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Introdução 
     

O acompanhamento e a monitorização do processo de E@D, do Agrupamento 

de Escolas Viseu Norte, realizados em dois momentos distintos, foram reconhecidos 

como fundamentais, uma vez que funcionaram como estratégia de melhoria do ensino 

e aprendizagem em parceria entre a escola e a família. 

Foi com base no pressuposto de monitorizar e avaliar a implementação do 

referido processo, que a equipa responsável constituída por docentes dos 1.º, 2º e 3.º 

ciclos, em estreita articulação, orientou e desenvolveu o seu trabalho sob a supervisão 

do Conselho Pedagógico.  

À semelhança do realizado no 1.º momento, procedeu-se à elaboração de 

questionários em formato digital, destinados a docentes (com turma e de Educação 

Especial), alunos e encarregados de educação, que integraram indicadores de 

quantidade e qualidade, de acordo com o estipulado nos documentos “Roteiro de 

Ensino a Distância do AEVN” e “ROTEIRO  - 8 Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas” emanado do Ministério da 

Educação. Após apreciação e aprovação por parte do Conselho Pedagógico, os 

questionários (links) foram enviados por correio eletrónico aos interven ientes. 

Neste contexto, o presente Relatório de Monitorização e Avaliação do Processo 

de Implementação E@D apresenta os resultados obtidos nos questionários aplicados 

aos alunos e respetivos encarregados de educação e docentes, no 2.º momento – 26 

de maio a 26 de junho. 
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1. Caraterização da Amostra  

 

 O Agrupamento de Escolas Viseu Norte tem 16 Escolas do 1º ciclo com 44 

turmas (812 alunos) e duas escolas com 2.º e 3.º ciclos, num total de 45 turmas (917) 

alunos. O número total de alunos inscritos no Agrupamento é de 1729. Destes, apenas, 

1600 dispuseram das condições que lhe permitiram responder a este questionário, uma 

vez que 129 alunos não tiveram conectividade. 

 Aos alunos e encarregados de educação foi enviado um único questionário 

dividido em duas partes – uma primeira parte dirigida aos alunos e a segunda parte 

apelava à participação dos encarregados de educação. A este questionário 

responderam 847 alunos e Encarregados de Educação, num total de 1600 alunos, o 

que corresponde a uma percentagem de 52,9%. 

 Sendo de 207 o número de professores com turma (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e de 

docentes de Educação Especial, em exercício de funções no Agrupamento, 

responderam ao questionário 167 docentes, o que corresponde a uma participação de 

79,9%. 

 

   

2. Análise e tratamento dos dados 

 

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

dos dados referentes às respostas aos questionários dos alunos, encarregados de 

educação e docentes, 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. 
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2.1. Alunos                 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Ao questionário responderam 847 alunos e Encarregados de Educação, distribuídos da 

seguinte forma: 

 

  

 

 

 

 

 2.1.1. Questão 2: Face ao questionado no período da monitorização intermédia, 

identifica os aspetos que consideras que melhoraram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos inquiridos por ciclos de ensino 

Gráfico 2 – Aspetos que, para os alunos, melhoraram após a monitorização intermédia 
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Após a análise dos resultados do primeiro momento de monitorização (monitorização 

intermédia), tendo sido identificados os aspetos menos positivos, com esta questão 

pretendeu-se saber a opinião dos alunos sobre as melhorias registadas, desde então. 

Como se pode verificar no gráfico anterior (Gráfico 2), em todas as opções 

apresentadas, os alunos consideraram que existiu uma melhoria significativa. Todas as 

opções tiveram, com resposta “sim”, valores acima dos 60%, exceto a pergunta “As 

tarefas foram menos complexas”, que obteve como resposta “sim”, 57,4%.  

 

2.1.2. Questão 3: Relativamente ao E@D, o que gostaste mais de fazer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Questão 3, era solicitado aos alunos que identificassem um de entre três aspetos 

apresentados, que preferiram em todo o processo de Ensino a Distância, a saber: 

- Participar nos momentos síncronos (esclarecimento de dúvidas); 

- Participar nos momentos assíncronos (realização das tarefas); 

- Participar nas sessões do #EstudoEmCasa (aulas na RTP Memória). 

