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INTRODUÇÃO  

  

O Agrupamento de Escolas do Viso, após reflexão sobre os princípios 

apresentados no Decreto-lei n10-A/2020, de 13 de março, elaborou um Plano de 

Ensino à Distância alicerçado em soluções consideradas ajustadas às 

características da nossa comunidade escolar, tanto a nível tecnológico como das 

competências digitais.  

Este Plano determinou os procedimentos para o ensino não presencial, entre 

os período de 14 de abril de 2020, primeiro dia de aulas do 3.º período até ao seu 

término, dia 26 de junho, com a modalidade de ensino à distância, tendo os 

seguintes objetivos:  

• Adequar o Ensino à Distância a todos os ciclos e níveis de ensino.  

• Garantir o contacto e participação entre escolas, alunos e famílias, através 

de diferentes formas de comunicação e de informação.   

• Criar condições favoráveis ao desenvolvimento de um processo de ensino 

aprendizagem produtivo e de qualidade.  

• Prosseguir os objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.  

• Ter em conta os princípios elencados no desenho de medidas universais, 

seletivas e adicionais.  

A monitorização foi feita ao longo da implementação do Plano, tendo-se 

recorrido a 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”.  

Os resultados desta monitorização serão apreciados em Conselho 

Pedagógico e posteriormente, aprovados em Conselho Geral.  

Este relatório de avaliação do processo de implementação E@D apresenta 

os resultados obtidos nos questionários em formato digital aplicados a alunos, 

encarregados de educação e docentes.    
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1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

O Agrupamento de Escolas do Viso tem 541 alunos do 1º ciclo e 621 do 2º e 

3º, tendo respondido ao questionário 555 alunos, ou seja, a amostra é de 47,76%.  

Quanto aos professores do 1º 2º e 3º ciclos responderam ao questionário 

149, num universo de 230, correspondente a 64,8%  

  

  

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 respetiva análise.  

2.1. Alunos  

Número total de respondentes:555  

Universo: 1162  

Percentagem de participantes: 47,8%  

  

 

  

Dos alunos inquiridos, 61,8% avaliaram em Bom e Muito Bom o trabalho 

realizado pela escola no E@D.  
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Dos alunos inquiridos, 70,3% avaliaram em Bom e Muito Bom o trabalho 

realizado pelos professores titulares de turma/diretores de turma e técnicos 

especializados, no apoio ao E@D.  

    

  

Dos alunos inquiridos, 64,8% avaliaram em Bom e Muito Bom o modo como 

foi explicado pelos professores titulares de turma/diretores de turma o 

funcionamento do 3º período.  
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Dos alunos inquiridos, 70,7% avaliaram em Bom e Muito Bom os contactos 

efetuados pelos professores titulares de turma/diretores de turma.  

     

  

Dos alunos inquiridos, 66,2% avaliaram em Bom e Muito Bom a organização 

semanal das atividades enviadas pelos professores.  
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Dos alunos inquiridos, 59,9% avaliaram em Bom e Muito Bom as aulas 

síncronas.  

     

  

Dos alunos inquiridos, 68,1% avaliaram em Bom e Muito Bom o esclarecimento 

de dúvidas prestado pelos professores.  
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Dos alunos inquiridos, 59,2% avaliaram em Bom e Muito Bom a quantidade de 

atividades propostas pelos professores.  

     

  

Dos alunos inquiridos, 67,5% avaliaram em Bom e Muito Bom os prazos dados 

pelos professores para a realização das atividades.  



9  

  

  

Dos alunos inquiridos, 71,1% avaliaram em Bom e Muito Bom o feedback dado 

pelos professores às atividades realizadas.  

    

  

Dos alunos inquiridos, 62,2% avaliaram em Bom e Muito Bom o grau de 

satisfação a nível global da implementação do plano de E@D.  
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2.2. Encarregados de Educação 

Número de respondentes: 747  

Universo: 1162  

Percentagem de participantes: 64,3%  

 

  

Dos encarregados de educação inquiridos, 57,8% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente ao trabalho realizado pelo 

agrupamento no apoio ao E@D.  

    

  

Dos encarregados de educação inquiridos, 69,8% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente ao trabalho realizado pelos 

educadores/professores titulares de turma e técnicos especializados no apoio 

ao E@D.  
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Dos encarregados de educação inquiridos, 69,8% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente à apresentação e explicação da forma 

de funcionamento do terceiro período.  

    

  

Dos encarregados de educação inquiridos, 69,8% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente à apresentação e explicação da forma 

de funcionamento do terceiro período.  
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Dos encarregados de educação inquiridos, 74,1% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente aos contactos efetuados pelo 

educador, professor titular/ diretor de turma.  

    

  

Dos encarregados de educação inquiridos, 66,5% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente à organização semanal das atividades.  
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Dos encarregados de educação inquiridos, 56% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente às aulas síncronas.  

