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Introdução 
 

 

O acompanhamento e avaliação do processo E@D têm sido considerados pelo 

Agrupamento, neste período de pandemia, aspetos de grande relevância, tendo em vista a 

melhoria continuada do serviço educativo prestado pelo mesmo, salvaguardando o direito de 

todos à educação, nunca esquecendo o lema «Na Escola Todos Aprendem em Segurança e 

Bem-estar» (in Projeto Educativo).  

À semelhança do ano letivo anterior, foi nomeada uma equipa constituída por docentes 

dos Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. Definidos os indicadores de qualidade e quantidade a 

monitorizar, bem como a periodicidade de recolha de dados, a equipa responsável, em estreita 

articulação, procedeu à elaboração de um único questionário em formato digital, destinado 

aos alunos e encarregados de educação e adaptado aos diferentes níveis de ensino. O 

questionário encontrava-se divido em duas partes, a primeira destinada aos alunos e a 

segunda aos encarregados de educação. 

Após apreciação e aprovação por parte do Conselho Pedagógico, o questionário (link) 

foi enviado, por correio eletrónico, para os educadores/professores titulares de grupo/ano e 

para os diretores de turma que o encaminharam para os encarregados de educação.  

Este Relatório de Monitorização e Avaliação do Processo de Implementação E@D 

apresenta os resultados obtidos no questionário aplicado, relativamente ao período de 8 de 

fevereiro a 14 de março de 2021. 
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1. Caracterização da Amostra 

 

O Agrupamento de Escolas Viseu Norte (AEVN) tem 2023 alunos. Destes 1938 

estavam em condições de responder ao questionário, uma vez que tinham condições de 

conectividade. Responderam ao questionário 1040 alunos/Encarregados de Educação, o que 

corresponde a uma amostra de 53,7%. 

 

2. Análise e tratamento dos dados 

 

2.1. Alunos 

Apresentam-se, a seguir, os dados recolhidos no questionário aplicado aos alunos e a 

respetiva análise.  

Nº total de Respondentes: 1040  

Universo: 1938 

% de participantes = 53,7% 
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Análise dos dados 

 

✓ Neste novo período de confinamento, de um modo geral os alunos do Agrupamento 

sentem-se animados e com vontade de regressar à escola. No entanto, é de realçar que, 

nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 50,1% dos alunos dizem sentir-se ansiosos. 

✓ 70% dos alunos do Pré-Escolar gostaram muito de participar nas tarefas em casa. 

✓ A maioria dos alunos, relativamente à utilização do Teams no E@D, acha que é fácil aceder 

aos momentos síncronos, aceder aos materiais da aula colocados pelos professores e 

devolver as tarefas aos professores. 

✓ Globalmente, o número de momentos síncronos é considerado pelos alunos, na 

generalidade (88%), como adequado, tal como o número de tarefas propostas para os 

momentos de Trabalho Individual (87%). 

✓ Quanto à colocação de dúvidas aos professores, durante a execução das tarefas propostas 

para os momentos de Trabalho Individual, 70% dos alunos inquiridos afirmam que o fazem 

às vezes. 

✓ 96% dos alunos inquiridos estão satisfeitos com o E@D do Agrupamento (78% 

consideraram-no Satisfatório e 18% Muito Satisfatório).  

 

 

2.2. Encarregados de Educação (EE) 

 

Apresentam-se, a seguir, os dados recolhidos no questionário aplicado aos 

encarregados de educação e a respetiva análise.  
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Análise dos dados 

✓ Em termos de situação profissional, 35% dos EE inquiridos continuaram a exercer a 

sua atividade, nos moldes habituais, e 19% encontravam-se em teletrabalho. 

✓ A maioria dos EE acompanha o seu educando na realização das tarefas, sendo que 

48% acompanha sempre e 47% acompanha às vezes. 

✓ Globalmente, o número de momentos síncronos é considerado pela maioria dos EE 

(88%) como adequado, tal como o número de tarefas propostas para os momentos de 

Trabalho Individual (90%). 

✓ 96% dos EE inquiridos estão satisfeitos com o E@D do Agrupamento (77%  

consideraram-no Satisfatório e 19% Muito Satisfatório).  
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SUGESTÕES DE MELHORIA APRESENTADAS 

 
 
a) De natureza pedagógica  
 

ALUNOS ENC. DE EDUCAÇÃO 

✓ Intervalos entre as sessões síncronas e 
nunca inferiores a meia hora. 

✓ Aulas mais dinâmicas, mais interactivas, 
mais práticas, mais criativas… 

✓ As disciplinas de Educação Física, ET, 
EV e Educação Musical síncronas 
poderiam ser mais práticas. 

