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I. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório tem os objetivos fundamentais de: 

-  apresentar uma análise sintética dos dados dos dois instrumentos aplicados ao universo do 

Pré-escolar ao Ensino Secundário (não abrangendo os docentes sem turma, as crianças, a 

turma de CEF, em estágio, e os alunos com medidas educativas de inclusão adicionais, que 

frequentam as Unidades de Ensino Estruturado - UEE), a saber, os inquéritos de satisfação 

sobre a aplicação do Plano de E@DAEE (intermédios, em maio, e finais, em junho) e as 

grelhas de avaliação semanal de turma, que revelam, significativamente, como se 

processaram o ensino e a aprendizagem à distância no terceiro período letivo; 

- propor algumas estratégias  de melhoria a aplicar num possível novo Plano de E@DAEE, 

tendo em conta as sugestões recolhidas nos inquéritos e aspetos que tenham corrido menos 

bem tanto na inquirição como no trabalho de parceria nas lideranças de topo e intermédias. 

Para tal, a metodologia utilizada é a seguinte: 

- relativamente às auscultações, expõe-se uma análise de dados em gráfico sobre as respostas 

fechadas dadas em junho, uma tabela comparativa síntese das respostas dos vários públicos-

alvo e o levantamento de sugestões de melhoria efetuadas em resposta aberta, comuns dos 

dois momentos e novas, de final do ano letivo;  

- por sua vez, as grelhas «excel» de avaliação semanal de turma são analisadas em gráficos 

por grupo-alvo. 

- expõem-se conclusões e sugestões finais a ter em conta nas reuniões / sessões de debate a 

efetuar no início do próximo ano letivo pelos grupos da comunidade educativa em geral.  
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II. INQUÉRITOS 

1. Respostas por grupo-alvo 

A. Alunos 

 
Total 

1º Ciclo  1026 

2º Ciclo  302 

3º Ciclo  473 

Ensino Secundário 50 
 

Tabela 1                                                               

 

                                                                                                Gráfico 1 

Da análise à tabela 1 e ao gráfico 1, relativo ao inquérito final, constata-se que responderam 

44% do total de alunos, menos 1,5% do que na sondagem de maio, mantendo-se abaixo dos 

50% na maioria dos ciclos de ensino.  

 

Segue-se a análise gráfica das respostas. 
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Sugestões de melhoria apresentadas pelo público-alvo: 

- Uniformização da plataforma para todas as disciplinas; 

-  Aulas síncronas  em todas as disciplinas; 

-  Redução do número de tarefas ou aumento do prazo para entrega; 

-  Aulas mais práticas; 

-  Mais apoio aos alunos com dificuldades; 

-  Melhor comunicação com os professores; 

-  Maior articulação com o #EstudoEmCasa. 
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B. Encarregados de Educação  

 

Tabela 2  

Gráfico 2 

Da análise à tabela 2 e ao gráfico 2, relativo à auscultação final, constata-se que 

responderam 48,4% do total dos encarregados de educação, sendo 54% do Pré-escolar e 47% 

do 1ºCEB ao ES (neste segundo universo, menos 2% do que em maio).  

 

- Do 1º Ciclo ao Ensino Secundário                                                                                                                                            

Segue-se a análise gráfica das respostas. 

 

 

 

 

 

 

 
Total 

Pré-escolar 463 

1º Ciclo  1026 

2º Ciclo  302 

3º Ciclo  473 

Ensino Secundário 50 
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- Pré-Escolar  

 

 

 

Tabela 3                                                                       

 

                                                      Gráfico 3 

 

Da análise à tabela 3 e ao gráfico 3, constata-se que responderam 54% do total dos 

encarregados de educação do Pré-escolar.  

 
Total 

Pré-escolar 463 
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Segue-se a análise gráfica das respostas. 
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Quais os aspetos que considerou mais positivos ao longo deste período? 

A seguir apresentam-se alguns dos aspetos mais positivos identificados por estes EE: 

- O esforço pela manutenção dos vínculos afetivos com a educadora, auxiliar e coleguinhas; 

- O interesse da escola, educadora e auxiliar em saber como estavam os meninos e ao 

fornecerem material para fazermos atividades em casa; 

- O envio dos livros de leitura e do plano de trabalho semanal, dando ideias para fazermos 

com as crianças; 

- Comunicação e empenho da educadora; 

- Os alunos poderem interagir uns com os outros apesar da distância; 

- Preocupação constante da educadora quanto à saúde e a eventuais dificuldades económicas 

dos pais; 

- Participação da família na produção das atividades artísticas; 

- O empenho e preocupação da educadora em prol do desenvolvimento integral das crianças. 
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Sugestões de melhoria apresentadas pelos EE do 1ºCEB ao ES em ambas as inquirições: 

- Uniformização de procedimentos e recursos digitais utilizados no ensino à distância, 

centralizados numa só plataforma digital; 

- Obrigatoriedade de aulas síncronas em todas as turmas; 

- Mais apoio para o ensino no 1º ano de escolaridade (ex: vídeos explicativos); 

- Coerência na forma como são colocados/disponibilizados os trabalhos e datas de 

conclusão. 

