 4: “Acompanha o(a) seu(sua) educando(a) na realização 

das tarefas propostas?” 

               De salientar que todos os encarregados de educação que responderam 

ao inquérito, acompanharam os seus educandos na realização das tarefas. 

Verificou-se que (34 - 18%) “Acompanho às vezes” e (159 - 82%) 

“Acompanho sempre”, não se tendo registado nenhuma resposta para “Nunca 

Acompanho” (Gráfico nº10). 

 

               Questão 5: “Como avalia o processo do Ensino a Distância do 

Agrupamento (E@D)”? 

               No global, os encarregados de educação consideraram positivo o 

processo de E@D implementado pelo Agrupamento. Das 193 respostas, 

correspondem a “Satisfatório” (130 - 57%) e a “Muito satisfatório” (43 - 22%), 

o que perfaz um total de (173 - 71%). Apenas 20 encarregados de educação 

avaliaram o referido processo de “Insuficiente” (10%). (Gráfico nº11) 
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     No que respeita às sugestões de melhoria do processo de E@D do 

Agrupamento através de pergunta aberta, obtiveram-se 41 respostas, que 

correspondem a (11,54%) do total de encarregados de educação que 

responderam ao questionário.  

     Regista-se a síntese das respostas obtidas.  

 

        Pontos fortes: 

 

✓ Consideram não haver nada a apontar ou a acrescentar perante o 

trabalho que foi realizado pelas educadoras no E@D, contudo, 

privilegiam o ensino presencial;  

✓ Reconhecem que apesar das dificuldades no acompanhamento, foi 

importante manter as crianças ativas e próximas da 

escola/educadora; 

✓ Manifestaram que as educadoras estiveram presentes e 

disponíveis. 

 

Pontos fracos: 

 

✓ Referem que as tarefas requerem muita disponibilidade por parte 

dos pais e sugerem um apoio/acompanhamento mais 

individualizado, na sua realização e propostas, acrescentando que 

gostariam que fossem as próprias educadoras das crianças a dizer 

o que cada criança deveria fazer, em detrimento dos pais; 

 

✓ Consideram que foi muito difícil conciliar a vida profissional e 

familiar, as tarefas de casa e ao mesmo tempo assegurar um 

acompanhamento adequado aos seus educandos, sendo estas 

dificuldades mais acentuadas em agregados familiares que se 

encontraram a trabalhar fora de casa, ou em teletrabalho, e com 

mais de um filho em idade escolar. Esta situação poderá ter 

prejudicado o desenvolvimento dos seus educandos e o modo 
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como os pais se envolveram e acompanharam os seus filhos na 

realização das tarefas propostas; 

 

✓ Mencionam que os professores e educadores deveriam sentir que 

é humanamente impossível que as crianças consigam realizar 

todas as tarefas e, ainda, terem tempo para serem crianças e 

poderem brincar; 

 

✓ Consideram que tendo em conta os vários fatores do dia-a-dia e 

mais a falta de tempo dos pais, as atividades são demasiadas e 

têm demasiados links; 

 

✓ Reconhecem que certas tarefas são difíceis de realizar em casa 

devido ao ambiente informal; 

 

✓ Reconhecem qua a página de envio dos vídeos não suporta grande 

quantidade de material, sendo por vezes preciso dividir os 

conteúdos; 

 

✓ Mencionam que as plataformas utilizadas são fracas e com pouca 

capacidade. 