✓ Mais momentos síncronos de atividade 
física. 

✓ Maior pontualidade dos alunos, no início 
da sessão síncrona. 

✓ Simplificação da entrega dos trabalhos. 
✓ Mais tempo para a realização das tarefas 

das sessões assíncronas. 
✓ Mais tempo para a resolução dos 

testes/questionários online durante os 
momentos síncronos. 

✓ Não haver obrigatoriedade de devolver 
as tarefas, na própria aula, devido às 
falhas de internet. 

✓ Não penalizar o aluno devido às falhas de 
internet. 

✓ Dividir a turma para que as aulas sejam 
mais produtivas. 

✓ Aulas de apoio, nos momentos de 
trabalho individual. 

✓ TIC deveria ser mantida no E@D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Envolvimento dos Pais/EE na 
elaboração do E@D do Agrupamento e 
na divulgação do Plano. 

✓ Maior pontualidade dos alunos nas 
sessões síncronas e a sua 
sensibilização para a importância de 
intervenções oportunas e organizadas. 

✓ Reforço das medidas de apoio aos 
alunos com mais dificuldades de 
aprendizagem de modo a evitar 
situações de maior pressão para os 
alunos. 

✓ Proporcionar situações de 
aprendizagem que promovam a 
participação de todos os alunos e a 
interação entre todos. 

✓ Proporcionar, aos alunos, aulas mais 
dinâmicas e cativantes. 

✓ Diversificar estratégias de trabalho: 
atividades/trabalhos de grupo, 
atividades lúdicas, aulas síncronas 
mais práticas (Ed. Física, ET, EV). 

✓ Planear e propor aos alunos atividades 
que tenham em atenção a limitação de 
recursos materiais disponíveis (em 
casa) pelo facto de estarmos 
confinados. 

✓ Alargar o prazo de entrega dos 
trabalhos de algumas disciplinas, pois 
alguns são muito reduzidos. 

✓ Dividir as aulas em duas sessões de 
forma a que o tempo disponível durante 
a aula para cada aluno pela Senhora 
Professora fosse maior, e maior 
diversificação do trabalho em grupo. 

✓  O tempo para entrega dos trabalhos 
deveria incluir o fim de semana, por 
vezes exigem a entrega até sexta feira. 

✓ O horário síncrono dos alunos deveria 
contemplar apoio para esclarecimento 
de dúvidas e atividades de reforço. 

✓ Relativamente à avaliação dos alunos: 

• Os EE deviam ser informados se os 
critérios de avaliação no E@D se 
mantêm ou se há alteração; 
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• Os alunos e os EE devem conhecer 
a forma como as atividades são 
avaliadas; 

• Aumentar os momentos de avaliação 
dos alunos e diversificar os 
instrumentos utilizados (Quizz, 
trabalhos escritos, apresentações 
em PowerPoint, pesquisas, 
trabalhos práticos, ...); 

• Garantir que a avaliação feita é justa 
para os alunos e recompensa os que 
mais trabalharam e se esforçaram; 

• Seria útil, receber feedback global da 
prestação dos alunos, dado que se 
trata de um modelo diferente do 
habitual. Por exemplo se não há 
faltas..., um resumo de trabalhos e 
datas de apresentação, etc; 

• feedback da realização das tarefas 
(os alunos realizam as tarefas, mas 
raramente ficam a saber se as 
fizeram com qualidade ou não, não 
sabem o que devem melhorar ...). 
 

✓ Reforço da comunicação semanal com 
os EE, indicando como está a decorrer 
o processo. 

✓ Reforço da interação professor-aluno 
através de, por exemplo, uma AEC 
temporária, onde se trabalhassem os 
diversos instrumentos agora utilizados 
como o email, o Teams e até mesmo o 
Word.  

✓ No regresso às aulas presenciais, deve 
ser feita uma avaliação diagnóstica, 
igual para todas as turmas do 
Agrupamento, para aferir se as 
aprendizagens foram, efetivamente, 
realizadas. 
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b) De natureza técnica 

ALUNOS ENC. DE EDUCAÇÃO 

✓ Melhoria do acesso ao Teams. 
✓ Uso do Zoom. 
✓ Formação dos professores na utilização 

do Teams. 
✓ Impedimento dos alunos desativarem o 

som uns dos outros. 

✓ Obrigatoriedade das câmaras ligadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Na entrada da reunião pelo Teams, às 
vezes, é um pouco confuso, pois alguns 
professores têm de iniciar e muitas vezes 
os alunos ficam sem acesso e não 
conseguem entrar sem ser adicionados. 