 

Sugestões novas (junho): 

 Específicas do Pré-escolar 

- Caixas de atividades disponibilizadas com material temático para realização em casa 

(vídeos, fichas, «puzzles», imagens para colorir, cartão, ...) e de acordo com os objetivos 

pedagógicos determinados para a criança; 

- Organização de atividades dirigidas, desafios, tarefas com dias estipulados; 

- Alinhamento entre plano curricular e atividades enviadas e um seguimento semanal 

das mesmas; 

- Sessões síncronas mais interativas; 

- Alternância de sessões em vídeoconferência entre grupos pequenos e grupo completo. 

Específicas do 1ºCEB-ES 

-  Comunicação mais eficiente entre professores e alunos; 

- Obrigatoriedade do uso da câmara pelos alunos, criando maior responsabilização e 

prevenindo a indisciplina (2º CEB - ES); 

. Melhor articulação entre aulas síncronas e trabalhos pedidos; 

. Melhor organização e otimização do horário das aulas, gestão do tempo, número de 

tarefas e correção das mesmas, dando conhecimento ao aluno; 

. Equilíbrio entre ensino de matéria e esclarecimento de dúvidas nas aulas síncronas; 

. Apoio / Melhor acompanhamento das aprendizagens individuais; 

. Disponibilização de equipamento informático aos alunos (1º CEB); 

. Atividades mais lúdicas, dinâmicas e de utilização intuitiva (1º CEB); 

. Menor recurso ao método expositivo (1º e 2º CEB); 

. Comunicação mais regular (semanal/quinzenal) com o EE sobre as tarefas atribuídas, 

para melhor acompanhamento pela família (1º e 2º CEB); 

.  Informação ao EE sobre assiduidade e cumprimento das tarefas, por exemplo, partilha 

de uma tabela com o prazo e cumprimento das atividades, bem como presença nas aulas 

síncronas (2º e 3º CEB); 

. Papel mais ativo da DT na comunicação com o EE de forma sistematizada e adaptada à 

exigência de cada ciclo (2º e 3º CEB). 
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C. Inquérito de Satisfação aos Docentes 

 

Tabela 4         

                                                                                                                   

Gráfico 4 

Da análise à tabela 4 e ao gráfico acima apresentado, referente ao inquérito final, verifica-se 

a adesão de 100% das educadoras e de 63% dos docentes do 1ºCEB ao ES, havendo neste 

último grande grupo  uma descida de participação em 7,3% face a maio. A taxa global final de 

participação docente é de 67,3%.  

Segue-se a análise gráfica das respostas. 

 

 

 
Total 

Pré-escolar 20 

1º Ciclo  57 

2º Ciclo  23 

3º Ciclo e Ensino Secundário 53 

Educação Especial 15 
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Sugestões de melhoria apresentadas pelo público-alvo: 

- Uniformização de procedimentos e recursos digitais utilizados no E@D; 

- Implementação do Moodle como recurso para operacionalizar / dinamizar o E@D; 

- Capacitação de alunos, professores e encarregados de educação na utilização de 

recursos educativos digitais; 

- Formação acreditada para os docentes (parceria com o Centro Rómulo de Carvalho); 

- Uniformização de procedimentos nas aulas síncronas por todas as turmas; 

- Integração no Google Classroom das atividades da biblioteca escolar nas turmas; 

- Integração das atividades da Educação Especial (educação inclusiva) no Plano de 

E@DAEE. 
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- Educadores 
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2. Análise comparativa síntese das respostas dos vários públicos-alvo (junho) 
 

Temas /  
Públicos-alvo /   

Adesão (junho-maio) 

ALUNOS 
 

44-45,5% 

ENC. EDUCAÇÃO DOCENTES 

Pré-escolar 
54% 

1ºCEB-ES 
47-49% 

Pré-escolar 
100% 

1ºCEB-ES 
 63-70,3% 

Avaliação do 

trabalho dos 

alunos 

Maioria: bom, 

sobretudo, 1º e 

3ºCEB; satisfatório 

no ES. 

 Maioria: bom 

sobretudo, 1º e 

3ºCEB; satisfa-

tório no ES. 

Participação 

da maioria 

das crianças 

/ famílias. 

Vários ciclos: 

satisfatório / 

bom. 