 

 

 

Sugestões de melhoria: 

 

✓ Sugerem como forma de poder dar seguimento às tarefas, um tipo 

de atividades digitais ou de fácil execução, onde a criança consiga 

ser mais autónoma na sua realização; 

 

✓ Sugerem tarefas a necessitar somente de apoio no início e no final 

da sua conclusão, com recurso a algumas fichas e desenhos livres 

de modo a permitirem a execução sem acompanhamento dos pais;  
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✓ Assinalaram que atendendo ao elevado número de crianças de 

alguns grupos, deveriam ter existido mais aulas síncronas, através 

da plataforma Teams, acompanhadas pelas educadoras, em vez 

de se limitarem a enviar tarefas e tirar dúvidas. Tendo sugerido que 

as sessões síncronas deviam ser realizadas noutra aplicação mais 

adaptada para conversas de grupo, bem como a má qualidade no 

som e imagem das videochamadas; 

 

✓ Referem que é necessário repensar a forma como se elaboram as 

atividades uma vez que nem todos os encarregados de educação 

têm acesso às novas tecnologias, sendo necessária uma maior 

informação, esclarecimento e funcionalidade no acesso às 

plataformas, bem como na disponibilidade de apoio técnico e 

formação adequada; 

 

✓ Apontam que a plataforma possa ser mais intuitiva, concretamente, 

para o caso de encarregados de educação com filhos gémeos, 

onde seja permitido ter abertas 2 sessões, de modo a não haver 

necessidade de alternar contas; 

 

✓ Referem que a plataforma Moodle para além de bloquear 

frequentemente, não é de utilização fácil e intuitiva, podendo ser 

substituída por outras plataformas e até pelo próprio e-mail; 

 

✓ Consideram haver necessidade de um maior esclarecimento nos 

e-mails enviados, maior simplificação dos trabalhos e melhor forma 

de visualização dos mesmos, sem necessidade de acesso a muitas 

aplicações; 

 

✓ Apontam que os aspetos a melhorar, estão relacionados com o 

material informático disponível em cada família, tendo em conta 

que a plataforma é excelente, mas neste sentido pode criar 

desigualdades; 
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✓ Sugerem colaboração com Juntas de Freguesia/Agrupamentos de 

modo a colmatar o acesso aos meios informáticos e à necessidade 

de fotocópias; 

 

✓ Referem que apesar das complicações no início para criar os e-

mails e a plataforma Moodle, a única coisa a mudar é o espaço de 

armazenamento para colocar vídeos. 

 

 

2.3- Crianças 

 

 Relativamente aos questionários respondidos pelas crianças, os 

resultados são apresentados de forma concreta. No Universo de 355 crianças 

obtivemos 193 respostas correspondentes a (54,36%).  

  

               Questão 6: “Gostei de participar nas tarefas em casa?” 

               Na sua maioria, com um total de 193 crianças (168 - 88%) “Gostaram 

muito” de participar nas tarefas. Verificaram-se apenas (2 - 1%) respostas “Não 

gostei” e (27 - 11%) respostas “Gostei pouco”. (Gráfico nº12) 
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3- Reflexão/ considerações finais 

        O E@D na Educação Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas Viseu 

Norte, fez o seu percurso ao longo de 40 dias, que após análise detalhada se 

verificou ter decorrido de forma positiva.  

             Foram dias de descoberta, de mobilizar para a mudança, de debate 

interno, reflexão, levantamento e definição dos meios tecnológicos, de olhares 

sobre um horizonte que o tempo não permitiu alcançar, mas que estava a um 

passo de cada um de nós, obrigados pelas medidas da pandemia do Covid19 - 

a nova realidade do ensino em casa, à distância, como uma solução transitória, 

de modo a não permitir que a distância física das crianças se pudesse 

transformar em distancia social, só conseguida com o ensino presencial. 

               A escola passa a ser uma preocupação de toda a comunidade 

educativa: escola, pais/encarregados de educação, crianças/alunos, docentes, 

e autarquias, que pensam na qualidade do trabalho e no bem-estar das pessoas. 

               Foi imprescindível o apoio da tutela, o envolvimento de vários atores 

para a definição do plano de E@D através do desenho Universal para a 

aprendizagem, tendo em conta várias etapas: definição das estratégias de 

gestão e liderança; estratégias e circuito de comunicação; modelo de ensino a 

distância; plano de ensino e de monitorização.  