✓ Salvaguardar mais a privacidade dos 
alunos, no sentido de não permitir que os 
alunos convidem alunos de outras turmas 
do Agrupamento.  

✓ Alguma dificuldade em usar de forma 
adequada e eficaz as ferramentas do 
Teams. 

✓ Depois destas semanas de ensino a 
distância, o uso de ferramentas como o 
“chat” apresenta algumas anomalias, a 
aluna só conseguiu ter acesso ao 
mesmo, numa das disciplinas (TIC). 

✓ Mais formação aos professores, no que 
respeita ao Teams. 

✓ Utilização da plataforma, nas aulas 
presenciais, de modo a aumentar a 
autonomia dos alunos. 

✓ Obrigatoriedade de manter a câmara 
ligada, caso contrário seria marcada falta 
ao aluno. 

✓ Continuidade, ao longo do ano, da 
disciplina de TIC. 

 
 
c) Outras (externas à escola)  
 

ALUNOS ENC. DE EDUCAÇÃO 

✓ Oferta de computador a todos os 
alunos. 

✓ Reforço da internet/melhoria da rede a 
nível nacional. 

✓ Melhorar o acesso às videochamadas. 
✓ Local reservado para assistir às aulas e 

trabalhar. 

✓ Oferta de computador a todos os alunos 
e não apenas aos alunos subsidiados. 

✓ Reforço da internet.  
✓ Melhorar as plataformas digitais e dar 

mais apoio aos pais e alunos que 
tenham mais dificuldades, em aceder às 
mesmas, e ter em atenção que a maioria 
dos pais não tem formação em 
computador para ajudar os filhos. 
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3. Reflexão/ considerações finais 

 

No que respeita à implementação do processo E@D no Agrupamento, relativamente 

ao 1.º momento de monitorização (8 de fevereiro a 14 de março de 2021), e tendo por base 

as respostas obtidas através da aplicação do Questionário aos alunos/Encarregados de 

Educação do Pré-escolar, 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 do ano letivo anterior 

(2019/2020), nomeadamente o aumento da carga horária das sessões síncronas, os 

alunos sem conectividade tiveram a possibilidade de irem para a escola, acompanhados 

por docentes que os apoiaram, nos momentos síncronos, e a qualidade da rede, para estes 

alunos, foi melhorada, bem como o fornecimento de equipamento tecnológico adequado; 

✓ Maior acompanhamento aos alunos com mais dificuldade na realização das tarefas;  

✓ 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 identificam-se as dificuldades sentidas por:  

✓ alguns EE em acompanhar os seus educandos nos conteúdos abordados;  

✓ alguns alunos/EE na utilização da plataforma Teams, apesar dos tutoriais facultados. 

Em termos globais e tendo em consideração a experiência vivenciada no E@D do ano 

letivo transato (2019-2020), foram realizadas diversas alterações para que a modalidade 

E@D, no Agrupamento Viseu Norte, decorresse com um menor número de constrangimentos. 

A quase totalidade dos alunos e encarregados de educação inquiridos (96%) está satisfeita, 

ou muito satisfeita, com o processo de E@D do Agrupamento, nas suas múltiplas vertentes: 

organização do horário dos alunos, quantidade e grau de dificuldade das tarefas propostas e 

prazos para a sua realização e simplificação de procedimentos. No entanto, são apresentadas 

sugestões de melhoria que passam, em primeiro lugar, pela necessidade de dotar todos os 

alunos, e famílias, de equipamentos informáticos (e rede) adequados. É, ainda, importante 

dar continuidade à utilização das ferramentas digitais, mesmo no ensino presencial, de modo 

a aumentar a autonomia dos alunos. A diversificação das estratégias de aprendizagem surge 

como aspeto apontado importante para uma maior motivação dos alunos e de maior 

envolvimento dos mesmos na construção da sua própria aprendizagem. 
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Questões relacionadas com a avaliação dos alunos constituem uma das principais 

preocupações dos EE que reforçam a importância do feedback ao aluno, após a realização 

das tarefas, a diversificação dos momentos e dos instrumentos de avaliação aplicados pelos 

docentes e o contacto frequente com o professor titular/diretor de turma. 

A Equipa de Acompanhamento e Monitorização 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, 

num momento tão exigente para ensinar e aprender. 

 Em tempos difíceis, o Agrupamento de Escolas Viseu Norte ajusta a rota, mas mantém 

o rumo. 

 

 

 

 

Abraveses, 19 de março de 2021 

A Equipa de Acompanhamento e Monitorização 

(Cristina Pedrosa, Marco Almeida, Isabel Menezes, Elsa Silva) 

 