Comparação do 

trabalho do E@D 

com o presencial 

    Maioria: 
diferente. 

Maioria: 
diferente (1º 
CEB reduziu 
opinião  de  
«difícil» face a 
maio). 

Maiores 

dificuldades dos 

alunos 

 

1ª Tempo para 

realizar as tarefas 

(1ºCEB-ES); 

2ª Uso partilhado 

do pc/tablet pela 

família (1º e 

3ºCEB); 

3ª Utilização dos 

recursos digitais 

(1º e 2ºCEB). 

Uma parte também 

significativa nos 

vários ciclos sem 

dificuldades. 

 1ª Tempo para 

realizar as 

tarefas (1ºCEB-

ES); 

2ª Uso 

partilhado do 

pc/tablet pela 

família (1ºe3ºC) 

3ª Utilização 

dos recursos 

digitais (1º e 

2ºCEB). 

Parte significa-
tiva nos vários 
ciclos sem 
dificuldades. 

 Dificuldades 
no processo: 
 
1ª Falta de 
interesse / 
disponibilida
de dos pais; 
2ª Falta de 
meios 
tecnológicos. 

A maioria dos 
alunos teve 
>/< 
dificuldades 
em cumprir as 
tarefas no 
prazo 
indicado. 

Orientações / 

Contacto / Apoio 

docente   

A maioria recebeu 

orientações da 

maioria dos 

docentes. 

Grande 

maioria: 

comunicação 

adequada. 

A maioria 

recebeu 

orientações da 

maioria dos 

docentes. 

Maioria 

manteve 

contacto 

com crianças 

/ famílias. 

 

Existência de 

aulas por 

vídeoconferência 

Maioria das 

disciplinas no 

1ºCEB e ES; 

algumas no 2º e 3º. 

Recurso a 

meios 

digitais, 

entre outros. 

Maioria das 

disciplinas no 

1ºCEB e ES; 

algumas 2º e 3º. 

Maioria: 

concorda 

parcialmente 

Realização 

pela maioria 

nos vários 

ciclos. 

Nº de aulas 

síncronas 

Grande maioria: 

suficiente. 

 Idem, mas parte 

significativa é 

pelo aumento. 

 Maioria do 1º-

3º: suficiente.  

ES defende 

aumento. 

Justificação de 

faltas dos alunos 

  Maioria das 

faltas 

justificadas. 

 1ºCEB - ES: 

conhecimento 

da maioria;  

E. Especial: > 

conhecimento. 

Articulação com a 

BE 

Metade do 1º e 
3ºCEB por sua 
iniciativa ou do 
professor; maioria 
do 2º e ES não teve 
/sabe. 

 Metade no 

1ºCEB e ES; 

minoria nos 

restantes. 

A grande 

maioria 

articulou. 

Quase todos 

no 1º; menos 

de metade do 

2ºao 3º;ES não 

articulou/sabe  
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III. GRELHAS DE AVALIAÇÃO SEMANAL DAS TURMAS 
 
1ºCICLO DO ENSINO BÁSICO  

 
   EB da Carvoeira 
 

 
 
  
 EB da Encarnação 
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 EB da Ericeira 
 

 
 
 
 
 EB de Santo Isidoro 

 
 
É de referir que o número superior de aulas e tarefas no 3º e no 4º anos das várias escolas 

deve-se, sobretudo, à disciplina de Inglês. 
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2ºCICLO DO ENSINO BÁSICO  
 
5º ano 

 
 - Nº de aulas síncronas  
 

 
 
 
 - Nº de tarefas atribuídas 
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6º ano 
 
 - Nº de aulas síncronas 

 
 

 
 
 
 - Nº de tarefas atribuídas 
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3ºCICLO DO ENSINO BÁSICO  
 
7º ano 

 
- Nº de aulas síncronas  
 

 
 
 
- Nº de tarefas atribuídas 
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8º ano 
 

- Nº de aulas síncronas  

 
 
- Nº de tarefas atribuídas 
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9º ano 
 
- Nº de aulas síncronas  

 

 
 
 
- Nº de taregas atribuídas 
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ENSINO SECUNDÁRIO  
 
- Nº de aulas síncronas  

 

 
 
 
- Nº de tarefas atribuídas  
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS DE MELHORIA 
 
O presente Relatório espelha, assim, as dificuldades e exigências advindas do confinamento 

no 3º período letivo de 2019-2020, redobrando o esforço necessário por parte da comunidade 

educativa em geral em prol da continuidade e do sucesso dos processos de ensino e 

aprendizagem em circunstâncias diversas tanto do ponto de vista da logística familiar e 

tecnológica do aluno como do encarregado de educação e do docente. 