Das respostas obtidas e como se pode verificar no Gráfico 3, a mais escolhida foi: 

“Participar nos momentos síncronos (esclarecimento de dúvidas)”, com 510 respostas 

o que corresponde a 60,2% e a menos escolhida foi: “Participar nas sessões do 

#EstudoEmCasa (aulas na RTP Memória)”, com 137 respostas o que corresponde a 

16,2%. A opção “Participar nos momentos assíncronos (realização das tarefas)”, obteve 

200 respostas, correspondendo a 23,6%. 

                        

 

 

     

Gráfico 3 – Preferências dos alunos quanto à sua participação nos diferentes momentos 

de ensino associados ao processo de E@D 
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2.1.3. Questão 4: Achas que o Ensino a Distância (E@D)... 

 

Nesta questão, era solicitado aos alunos que manifestassem a sua opinião, sobre três 

aspetos do Ensino a Distância (E@D) que poderão ter influenciado a melhoria das suas 

competências e aprendizagens, podendo optar por responder “Sim”, “Não” ou “Sem 

opinião”. Os resultados obtidos estão traduzidos no Gráfico 4. A grande maioria 

(76,9%) dos alunos considerou que todo o processo contribuiu para a melhoria das 

suas competências digitais. 

 

2.1.4. Questão 5: Que balanço final fazes do processo de E@D do Agrupamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos consideraram que todo o processo de E@D, desde o seu início até ao final 

do ano letivo, foi bastante positivo – “Satisfatório” – 75% e “Muito satisfatório” – 12%, o 

que perfaz uma percentagem de 87%. Só 13% consideraram o processo de E@D de 

“Insatisfatório”. 

 

 

Gráfico 5 – Avaliação do processo do E@D do Agrupamento 

 

Gráfico 4 – Opinião dos alunos acerca das vantagens do E@D 
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2.1.5. Questão 6: Se o Ensino a Distância (E@D) continuar, no próximo ano letivo, 

quais das sugestões seguintes gostarias de ver implementadas? 

 

Na Questão 6 e última, foi pedido aos alunos que manifestassem a sua opinião sobre 

o que gostariam que continuasse, no próximo ano letivo, se o E@D se mantiver. Foram-

lhes dadas várias opções de múltipla resposta, a saber: 

- Utilização da Plataforma Moodle. 

- Utilização da Plataforma Teams. 

- Realização de aulas síncronas. 

- Mais tempo para esclarecimento de dúvidas. 

- Formação na utilização das plataformas. 

- Outro. 

Da análise do Gráfico 6, podemos concluir que a opção mais escolhida foi “Realização 

de aulas síncronas.”, com 514 respostas o que corresponde a 60,1%, seguido da 

“Utilização da Plataforma Teams” com 458 respostas correspondentes a uma 

percentagem de 54,1%. 283 alunos manifestaram que também gostariam de ter “Mais 

tempo para esclarecimento de dúvidas”, ou seja, 41,9% dos inquiridos têm esta opinião. 

Na opção “Outro”, apresenta-se um resumo das 82 respostas/sugestões apresentadas 

pelos alunos: 

✓ Utilização de plataformas mais simples e mais funcionais, como por exemplo o 

Classroom e o Zoom; 

✓ Distribuição de meios informáticos aos alunos que não os têm; 

Gráfico 6 – Opinião dos alunos sobre aspetos que gostariam de manter, no próximo ano lectivo, 

se o E@D continuar 
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✓ Acompanhamento dos professores de apoio (Apoio ao estudo/Sala 

Multidisciplinar) aos alunos com dificuldades de aprendizagem; 

✓ Tarefas mais simples. 

 

2.2. Pais/Encarregados de Educação 
 

2.2.1. Questão 7: Face ao questionado no período da monitorização intermédia, 

continuou a sentir dificuldades no E@D, no acompanhamento do seu educando? 

 

Como se pode verificar, no Gráfico 7, dos 847 Encarregados de Educação que 

responderam ao inquérito, 49% afirmaram que continuaram a sentir dificuldades no 

acompanhamento do seu educando. 

