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INTRODUÇÃO 

 

A monitorização e avaliação do processo E@D foram considerados pelo 

Agrupamento, logo, desde o início, aspetos de grande importância, tendo em vista a 

melhoria continuada do serviço educativo prestado pelo mesmo. Assim sendo, foi 

nomeada uma equipa constituída por docentes do ensino Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos. A equipa responsável, em estreita articulação, procedeu à elaboração de 

questionários em formato digital, destinados a docentes, alunos e encarregados de 

educação, adaptados aos diferentes níveis de ensino, 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, os referidos 

questionários (links) foram enviados por correio eletrónico, para os docentes dos 2.º e 

3.º ciclos e para os diretores de turma que os encaminharam para os encarregados de 

educação. O questionário dirigido a estes últimos encontrava-se divido em duas partes, 

a primeira destinada aos alunos e a segunda aos encarregados de educação. O 

questionário dirigido aos professores, também, se encontrava dividido em duas partes: 

a parte I, enquanto professor em geral e como diretor de turma, se fosse o caso, e a 

parte II, enquanto professor de uma ou várias disciplinas, nas várias turmas que leciona.  

Este Relatório de Monitorização e Avaliação do Processo de Implementação 

E@D apresenta os resultados obtidos nos questionários aplicados aos vários inquiridos, 

relativamente ao período de 20 de abril a 26 de maio. 
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1- Caracterização da Amostra 

 

O Agrupamento de Escolas Viseu Norte (AEVN) tem 883 alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos, tendo respondido ao questionário 533, ou seja, a amostra é de 60,4%. 

Quanto aos professores dos 2.º e 3.º ciclos, responderam ao questionário 118, 

num universo de 125, correspondente a 94,4%%. 

 

2- Análise e tratamento dos dados 

       Apresentam-se, a seguir, os dados recolhidos nos questionários aplicados a alunos, 

a encarregados de educação e a docentes e a respetiva análise.  

 

2.1. Alunos 

Nº total de Respondentes: 533  
Universo: 883  
% de participantes = 60,4% 
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Análise dos dados 

 

✓ 91,9% dos alunos afirmam ter saudades da escola e 61% dizem não gostar deste 

tipo de ensino. 

✓ Os equipamentos/meios tecnológicos mais utilizados, em casa, são o computador, 

Moodle, Teams e e-mail institucional. 

✓ Relativamente ao cumprimento do horário semanal, 79,9% diz participar no 

momento síncrono de esclarecimento de dúvidas, 90,8% utiliza os momentos 
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assíncronos para a realização das tarefas e 86,9% acompanha as sessões do 

#EstudoEmCasa. 

✓ De um modo geral, o número de atividades propostas foi adequado para 75% dos 

alunos e 65% achou-as um pouco difíceis. No entanto, no que se refere ao pedido 

de ajuda, durante a execução das tarefas, 67% às vezes coloca as suas dúvidas, 

enquanto que 25% nunca as colocou. 

✓ As dificuldades mais sentidas no E@D prenderam-se com o acesso ao Moodle, 

44%, e a utilização das suas ferramentas, Fórum e Chat, 23%. 

✓ 61% dos alunos considera satisfatório o apoio dado pelos professores e 64% 

considera muito satisfatório o apoio dado pelo diretor de turma. 

✓ O processo do E@D do Agrupamento foi considerado satisfatório por 77% dos 

alunos. 

 

 

 

 

2.2. Encarregados de Educação (EE) 
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Análise dos dados 

 

✓ Em termos de atividade profissional, 42% dos EE continuaram a exercer a sua 

atividade, nos   moldes habituais, e 20% encontravam-se em teletrabalho. 

✓ Em termos de equilíbrio emocional, 53% afirma que o seu educando tem 

saudades da escola e 23%. que manifesta ansiedade. 

✓ 57% acompanha, às vezes, o seu educando na realização das tarefas. 

✓  75% considera o número de tarefas propostas adequado e 67% um pouco 

difíceis. 
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✓ O apoio dado pelos professores é considerado satisfatório por 65% dos EE e o 

apoio/acompanhamento dado pelo diretor de turma é considerado muito 

satisfatório por 64% dos respondentes. 