          É nesta última etapa que este documento se enquadra, com o propósito 

de definir indicadores de qualidade e quantidade, bem como a periodicidade de 

recolha dos mesmos. 

        Este estudo fez-se a partir da construção de dois documentos, 

nomeadamente, uma grelha para aplicação às educadoras titulares de grupo e 

um questionário para aplicação aos pais/encarregados de educação e seus 

educandos, cujos indicadores a observar, tiveram significado após 

preenchimento realizado pelos referidos intervenientes. 

         Selecionámos os seguintes indicadores a observar, para a “Grelha de 

Acompanhamento e Monitorização E@D”: “Crianças que realizaram a tarefa 

proposta pela educadora”; “Crianças que enviaram evidências”; “Modo de 

participação das crianças nas atividades educativas”; “Crianças abrangidas pelo 

apoio a distância com orientação da Educação Especial, do SPO e/ou da 

Intervenção Precoce”; “Periodicidade do contacto com os Encarregados de 
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Educação” e finalmente um campo de resposta aberta com “Observações: 

Feedback do grau de satisfação da educadora, Pais/E.E, crianças e sugestões 

de melhoria para o E@D do Agrupamento”. 

 

         Selecionámos ainda os indicadores a observar para o ”Questionário 

de Monitorização e Avaliação da Implementação do E@D”, cuja primeira 

parte foi destinada aos encarregados de educação: “Como avalia o número de 

tarefas/atividades propostas pela educadora?”; “Como avalia o grau de 

complexidade das tarefas/atividades propostas?”; “Como avalia o 

apoio/acompanhamento dado pela educadora do(a) seu(sua) educando(a)?”; 

”Acompanha o(a) seu(sua) educando(a) na realização das tarefas?”; “Como 

avalia o processo do ensino à distância – E@D do Agrupamento?". Na segunda 

parte deste questionário, destinado às crianças da Educação Pré-Escolar, 

colocámos uma questão de autoavaliação: “Gostei, muito/pouco/não gostei, de 

participar nas tarefas em casa”. 

 

        Feito o levantamento das respostas destes indicadores, relativamente 

à “Grelha de Acompanhamento e Monitorização E@D” podemos concluir que 

no Universo das 20 educadoras titulares de grupo, registou-se um total de 20 

respondentes, representando (100%) de participação. 

        Relativamente ao “Questionário de Monitorização e Avaliação da 

Implementação do E@D” podemos concluir que no Universo de 355 

encarregados de educação e seus educandos, obtivemos 193 respostas 

correspondentes a (54,36%) de participação. 

 

        Análise dos indicadores: 

   As educadoras avaliaram o “Grau de satisfação, dos 

pais/encarregados de educação e das crianças no E@D do Agrupamento” 

com 13 respostas “Satisfatório” (65%) e com 7 respostas “Muito Satisfatório” 

(35%). Não se verificou nenhuma resposta de “Pouco satisfatório”.    

         Dos 193 encarregados de educação que “Avaliaram o processo do 

ensino a distância E@D do Agrupamento”, a maioria (71%) considerou-o 

positivo, tendo 130 respondido “Satisfatório” (57%) e 43 respondido “Muito 
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Satisfatório” (22%). Apenas 20 encarregados de educação avaliaram o referido 

processo de “Insuficiente” (10%). 

 De salientar que grande parte das “Crianças realizaram as tarefas 

propostas pela educadora”, tendo cumprido o prazo de envio das mesmas. 

 Das “Crianças que não realizaram as tarefas propostas pela 

educadora”, os motivos indicados pelas educadoras foram: 32 crianças por 

“Falta de recursos tecnológicos” e 60 crianças por “Falta de apoio de um 

adulto”. 

 Constatámos que no Universo das 355 crianças que frequentam a 

Educação Pré-Escolar, 260 “Crianças enviaram evidências” e 95 “Crianças 

não enviaram evidências.   