 

 

2.2.2. Questão 8: Assinale quais as dificuldades que sentiu 

Gráfico 7- Número de Encarregados de Educação que sentiram/não sentiram dificuldades no 

acompanhamento do seu educando, após a monitorização intermédia. 

Gráfico 8 – Dificuldades sentidas pelos Encarregados de Educação no acompanhamento dos 

seus educandos. 
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Na sequência da Questão 7, foi solicitado aos Encarregados de Educação que 

identificassem, de uma lista apresentada, as dificuldades que sentiram. A lista reunia 

os seguintes aspetos: 

 Acesso ao Moodle. 

   Utilização das ferramentas do Moodle (Fórum e Chat). 

 Utilização do Teams (esclarecimento de dúvidas). 

 Utilização do e-mail institucional. 

    Acompanhamento do meu educando relativamente aos conteúdos   

  abordados. 

   Outro. 

Verificou-se que a dificuldade mais sentida pelos Encarregados de Educação foi a do 

acompanhamento dos seus educandos, relativamente aos conteúdos abordados, num 

total de 273 respostas correspondentes a 32,2%; seguida da dificuldade de acesso ao 

Moodle, identificada por 179 dos inquiridos e correspondente a uma percentagem de 

21,1%. 

Em relação à opção “Outro”, existiram 52 respostas (6,1%), onde os Encarregados de 

Educação referiram, de uma forma geral, que as grandes dificuldades sentidas, além 

das apresentadas, foram: 

- Falta de tempo/disponibilidade em acompanhar os seus educandos, pois era difícil 

conciliar o trabalho com os estudos; 

- Falta de motivação dos alunos; 

- Gestão de emoções; 

- Submissão dos trabalhos na plataforma. 
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2.2.3. Questão 9: Refira os aspetos que considera que melhoraram 

 

 

O Gráfico 9 representa, da lista fornecida, os aspetos que os encarregados de 

educação consideraram que melhoraram, após a monitorização intermédia. 

Os inquiridos são de opinião que houve uma melhoria considerável em todos os 

aspetos apresentados. 

 

 

2.2.4. Questão 10: Considera que o Ensino a Distância (E@D)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Aspetos que os Encarregados de Educação consideraram que melhoraram, após a 

monitorização intermédia 

Gráfico 10 –Vantagens do E@D na opinião dos Encarregados de Educação 
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Na Questão 10, foi solicitado aos Encarregados de Educação que manifestassem a sua 

opinião relativamente a três aspetos sobre o E@D, a saber: 

- O E@D preparou o seu educando para o estudo autónomo/individual?  

Esta pergunta obteve 52,7% de respostas “sim”. 

- O E@D contribui para a melhoria das competências digitais (novas tecnologias)? 

78,4% dos inquiridos responderam que “sim”. 

- O E@D lhe criou rotinas de trabalho?  

63% dos Encarregados de Educação responderam que “sim”. 

É de sublinhar o facto de 36,3% dos Encarregados de Educação terem considerado 

que o E@D não preparou os seus educandos para o estudo autónomo/individual. 

 

2.2.5. Questão 11: Que balanço final faz do processo de E@D do Agrupamento?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalmente, os encarregados de educação fizeram um balanço positivo do processo 

de E@D implementado pelo Agrupamento. Das 847 respostas, 70% das respostas 

correspondem a “Satisfatório” e 18% a “Muito satisfatório”, o que perfaz um total de 

88%. Apenas 12% dos encarregados de educação avaliaram o referido processo de 

“Insatisfatório” (Gráfico 11). 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Balanço final dos Encarregados de Educação sobre o processo do E@D do 

Agrupamento 
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2.2.6. Questão 12: Durante este processo, foi relevante o apoio que prestou ao 

seu educando. Na sua opinião, é importante dar continuidade, no futuro, a esse 

acompanhamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta questão, e de acordo com o Gráfico 12, 86% dos encarregados de educação 

consideraram que é importante o acompanhamento efetuado aos seus educandos e 

que deverá ser dada continuidade a esse processo, devido à sua importância. 

 

2.2.7. Questão 13: Caso o E@D continue, no próximo ano letivo, que sugestões 

gostaria de apresentar. 