✓ O processo do E@D do Agrupamento foi considerado satisfatório por 78% dos EE. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA APRESENTADAS 
 

a) De natureza pedagógica 
 

ALUNOS ENC. DE EDUCAÇÃO 

✓ Aulas síncronas 

✓ Mais tempo no esclarecimento de 

dúvidas e obrigatoriedade do mesmo 

✓ Esclarecimento de dúvidas sempre 

áudio e não por escrito 

✓ Redução do número de tarefas 

✓ Aulas de apoio como no regime 

presencial 

✓ Mais feedback do trabalho realizado 

✓ Articulação das tarefas semanais com 

as aulas da TV 

✓ Mais apoio e ajuda por parte dos 

professores 

 

✓ Aulas síncronas 

✓ Aulas síncronas, uma vez por 

semana, a cada disciplina 

✓ Mais tempo no esclarecimento de 

dúvidas e obrigatoriedade do mesmo 

✓ Esclarecimento de dúvidas sempre 

áudio e não por escrito 

✓ Redução do número de tarefas 

✓ Aumento do número de atividades 

propostas na disciplina de 

matemática e português 

✓ Proposta de tarefas mais 

motivadoras, mais práticas, não tão 

teóricas e simplificadas 

✓ Adequação das tarefas ao E@D 

✓ Flexibilidade nos prazos de entrega 

das tarefas 

✓ Adequação das tarefas aos dias úteis 

da semana e à carga horária das 

disciplinas 

✓ Menos diversidade de documentos a 

aceder e em vários formatos, na 

mesma tarefa 

✓ Aulas de apoio como no regime 

presencial 

✓ Mais feedback do trabalho realizado 

✓ Articulação das tarefas semanais 

com as aulas da TV 
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✓ Mais apoio e ajuda por parte dos 

professores 

✓ Mais interação dos professores com 

os alunos 

✓ Realização de trabalhos de grupo 

✓ Maior consolidação dos novos 

conteúdos 

✓ Não ocultação dos materiais e dos 

comentários/feedback feitos, nas 

semanas anteriores 

 
 

b) De natureza técnica 

 

ALUNOS ENC. DE EDUCAÇÃO 
✓ Distribuição de equipamentos 

informáticos para os alunos que não 

têm 

✓ Notificação aos alunos de trabalhos 

submetidos 

✓ Organização semelhante das tarefas 

e dos materiais no Moodle 

✓ Flexibilidade nos prazos de entrega 

das tarefas 

✓ Diversidade de documentos a aceder 

e em vários formatos, na mesma tarefa 

✓ Formação na utilização das 

plataformas 

✓ Utilização só do Teams 

✓ Mais facilidade/Melhoramento de 

acesso ao Moodle 

✓ Aumento da capacidade do Moodle 

✓ Melhoramento de acesso ao Teams 

✓ Melhoramento da qualidade das 

chamadas no Teams 

✓ Utilização apenas de uma plataforma 

✓ Envio dos materiais em word quando 

são para devolver 

✓ Distribuição de equipamentos 

informáticos para os alunos que não 

têm 

✓ Notificação aos alunos de trabalhos 

submetidos 

✓ Organização semelhante das tarefas e 

dos materiais no Moodle 

✓ Disponibilização dos endereços 

eletrónicos institucionais dos 

professores da turma, no Moodle 

✓ Formação na utilização das 

plataformas 

✓ Utilização só do Teams 

✓ Mais facilidade/Melhoramento de 

acesso ao Moodle 

✓ Mais facilidade na entrega/submissão 

dos trabalhos 

✓ Aumento da capacidade do Moodle 

✓ Melhoramento de acesso ao Teams 

✓ Melhoramento da qualidade das 

chamadas no Teams 

✓ Utilização apenas de uma plataforma 
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 ✓ Envio dos materiais em word quando 

são para devolver 

✓ Apoio na utilização das plataformas 

✓ Não permissão aos alunos de 

interferirem com a ligação dos 

colegas, nos momentos síncronos 

 

 

c) Outras (externas à escola) 

 

ALUNOS ENC. DE EDUCAÇÃO 

✓ Conjugação do trabalho da escola 

com o da TV 

✓ Aulas da TV organizadas por anos de 

escolaridade 

 

✓ Aulas da TV organizadas por anos de 

escolaridade 

✓ Gozo de férias, agora, e início do novo 

ano letivo, mais cedo 

 

 

 

2.3. Docentes 

Nº total de Respondentes: 118 Professores dos 2.º e 3.º ciclos 
Universo: 125 
% de participantes = 94,4% 
 

Parte I - GERAL 

1. 