 No desenvolvimento do E@D, as educadoras referiram a utilização de 

recursos educativos diversificados, tendo-se verificado um bom envolvimento 

das crianças. 

     Quanto ao “Modo de participação das crianças nas atividades 

educativas” verificámos que a grande maioria das crianças participou nos 

“Momentos síncronos” (176) e “Assíncronos” (207). 

               Beneficiaram de “Apoio a distância com orientação da professora 

/educadora de Educação Especial, SPO e/ou Intervenção Precoce” (16) 

crianças, tendo-se verificado que (2) crianças não foram abrangidas por este 

mesmo apoio.  

    No que respeita à “Periocidade do contacto com os E.E”, o 

“Semanal” foi o mais utilizado, com (231) contactos, seguido dos “Sem 

regularidade definida” com (140) contactos e por último os “Diários” com 28 

contactos. 

               O “Grau de satisfação das crianças em participar nas tarefas em 

casa”, foi muito positivo, tendo respondido ao questionário (193) crianças com 

idade compreendida entre os 3 e os 6 anos, das quais, (168) responderam 

“Gostei muito” (88%), 22 responderam “Gostei pouco” (11%) e 2 responderam 

“Não gostei” (1%). 

              A maioria dos encarregados de educação avaliaram de modo positivo 

“Adequado” o “Número de tarefas/atividades propostas pela educadora” 

(174 - 90%). Tendo avaliado também do mesmo modo positivo “Adequado” o 
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“grau de complexidade das tarefas/atividades propostas pelas educadoras” 

(169 - 88%).  

              A maioria dos encarregados de educação (159 – 82%) consideram ter 

“Acompanhado sempre” os seus educandos na realização das tarefas, (34 - 

18%) “Acompanho às vezes” não se tendo registado nenhuma resposta para 

“Nunca acompanho”. 

  

 

              O maior constrangimento do E@D prendeu-se com o acesso e 

utilização das ferramentas do Moodle, dificuldade transversal aos docentes e 

encarregados de educação. 

              No que respeita às respostas abertas dos docentes, não foram 

registadas sugestões de melhoria, tendo-se focado essencialmente nos pontos 

fortes, relacionados com o envolvimento das famílias e no grau de 

satisfação/colaboração dos encarregados de educação e seus educandos.  

              Os pontos fracos prenderam-se essencialmente com a dificuldade no 

acesso às plataformas, na falta de apoio prestado às crianças por parte dos 

encarregados de educação em virtude da necessidade de conciliação com a vida 

familiar e profissional. Focaram ainda o facto de nem todas as crianças 

abrangidas pela Intervenção Precoce terem sido acompanhadas, ou terem 

enviado evidências. 

 

   No que respeita às respostas abertas dos encarregados de educação, 

é de salientar que embora tenham referido alguns pontos fortes, se focaram, 

sobretudo, nas sugestões de melhoria e nos pontos fracos da implementação do 

processo de E@D. 

   Reconheceram o trabalho que foi realizado pelas educadoras no E@D, 

contudo, privilegiam o ensino presencial. 

   Apesar de terem considerado o processo como positivo, existem 

aspetos a serem melhorados.  

   É unânime a melhoria no acesso às plataformas, à sua simplificação e 

capacidade. 

              Referem o facto de as atividades terem demasiados links; 
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   Os encarregados de educação referem também a falta de autonomia 

dos seus educandos, como justificação para a necessidade permanente do 

apoio/ acompanhamento mais individualizado na realização das tarefas, 

incompatível com a conciliação da vida familiar e profissional, principalmente 

quando existe mais que um filho em idade escolar, solicitando que se tenha em 

consideração o número e o tipo de tarefas a realizar.  

 

   Os encarregados de educação sugerem mais momentos síncronos, 

atendendo ao elevado número de crianças de alguns grupos.  