 

No que respeita às sugestões de melhoria do processo de E@D do Agrupamento, 

através de pergunta aberta, 52,7 % do total de Encarregados de Educação, que 

responderam ao questionário, apresentaram as sugestões reunidas nas Tabelas 1 e 2. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA APRESENTADAS 

De natureza pedagógica De natureza técnica 

 
✓ Aulas síncronas, por videochamada, para: 

- lecionar todas as disciplinas;  

- criar rotinas de trabalho mais consistentes; 
  - evitar o desinteresse dos alunos; 

- melhor apoio no esclarecimento de 

dúvidas; 
- lecionar matérias novas; 
- avaliar os alunos;  

     - dar feedback aos alunos em tempo útil; 
- explicar os conteúdos das tarefas antes de 
serem executadas; 

- realizar a preparação e correção das 
tarefas enviadas. 

 
✓ Mais aulas no Teams. 
✓ Disponibilização de mais informação sobre o uso 

das ferramentas digitais. 
✓ Utilização de plataformas compatíveis com a 

maioria dos equipamentos tecnológicos.  

✓ Envio das tarefas por e-mail devido ao 
funcionamento intermitente do Moodle. 

✓ Melhoria e simplif icação no acesso às 

plataformas e na submissão de trabalhos. 
✓ Formação na organização da gestão de materiais 

e como guardar dados na internet (Cloud). 

✓ Formação no âmbito das plataformas. digitais 
para encarregados de educação e alunos. 

✓ Utilização da plataforma Classroom ou Zoom, 

devido a serem mais acessíveis para os alunos. 

Gráfico 12 – Opinião dos Encarregados de Educação sobre a importância de darem 

continuidade ao acompanhamento prestado no E@D 
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✓ Existência de dois momentos síncronos por 
disciplina e por período para avaliação dos 

alunos, de preferência, oralmente.  
✓ Redução do número de tarefas que 

impliquem o computador. 

✓ Não enviar, semanalmente, conteúdos novos 
sem consolidar os anteriores. 

✓ Existência de um dia por semana sem 

trabalhos no computador – substituir por uma 
atividade na natureza. 

✓ Apresentação de aulas gravadas. 

✓ Apoio dos professores mais direcionado para 
a construção de conhecimento de forma 
autónoma e responsável. 

✓ Criação de pequenos grupos para os alunos 
irem à escola, alternadamente. 

✓ Conciliação do E@D com o ensino 

presencial. 
✓ Atenção ao trabalho a propor aos alunos que 

f icam sozinhos, em casa, ou ao cuidado dos 

avós. 
✓ Criação de um e-mail para cada turma. 
✓ A avaliação deverá ser essencialmente 

formativa com consolidação de 
conhecimentos e menor preocupação com o 
cumprimento das planif icações. 

✓ Mais acompanhamento das famílias por 
parte dos serviços do Agrupamento. 

✓ Articulação do trabalho do #ESTUDOEM 

CASA com as tarefas propostas pela escola.  
✓ Comunicação mais ef iciente entre alunos e 

professores. 

✓ Trabalhar mais com os manuais escolares. 

 

✓ Utilização de uma plataforma única, fácil e 
segura. 

✓ Igualdade de oportunidades no acesso às 
ferramentas digitais. 

✓ Entrega de todas as tarefas de todas as 

disciplinas, à sexta-feira, uma vez que os alunos 
não têm autonomia para gerir a entrega das 
tarefas, ao longo da semana. 

✓ Alargamento do horário para submeter os 
trabalhos. 

✓ Eliminação do tempo limite para estar com a 

sessão do Moodle aberta, pois há necessidade 
de estar constantemente a prolongar a sessão. 

 

 

 

Outras sugestões (externas à escola) 

✓ Apoio material ou f inanceiro aos encarregados de educação em situação de lay -off  
ou carenciados, para fazer face às despesas com Internet e/ou para aquisição de 
hardware.  

✓ Criação de alternativas para os pais/EE que não podem deixar de trabalhar para 
que os f ilhos tenham oportunidades de acompanhamento por parte da escola.  

✓ Necessidade de mais recursos tecnológicos.  