 

 

Quais os recursos educativos utilizados? %  

Manuais f ísicos e virtuais 89,7% 

Proposta de editoras online 40,2% 

89,7%

40,2%

75,5% 78,4% 79,9%

2,5%

Manuais físicos
e virtuais

Proposta de
editoras online

Recursos
partilhados na

internet

Recursos
construídos

individualmente

 construídos
coletivamente

Outro

Quais os recursos educativos utilizados?
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Recursos partilhados na internet 75,5% 

Recursos construídos individualmente 78,4% 

 Recursos construídos coletivamente 79,9% 

Outro 2,5% 

Outro: #EstudoEmCasa; Escola Virtual; Manual da disciplina; Publicações no Calaméo 

 

 

2. 

 

Quais os recursos educativos utilizados? %  

Plataforma de Aprendizagem Moodle 96,6% 

Teams - video 58,8% 

Teams - audio 62,7% 

Teams - chat 69,1% 

Correio eletrónico 94,6% 

WhatsApp 21,6% 

SMS 19,6% 

Outro 11,8% 

 
Outro:  %  

Através do DT 4,17% 

Chamada telefónica 83,33% 

Zoom 4,17% 

E-mail 8,33% 

 

3. 

96,6%

58,8% 62,7%
69,1%

94,6%

21,6% 19,6%
11,8%

Plataforma de

Aprendizagem

Moodle

Teams - video Teams - audio Teams - chat Correio

eletrónico

WhatsApp SMS Outro

Que tipo de instrumentos de comunicação utilizou?
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Como avalia o processo E@D do Agrupamento? %  

Insatisfatório 6,4% 

Satisfatório 65,2% 

Muito satisfatório 28,4% 

 

 

 

Parte I – DIRETOR DE TURMA 

1. 

 

É diretor de turma? %  

Sim 29,4% 

Não 70,6% 

 

 

2.  

 

 Individual Coletiva Ambas 

6,4%

65,2%

28,4%

Insatisfatório Satisfatório Muito satisfatório

Como avalia o processo E@D do Agrupamento?

29,4%
70,6%

Sim Não

É diretor de turma?

1,7% 3,3%

95,0%

21,7%
1,7%

76,7%

Individual Coletiva Ambas

Forma de contacto mais usada

com os alunos com os Encarregados de Educação
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Forma de contacto mais usada com os 
alunos 1,7% 3,3% 95,0% 

Forma de contacto mais usada com os 
Encarregados de Educação 21,7% 1,7% 76,7% 

 

 

3. 

 

Periodicidade dos contactos com os Encarregados de Educação  %  

Diária 3,3% 

Duas a três vezes por semana 40,0% 

Semanal 26,7% 

Outro 30,0% 

 
Outro %  

Diária ou muito f requente 5,6% 

Quando é necessário. 11,1% 
Quando necessário e fora de horas normais de trabalho  5,6% 
quando necessário e pertinente 5,6% 

Raramente 5,6% 
sempre que é necessário 38,9% 
Sempre que se justif ica 11,1% 

uma a duas vezes por semana 16,7% 

 

 

4. 

 Sim 

Apoio à distância com a colaboração do professor de Educação Especial   

Quantos alunos? 55 

Apoio à distância com a colaboração do Centro de Apoio à Aprendizagem  

 

Quantos alunos? 15 

Apoio à distância com a colaboração dos técnicos do CRI e/ou pelo SPO 

 

Quantos alunos? 18 

 

 

3,3%

40,0%

26,7%
30,0%

Diária Duas a três vezes por
semana

Semanal Outro

Periodicidade dos contactos com os Encarregados de 
Educação
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Análise dos dados 

PARTE I - Geral 

✓ Recursos educativos utilizados 

89,7% dos professores utilizam manuais físicos e virtuais; 79,9% recursos construídos 

coletivamente e 78,4% construídos individualmente; 75,5% recursos partilhados na 

internet. 