   Solicitam a colaboração com Juntas de Freguesia/Agrupamentos de 

modo a colmatar o acesso aos meios informáticos 

              Propõem atividades digitais de fácil execução, onde a criança consiga 

ser mais autónoma na sua realização; 

              Reconhecem ser necessária uma maior informação, esclarecimento e 

funcionalidade no acesso às plataformas, bem como na disponibilidade de apoio 

técnico e formação adequada, uma vez que nem todos os encarregados de 

educação têm acesso às novas tecnologias. 

 

   Antes de terminar, resta agradecer o esforço revelado por todos os 

responsáveis e intervenientes, no sucesso alcançado ao longo da 

implementação do processo E@D do Agrupamento de Escolas Viseu Norte.  

 

 

    “Nós sozinhos caímos, se estivermos unidos, ficaremos de pé.” 

eufemismo Inglês citado por Dr. João Correia de Freitas no Webinar da DGE intitulado 

“Ética e Responsabilidade no E@D” 

 

 

 

 Abraveses, 7 de junho de 2020 

A equipa de Acompanhamento e Monitorização da Educação Pré-Escolar 

Anabela Frias e Cristina Pedrosa



 

 

 

4- Anexos 

 

Anexo nº 1



 
 

 

 

Educação Pré-Escolar 

Grelha de Acompanhamento e Monitorização E@D 

Período de 20 de abril a 29 de maio de 2020 

Escola/JI:_____________________                          Grupo: ______________  

Nº total das crianças do Grupo:                         

Nas alíneas com (*) o resultado final não necessita englobar o número total das crianças do grupo nem dos E.E de Educação. 

Observações: Feedback do grau de satisfação da educadora, Pais/E.E e crianças (referindo apenas 

se foi pouco satisfatório/satisfatório/muito satisfatório). Caso a educadora possa ter alguma sugestão 

de melhoria para o E@D do Agrupamento pode faze-lo de uma forma sucinta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

A Educadora:_____________________________ Data:___ /___/___ 

 
Indicadores a observar 
 

N.º de crianças que 
realizaram 

 

N.º de crianças que não 
realizaram 

 

 
 
Crianças que realizaram a tarefa proposta 
pela educadora.  

 

 
 
 

 
 

Falta de 
recursos 

tecnológicos 

Falta de apoio 
de um adulto 

 

  

 N.º de crianças que 
enviaram 

N.º de crianças que não 
enviaram 

 
Crianças que enviaram evidências.   

 Síncrono Assíncrono Outro  
(Formato papel) 

Sem 

informação 

* Modo de participação das crianças nas 

atividades educativas. 

 

    

 Nº de crianças abrangidas Nº de crianças que não 
foram abrangidas 

⃰ Crianças abrangidas pelo apoio à distância 

com orientação da Educação Especial, do 

SPO e/ou da Intervenção Precoce. 

  

 Diário Semanal Outro 

* Periodicidade do contacto com os 

Encarregados de Educação. 
              

   



 
 

 

 

Anexo nº 2 

 Questionário de monitorização e avaliação da implementação do 

E@D da Educação Pré-Escolar aplicado aos pais/E.E e crianças 

 

 

Link:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XcrR6Xmb-

0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4

u 
 

 

Resultados do questionário: 

 

 

Link:  
 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=pt-

PT#Analysis=true&FormId=XcrR6Xmb-

0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4

u 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XcrR6Xmb-0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XcrR6Xmb-0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XcrR6Xmb-0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=pt-PT#Analysis=true&FormId=XcrR6Xmb-0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=pt-PT#Analysis=true&FormId=XcrR6Xmb-0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=pt-PT#Analysis=true&FormId=XcrR6Xmb-0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=pt-PT#Analysis=true&FormId=XcrR6Xmb-0WhhGRmwmaRghYq0j8GGPdMmCZvgSLEwcRUREVDVkxVR1JUTzlMM0hVNEk1WjFLVkpTUy4u