 

                    

 

 

 

 

Tabela 2 – Sugestões apresentadas pelos Encarregados de Educação, externas ao 

Agrupamento 

Tabela 1 – Sugestões apresentadas pelos Encarregados de Educação 
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2.3. Docentes 

 

Recordamos que, de um total de 209 docentes em exercício de funções no 

Agrupamento, com turma atribuída, responderam ao Questionário 167 

professores o que corresponde a uma percentagem de 79,9%. 

 

 

2.3.1. Questão 1: Face ao questionado na última monitorização, refira os 

aspetos que considera que melhoraram 

 

 

 

 

80,8% dos docentes inquiridos reconheceram uma melhoria na utilização das 

plataformas, desde a última monitorização. 62,9% consideraram, ainda, que o 

acompanhamento dos alunos nos momentos de esclarecimento de dúvidas 

também melhorou. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Aspetos que, na opinião dos docentes, melhoraram, após a monitorização 

intermédia 
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2.3.2. Questão 2: Acha que o E@D favoreceu… 

 

Relativamente à questão colocada, 92,8% dos docentes referiram que o E@D 

melhorou as suas competências digitais, bem como as dos alunos (82,6%).  

O trabalho colaborativo entre professores foi ou tro dos aspetos salientado por 85,6%  

dos inquiridos. 

 

2.3.3. Questão 3: Que balanço final faz do processo de E@D do   

Agrupamento?  

 

 

 

 

 

Gráfico 14 – Opiniões dos docentes sobre os aspetos favorecidos pelo E@D 

Gráfico 15 - Balanço final dos docentes sobre o processo do E@D do Agrupamento 



Acompanhamento e Monitorização E@D - AEVN - 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico    16 

 

 

 

 

A maioria dos inquiridos fez uma apreciação bastante positiva do processo E@D do 

Agrupamento (63% consideram-no Satisfatório e 35% Muito satisfatório). 

 

 

2.3.4.  Questão 4: Caso o E@D continue, no próximo ano letivo, identifique as 

opções que mais lhe agradariam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os professores inquiridos consideraram que, caso o E@D continue no próximo ano 

letivo, deveria privilegiar-se a utilização da Plataforma Teams (87,4 %), proporcionar 

formação na utilização das plataformas (67,1 %) e criar condições para a realização de 

aulas síncronas (64,1 %). 

No que respeita a outras opções do agrado dos docentes e facilitadoras do processo 

de E@D do Agrupamento, 10,1 % apresentaram as seguintes sugestões: 

 

De natureza pedagógica De natureza técnica 

✓ Momento síncrono e espaço no 
Moodle por disciplina e não 
partilhado; 

✓ Criação de momentos síncronos 
com poucos alunos (divisão da 

✓ Utilização, apenas, de uma plataforma para 
agilização do trabalho, mas salvaguardando a 
existência de uma segunda opção, caso a 

primeira falhe; 

Gráfico 16 – Opinião dos docentes sobre o que gostariam de manter caso o E@D continue, no    

próximo ano letivo 
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turma) para o esclarecimento de 
dúvidas; 

✓ No mesmo momento síncrono, não 
deverá haver sobreposição de 
turmas quando o professor tem 

várias; 
✓ Def inição de um horário para os 

professores, a cumprir por todos, 

para que não haja solicitações a 
qualquer hora. 

 

✓ Formação na utilização das ferramentas digitais 
para EE interessados e apoio 

específ ico/orientado para os alunos; 
✓ Equipamento da escola, dos alunos e dos 

professores das ferramentas e competências 

digitais necessárias e imprescindíveis a um 
efetivo trabalho de E@D; 

✓ Maior controlo administrativo do professor no 

Teams para evitar a propagação de grupos 
paralelos e problemas quando alguns alunos 
assumem o papel de administrador. 