✓ Tipo de instrumentos de comunicação utilizados 

96, 6% dos professores inquiridos utilizam a Plataforma de Aprendizagem Moodle; 

94,6% o correio eletrónico; 69,1% o Teams – chat; 62,7%, o Teams – áudio; 58,8% o 

Teams – vídeo. Sendo de realçar, na opção “Outro”,a Chamada Telefónica utilizada por 

83,3% dos professores. 

✓ Avaliação do processo E@D do Agrupamento 

A maioria dos professores, 65,2% considera o processo de E@D do Agrupamento 

satisfatório. 28,4%, muito satisfatório e 6,4% insatisfatório. 

  PARTE I – Diretor de Turma 

✓ Diretor de Turma 

29,4% dos professores inquiridos exercem o cargo de Diretor de Turma. 

✓ Forma de contacto mais utilizada 

A forma de contacto mais utilizada pelos Diretores de Turma (DT), quer com os alunos 

quer com os Encarregados de Educação foi “ambas”, ou seja, a individual e a coletiva. 

✓ Periodicidade dos contactos com os Encarregados de Educação (EE) 

A maioria dos Diretores de Turma contactou os EE, duas a três vezes, por semana. 

 

✓ Educação inclusiva 

• 55 alunos são apoiados à distância com a colaboração do professor de Educação 

Especial; 

• 15 alunos são apoiados à distância com a colaboração do Centro de Apoio à 

Aprendizagem; 

• 18 alunos são apoiados à distância com a colaboração dos técnicos do CRI e/ou 

pelo SPO 
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PARTE II – POR CICLO 

2.º ciclo 

 

Número de alunos que cumpriram a totalidade das atividades propostas na disciplina 
Menos de 25% 12 5,3% 
Entre 25% e 50% 43 19,0% 
Entre 51% e 75% 92 40,7% 
Mais de 76% 78 34,5%  

225 
 

 

  

  
Qual(ais) o(s) motivo(s) para o não cumprimento das atividades na disciplina 

Por falta de apoio 30 

Devido ao grau de dif iculdade 4 

Não perceberam o que se pretendia 4 

Outro 392 

 
 

5,3%

19,0%

40,7%

34,5%

Menos de 25% Entre 25% e 50% Entre 51% e 75% Mais de 76%

Número de alunos que cumpriram a 
totalidade das atividades propostas na 

disciplina
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Qual a forma de contacto mais usada com os alunos (no âmbito da disciplina 
Individual 24 10,6% 
Coletiva 60 26,5% 
Ambas 141 62,4%  

225 99,6% 
 

 

Solicitação do apoio do professor na realização das atividades 
Menos de 50% dos alunos 205 90,7% 
Mais de 50% dos alunos 19 8,4% 
Todos 1 0,4% 

 

10,6%

26,5%

62,4%

Individual Coletiva Ambas

Qual a forma de contacto mais usada com os 
alunos (no âmbito da disciplina)

90,7%

8,4%
0,4%

Menos de 50% dos alunos Mais de 50% dos alunos Todos

Solicitação do apoio do professor na 
realização das atividades
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Participação dos alunos no momento síncrono 
Menos de 50% dos alunos 114 50,4% 
Mais de 50% dos alunos 111 49,1% 
Todos 0 0,0% 

 

 

Feedback dado aos alunos pelo trabalho desenvolvido 
Em menos de 50% das atividades realizadas 22 9,7% 
Em mais de 50% das atividades realizadas 73 32,3% 
Em todas as atividades realizadas 130 57,5% 

 

 

 

 

 

 

50,4% 49,1%

0,0%

Menos de 50% dos alunos Mais de 50% dos alunos Todos

Participação dos alunos no momento 
síncrono

9,7%

32,3%

57,5%

Em menos de 50%  das
atividades realizadas

Em mais de 50% das
atividades realizadas

Em todas as atividades
realizadas

Feedback dado aos alunos pelo trabalho 
desenvolvido
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3.º ciclo 

 