    

  

Dos encarregados de educação inquiridos, 64,2% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente às orientações dadas pelos docentes 

aos alunos.  
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Dos encarregados de educação inquiridos, 63,6% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente aos esclarecimentos de dúvidas 

prestadas pela escola/docente.  

  

Dos encarregados de educação inquiridos, 58,5% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente à quantidade de atividades propostas 

pelos docentes.  
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Dos encarregados de educação inquiridos, 73% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente às atividades concretizadas pelo 

educando.  

    

  

Dos encarregados de educação inquiridos, 68% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação relativamente ao feedback dado pelos docentes às 

atividades realizadas.  
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Dos encarregados de educação inquiridos, 56,9% avaliaram em Bom e Muito 

Bom o grau de satisfação a nível global da implementação do plano do E@D.  

   

A - Sugestões de melhoria de natureza pedagógica  

Alunos  Encarregados de Educação  

  

➢ Redução do número de tarefas  
 

➢ Atribuição das tarefas de forma clara 
e percetível  
 

➢ Mais aulas síncronas em cada 
disciplina  

 

➢ Mais tempo no esclarecimento de 
dúvidas em sessões síncronas  

 

➢ Grupos mais pequenos nas aulas 
síncronas  

  

  

➢ Mais aulas por videoconferência em 
cada disciplina  

 

➢ Maior coordenação na quantidade de 
atividades atribuídas   

 

➢ Cumprimento do horário escolar com 
aulas por videoconferência   

 

➢ Apresentar como Oferta de Escola, 
uma Área no âmbito das TIC   

   

B - Sugestões de melhoria de natureza técnica  

Alunos  Encarregados de Educação  

  
➢ Distribuição de equipamento 

informático para os alunos que 
não têm  
  
  
  

  

➢ Garantir que todos os alunos têm 
computadores   

 

➢ Utilização de outras Plataformas  
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2.3. Docentes  

Número total de respondentes:149  

Universo: 230  

Percentagem de participantes: 64,8%  

     

  

Dos docentes inquiridos, 61% avaliaram em Bom e Muito Bom o modo como 

foram dadas as orientações face à implementação das Medidas de E@D.  

  

Dos docentes inquiridos, 63, % avaliaram em Bom e Muito Bom o modo como 

foram dadas as respostas dadas pela direção na implementação das Medidas 

de E@D.  
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Dos docentes inquiridos, 99,3 disponibilizaram atempadamente a planificação 

semanal das aprendizagens.  

  

Os tipos de instrumentos mais utilizados nas sessões síncronas foram 

WhatsApp, videoconferência através do Google meet, das plataformas das 

editoras.  
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Dos docentes inquiridos, 51% responderam que tiveram nas suas sessões 

entre 76 a 100% dos alunos.  

   

  

As atividades mais desenvolvidas pelos docentes nas sessões síncronas e 

assíncronas foram: consolidação de conteúdos lecionados; lecionação de 

conteúdos; esclarecimento de dúvidas e esclarecimento, orientação e apoio.  
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Os recursos pedagógicos mais utilizados com os alunos foram: recursos na 

internet, recursos individuais, manuais físicos, recursos em suporte de papel.  

  

 

Dos docentes inquiridos, 99,3% forneceu aos alunos feedback das atividades 

desenvolvidas.  
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Dos docentes inquiridos, 81,2% avaliou em Bom e Muito Bom a colaboração 

entre os vários docentes.  

   

  

Dos docentes inquiridos, 70,5% avaliou em Bom e Muito Bom a colaboração 

dos Encarregados de Educação na implementação do E@D.  
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A - Sugestões de melhoria de natureza pedagógica  

  

  

➢ O Plano de E@D devia contemplar mais horas para as sessões síncronas.  
  

  

➢ Formação sobre a utilização das várias plataformas.  
  

➢ As orientações do E@D deveriam ser mais específicas para a Educação Pré-

escolar.   
  

➢ Criação de grupos de alunos mais pequenos.  
  

  
  
  
  

B - Sugestões de melhoria de natureza técnica  

  

  

✓ Aquisição de equipamentos tecnológicos 

✓ Nas sessões síncronas os alunos estão obrigados a cumprir o dever de 

assiduidade.  
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3. REFLEXÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

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

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

vertentes, apesar de se tratar de um processo novo para todos. Todos apresentam 

sugestões de melhoria quer a nível pedagógico quer a nível das tecnologias.  

Os encarregados de educação salientam a pouca autonomia dos seus 

educandos, quer na organização do seu tempo quer no uso das ferramentas 

digitais, e também a necessidade de os acompanhar, frequentemente, o que nem 

sempre é fácil, atendendo à sua vida profissional. Destacam ainda o número 

excessivo de tarefas e a necessidade de uma maior coordenação neste âmbito. 

Salientam também a necessidade de um maior número de aulas de 

videoconferência a todas as disciplinas.  

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

utilização das ferramentas digitais.  

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 do Agrupamento de Escolas do Viso, num 

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

  

Viseu, 10 de julho de 2020  

A Equipa de Acompanhamento e Monitorização  