Tabela 3 – Sugestões apresentadas pelos professores 

 

 

3. Reflexão/Considerações Finais 

 

      No que respeita à implementação do processo E@D no Agrupamento relativo ao 

2.º momento de monitorização, e tendo por base as respostas obtidas através da 

aplicação dos Questionários aos alunos/Encarregados de Educação e aos docentes, 

dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, a Equipa sublinha os seguintes aspetos 

positivos: 

✓ a colaboração de todos os intervenientes e o seu envolvimento na consecução 

dos objetivos delineados no “Roteiro E@D do AEVN”; 

✓ a melhoria significativa dos aspetos menos positivos identificados pelos alunos 

e respetivos encarregados de educação, na monitorização intermédia; 

✓ o contributo positivo do E@D para a melhoria do estudo autónomo e individual 

dos alunos, o desenvolvimento de competências digitais e a criação de rotinas 

de trabalho aos alunos, pese embora os constrangimentos verificados, opinião 

partilhada por todos os participantes. 

 

    Como aspetos menos positivos identifica-se: 

✓ a dificuldade dos Encarregados de Educação em acompanhar os seus 

educandos nos conteúdos abordados; 

✓ o carácter facultativo dos momentos síncronos que condicionou a participação 

dos alunos e a preparação das atividades por parte do professor; 

✓ a solução pouco ambiciosa encontrada pelo Agrupamento para minimizar as 

desigualdades dos alunos sem conectividade (Tarefas em papel) que poderia ter 
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procurado apoio junto das Associações de Pais/Encarregados de Educação e 

dos parceiros locais, por exemplo, na procura de outras soluções que pudessem 

minimizar as desigualdades no acesso à tecnologia. 

 

    Na eventualidade do E@D continuar, no próximo ano letivo, as sugestões dos 

inquiridos apontam no sentido de: 

✓ realização de aulas síncronas; 

✓ adequação das tarefas propostas a esta modalidade de ensino; 

✓ formação na utilização das plataformas; 

✓ melhor organização dos horários, no que respeita ao momento síncrono, 

sobretudo no caso de um professor ter várias turmas (por exemplo, o Inglês do 

1.º ciclo, a EMRC e as opções do complemento de Educação Artística); 

✓ maior acompanhamento aos alunos com mais dificuldade na realização das 

tarefas, nomeadamente pelos professores de Apoio ao Estudo/Sala 

Multidisciplinar. 

 

 Em termos globais o percurso feito na modalidade E@D, no Agrupamento 

Viseu Norte, registou obstáculos que foram sendo ultrapassados com o empenho e a 

dedicação de todos (alunos, pais/Encarregados de Educação, professores e Direção 

do Agrupamento). Não tendo sido um percurso fácil, uma vez que houve 

constrangimentos de natureza diversa (técnica, pedagógica, de organização, de 

comunicação e, ainda, de aspetos externos ao Agrupamento), o balanço final é 

bastante positivo, na opinião de todos conforme se pode comprovar nas respostas 

dadas aos questionários aplicados, quer na monitorização intermédia quer na final. 

 Apesar de tudo, a Equipa reforça a importância do ensino presencial  e do 

papel do professor como o fator, dentro da escola, mais associado ao sucesso do aluno. 

Num cenário de E@D, quanto mais frequente e de melhor qualidade for a interação dos 

professores com os alunos, melhor a aprendizagem e a motivação, pelo que, qualquer 

que seja a solução a definir, no futuro, pelo Agrupamento, se deverá ter em atenção 

este aspeto. Assim e para terminar, avançamos com alguns aspetos que deverão 

merecer a atenção dos decisores / dos que, em tempo útil, deverão tomar decisões de 

modo a tornar a solução encontrada melhor e mais eficaz: 

✓ antecipação de cenários possíveis e definição de planos de atuação 

correspondentes e sua divulgação, atempada, junto da comunidade educativa;  
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✓ promoção da formação necessária a esses cenários para alunos, 

pais/Encarregados de Educação e professores; 

✓ criação de uma equipa tecnológica de apoio aos alunos e pais/encarregados de 

educação;  

✓ reforço da atual Equipa de Apoio Tecnológico; 

✓ disponibilização dos equipamentos tecnológicos/das condições necessárias aos 

alunos que, este ano letivo, estiveram sem conectividade; 

✓ implementação de mecanismos de apoio, no âmbito da ação social escolar. 

 

 

           Abraveses, 15 de julho de 2020 

              A Equipa de Acompanhamento e Monitorização do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 

                       Fernanda Sul, Marco Almeida, Isabel Menezes e Elsa Silva 

 

 