Número de alunos que cumpriram a totalidade das atividades propostas na disciplina 
Menos de 25% 10 3,8% 
Entre 25% e 50% 49 18,8% 
Entre 51% e 75% 104 39,8% 
Mais de 76% 98 37,5%  

261 
 

 

  

Qual(ais) o(s) motivo(s) para o não cumprimento das atividades na disciplina 
Por falta de apoio 34 
Devido ao grau de dificuldade 1 
Não perceberam o que se pretendia 1 
Outro 392 

 

 

 

 

 

 

3,8%

18,8%

39,8%
37,5%

Menos de 25% Entre 25% e 50% Entre 51% e 75% Mais de 76%

Número de alunos que cumpriram a 
totalidade das atividades propostas na 

disciplina
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Qual a forma de contacto mais usada com os alunos (no âmbito da disciplina) 
Individual 21 8,0% 
Coletiva 47 18,0% 
Ambas 193 73,9%  

261 100,0% 
 

 

 

Solicitação do apoio do professor na realização das atividades 
Menos de 50% dos alunos 247 94,6% 
Mais de 50% dos alunos 13 5,0% 
Todos 1 0,4% 

 

8,0%

18,0%

73,9%

Individual Coletiva Ambas

Qual a forma de contacto mais usada com os 
alunos (no âmbito da disciplina)

247

13
1

Menos de 50% dos alunos Mais de 50% dos alunos Todos

Solicitação do apoio do professor na 
realização das atividades
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Participação dos alunos no momento síncrono 
Menos de 50% dos alunos 106 40,6% 
Mais de 50% dos alunos 143 54,8% 
Todos 12 4,6% 
 
 
 

  

 

 

Feedback dado aos alunos pelo trabalho desenvolvido 
Em menos de 50% das atividades realizadas 14 5,4% 
Em mais de 50% das atividades realizadas 45 17,2% 
Em todas as atividades realizadas 202 77,4% 

 
  

 

 

40,6%

54,8%

4,6%

Menos de 50% dos alunos Mais de 50% dos alunos Todos

Participação dos alunos no momento 
síncrono

5,4%

17,2%

77,4%

Em menos de 50%  das
atividades realizadas

Em mais de 50% das
atividades realizadas

Em todas as atividades
realizadas

Feedback dado aos alunos pelo trabalho 
desenvolvido



Acompanhamento e Monitorização E@D - AEVN - 2.º e 3.º Ciclos Página 24 
 

Análise dos dados 

PARTE II - 2.º e 3.º ciclos 

✓ Realização das tarefas propostas 

34,5% dos professores do 2.º ciclo afirmam que mais de 76% dos alunos realizaram a 

totalidade das tarefas propostas enquanto que no 3.º ciclo o mesmo grau de 

cumprimento é constatado por 37,5% dos professores. A maioria dos professores 

inquiridos (40,7% no 2.º ciclo e 39,8% no 3.º ciclo) situa a percentagem de alunos que 

realizou a totalidade das tarefas propostas no intervalo [51%; 75%]. 

O motivo que possa justificar os incumprimentos é, para a grande maioria dos 

professores dos dois ciclos, desconhecido. 

 

✓ Forma de contacto mais utilizada 

A forma de contacto com os alunos mais utilizada por 62,4 % professores do 2.º ciclo foi 

“ambas”, ou seja, individual e coletiva; a mesma opção foi assinalada por 73,9 % dos 

professores do 3.º ciclo. 

✓ Solicitação do apoio do professor 

90,7% dos professores do 2.º ciclo referem que o apoio foi solicitado por menos de 50% 

dos alunos enquanto que, no 3.º ciclo, a percentagem de professores sobe para 94,6%. 

✓ Participação no momento síncrono 

No 2.º ciclo a participação de “menos de 50% dos alunos” é identificada por 50,4% dos 

professores. O 3.º ciclo regista uma participação dos alunos “superior a 50%” por parte 

de 54,8% dos professores inquiridos. 

 

✓ Feedback do trabalho desenvolvido 

O feedback em todas as atividades realizadas pelos alunos foi dado por 57,5% dos 

professores do 2.º ciclo; esta percentagem sobe para 77,4% entre os professores do 3.º 

ciclo. 