Inquéritos 

Embora a adesão aos inquéritos tenha ficado aquém do desejável, é compreensível até certo 

ponto tendo em conta as contingências pessoais e sociais inéditas do período de confinamento 

e a exigência na capacidade de circuito de informação e resposta. A EAA considera, apesar de 

tudo, a auscultação benéfica em termos de envolvimento da comunidade e obtenção de 

perspetivas construtivas para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem num futuro 

muito próximo de provável convivência com restrições. 

A adesão dos vários públicos-alvo na inquirição, bem como a precisão de dados de aulas e 

tarefas propostas / realizadas, foram mais limitadas do que o desejável, tendo em conta, 

fundamentalmente, os fatores prováveis seguintes: 

- a falta de envio dos inquéritos por alguns professores titulares de turma e diretores de 

turma e/ou resposta submetida pelos inquiridos; 

- a dificuldade de alunos e encarregados de educação apreciarem globalmente o processo de 

ensino de vários professores, tendo-se melhorado o enunciado na segunda inquirição; 

- o facto de haver duas inquirições num período letivo; 

- a falta de adequação do enunciado aos docentes de Educação Especial, que lecionam 

diferentes ciclos, um aspeto depois melhorado; 

- o facto de alguns docentes lecionarem ao 3ºCEB e ao Ensino Secundário, impedindo a 

obtenção exata de percentagem por ciclo; 

- a variação do tipo e número de tarefas consoante o aluno e a turma, indo ao encontro das 

necessidades individuais e de grupo,  nomeadamente, em percursos alternativos e alunos 

chegados mais tardiamente; 

- a variação do número de tarefas de turma e aulas síncronas nas disciplinas com 

desdobramento; 

- a discrepância de critérios de preenchimento das grelhas de avaliação semanal de turma. 

 

Da inquirição no final do ano letivo, abrangendo, também, o Pré-escolar, ao nível dos 

educadores e dos encarregados de educação, ressaltam diferentes opiniões por cada grupo-

alvo dependendo da perspetiva e da experiência pessoal: uma minoria manifestou-se contra 

aulas síncronas e a sua possível continuação enquanto a maioria as defendeu para todas as 
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disciplinas e com mais tempo semanal; as críticas foram, maioritariamente, construtivas e 

fundamentadas e bastantes EE dos vários ciclos aplaudiram o esforço excecional dos 

professores, resumindo alguns o processo como "uma aprendizagem para todos". 

 

Grelhas de turma 

Da monitorização do processo de avaliação contínua através das grelhas por turma, conclui-se 

que a maioria das disciplinas e turmas tiveram aulas síncronas e houve propostas de tarefas, 

sobretudo, semanais (quinzenais em algumas disciplinas) da parte de quase todos os 

docentes. 

Apesar das orientações e esclarecimentos prestados pelo Agrupamento, fatores como a não 

imposição de lecionar aulas em vídeoconferência, a opção pessoal, o receio dos riscos e 

perigos de algumas das plataformas digitais e a inexperiência profissional neste âmbito terão 

inibido vários docentes de realizar aulas síncronas.  

Propostas da EAA 

Decorrente da auscultação e da reflexão da Equipa face ao anunciado pelo Ministério da 

Educação para o próximo ano letivo, propõem-se as seguintes medidas de atuação: 

- Uma reflexão maturada por parte dos Departamentos uma vez que a não lecionação de 

aulas em vídeoconferência a algumas turmas criou uma certa desigualdade em termos 

socioafetivos e de avanço das aprendizagens cognitivas entre os alunos relativamente aos que 

tiveram a oportunidade de assistir às aulas; 

 - Uniformização de procedimentos e recursos digitais utilizados no ensino à distância, 

centralizados numa só plataforma digital; 

 - Obrigatoriedade do uso da câmara pelos alunos em vídeoconferência, criando maior 

responsabilização e prevenindo a indisciplina; 

 - Obrigatoriedade de aulas síncronas em todas as turmas e disciplinas em caso de nova 

vaga de convid-19 e confinamento social;  

- Melhor organização e otimização do horário das aulas, gestão do tempo, número de 

tarefas e correção das mesmas, dando conhecimento ao aluno;                                              

 -Apoio / Melhor acompanhamento das aprendizagens individuais;                                

 - Comunicação mais regular (no mínimo, quinzenal) com o EE sobre a assiduidade, as 

tarefas atribuídas e o seu cumprimento, para melhor acompanhamento pela família, 

sobretudo no 1º e no 2ºCEB. 

A EAA, 
 Carla Anastácio (1º CEB),  

Conceição Jorge (3º CEB e Coordenação),  
Esmeralda Batalha (Pré-escolar),  

Joana Ferreira (Associação de Pais/Encarregados de Educação),  
Rosa Chorão (2º CEB e Direção). 