 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA APRESENTADAS 
 
a) De natureza pedagógica 
 

✓ Harmonização, consolidação e sistematização da informação, antes de ser 

divulgada, a fim de se evitar a diversidade, ambiguidade e até divergência nas 

comunicações. 
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✓ Evitar comunicações de caráter generalista, quando se pretende visar apenas 

alguns professores: tal não é eficaz e causa desconforto em quem não se revê 

no seu conteúdo. 

✓ Permissão dos DT visualizarem, no Moodle, a agenda (tarefas) dos alunos e o 

seu estado (submissão, comentário, feedback...). 

✓ Existência de mais momentos síncronos. 

✓ Não haver a partilha do momento síncrono com outra disciplina. 

✓ Redução do número de tarefas. 

✓ Simplificação das tarefas. 

✓ Flexibilidade/ponderação dos prazos de entrega das tarefas. 

✓ Maior apoio a alunos sem conectividade. 

✓ Apoio aos alunos que frequentavam as salas multidisciplinares. 

✓ O horário de submissão das tarefas pelo professor deveria ser posterior à 

entrega das tarefas pelo aluno. 

 

 
b) De natureza técnica 

✓ Distribuição de equipamentos informáticos para os alunos que não têm. 

✓ Atribuição de maior suporte aos professores neste processo de utilização das 

novas tecnologias nas diversas valências: questões práticas e potencialidades. 

✓ Equidade nos meios utilizados. 

✓ Mais facilidade/Melhoramento de acesso ao Moodle. 

✓ Mais facilidade na entrega/submissão dos trabalhos. 

✓ Aumento da capacidade do Moodle. 

✓ Utilização em pleno de todas as funcionalidades da plataforma. 

✓ Criação dos grupos turma. 

✓ Utilização apenas de uma plataforma intuitiva, rápida, de fácil acesso e atual. 

✓ Bloqueio de algumas ferramentas no Teams, de modo a impedir alguns 

comportamentos abusivos por parte de alguns alunos, nomeadamente tirar o 

micro e expulsar colegas das sessões síncronas. 

✓ Definição e operacionalização de regime de presenças (sobretudo no Teams). 

✓ Formação de professores, alunos e encarregados de educação, na utilização 

das plataformas utilizadas. 

✓ Designação dos documentos, a serem enviadas para alunos por email, devem 

começar com a sigla da disciplina (uniformizar 3 dígitos); POR, ING, FRC, ESP, 

MAT, GEO, HST, CNS, F-Q, EDV, EDF, TIC, EMR, OAV, OPI, EDT, CID, EDM, 

MUS, HGP, … 
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3- Reflexão/ considerações finais 

  

 Todos os inquiridos, alunos, encarregados de educação e docentes, 

consideraram o processo de E@D do Agrupamento satisfatório, nas suas múltiplas 

vertentes. No entanto, são apresentadas sugestões de melhoria por todos. Verifica-se 

unanimidade na necessidade de melhoria no acesso às plataformas, à sua 

simplificação, capacidade e, se possível, apenas a utilização de uma só.  

Os encarregados de educação realçam a pouca autonomia dos seus educandos, 

quer na organização do seu tempo quer no uso das ferramentas digitais, a necessidade 

de os acompanhar, frequentemente, o que nem sempre é fácil, atendendo à sua vida 

profissional.  

Alunos e encarregados de educação salientam, ainda, a necessidade de 

adequar o número e o tipo de tarefas a realizar, apelando para a sua simplificação quer 

em termos de orientações quer em termos de documentos de suporte a utilizar. 

Os docentes, por sua vez, destacam a necessidade de formação e apoio na 

utilização das ferramentas digitais. 

A Equipa de Acompanhamento e Monitorização dos 2.º e 3.º Ciclos agradece a 

colaboração de todos os intervenientes que contribuíram direta e indiretamente, na 

concretização deste trabalho, pois é graças a eles que se conseguiram estes resultados 

tão satisfatórios no processo de E@D do Agrupamento de Escolas Viseu Norte, num 

momento tão diferente de ensinar e aprender e de grandes mudanças. 

 

 

 

 

Abraveses, 9 de junho de 2020 

A Equipa de Acompanhamento e Monitorização do 2.º e 3.º Ciclos , 

Isabel Menezes e Elsa Silva 

 


