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Siglas e abreviaturas
BE – Biblioteca(s) Escolar(es)
CEB - Ciclo do Ensino Básico
CT – Conselho de Turma
DT - Direção / Diretor(a) de Turma
E@D – Ensino à Distância
EAA - Equipa de Autoavaliação do Agrupamento
EE - Encarregado(s) de Educação
EEsp – Educação Especial
ES - Ensino Secundário
PD – Pessoal Docente
PE@DAEE – Plano de Ensino à Distância do Agrupamento de Escolas da Ericeira
PLNM – Português Língua Não Materna
PT – Professor Titular de Turma
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I. INTRODUÇÃO
Objetivo principal
Com o presente Relatório pretende-se monitorizar a aplicação do Plano de Ensino à
Distância do Agrupamento de Escolas da Ericeira (PE@DAEE).
Metodologia
Para tal, apresenta-se, primeiramente, uma análise estatística, sintética e
comparativa (face a alguns itens equiparáveis de maio de 2020), da adesão e das
respostas aos inquéritos de satisfação aplicados ao universo do Pré-escolar ao Ensino
Secundário (sem abranger as crianças do Pré-escolar, os alunos com medidas
educativas de inclusão adicionais e os docentes sem componente letiva ou que
lecionaram presencialmente durante o confinamento). O quadro comparativo entre
públicos-alvo pretende dar, ainda, uma perspetiva dos aspetos de maior ou menor
aproximação dos pontos de vista e clarificar o que correu menos bem ou, pelo
contrário, foi melhor sucedido para os inquiridos em geral.
Tratando-se de uma segunda experiência de E@D, as questões não coincidem
totalmente, portanto, para a análise, foram selecionadas as questões comuns e
algumas novas. As escalas de avaliação também são ligeiramente diferentes, tendo
havido uma melhoria para adequar às circunstâncias e facilitar a leitura e resposta.
Por sua vez, as respostas revelam, de forma significativa, como se desenvolveu o
processo de ensino e aprendizagem à distância no segundo período e no início do
terceiro período do ano letivo que decorre.
Finalmente, apresentam-se conclusões e propõem-se algumas estratégias de
melhoria, tendo em conta as sugestões recolhidas nos inquéritos e aspetos que
correram menos bem tanto na inquirição como no trabalho de parceria nas lideranças
de topo e intermédias. Estas propostas serão tidas em conta nas reuniões de
Departamento e outros órgãos antes do final do ano letivo para proporcionar uma
reflexão e um contributo da parte dos docentes, facilitar a elaboração do Plano
Estratégico de 2021-2022 e a sua divulgação no início do ano letivo junto dos grupos
da comunidade educativa.
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II. INQUÉRITOS
1. Respostas por grupo-alvo
A. Alunos
Total
1º Ciclo

1034

2º Ciclo

357

3º Ciclo

534

Ensino Secundário

111

Tabela 1

Gráfico 1

Da análise à tabela 1 e ao gráfico 1, verifica-se que responderam 49% do total dos alunos
inquiridos, um ligeiro acréscimo de 5% relativamente a junho de 2020.

Segue-se a análise gráfica das respostas.

Gráfico 2

De acordo com o gráfico 2, a maioria considerou a experiência satisfatória (“Mais ou
menos”): 55% do 1ºCEB, 58% do 2ºCEB, 90% do 3ºCEB e 54% do EB.
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Gráfico 3

Constata-se, pelo gráfico 3, que, em geral, as respostas incidiram na quantidade de tarefas a
realizar; o 1º ciclo destacou bastante o uso partilhado do computador / tablet por outros
membros da família, fator muito pouco apontado pelos restantes; do 1º ao 3ºCEB, foi bastante
apontada a falta de qualidade de acesso à internet; o 3ºCEB e o ES assinalaram, logo depois, o
tempo para realizar as tarefas; por outro lado, não houve dificuldades apontadas por uma
parcela significativa do 1º ao 3ºCEB (última coluna).
Das “outras” dificuldades sentidas, destacam-se, no 1º CEB, o distanciamento face aos amigos
/ colegas / professor e não conseguir ouvi-los bem; no 3ºCEB e no ES, alguns alunos referiram
a dificuldade de concentração, inclusivamente, causada pela presença de familiares.

Gráfico 4

De acordo com o gráfico 4, a grande maioria nos vários ciclos confirmou ter recebido
orientações dos professores em geral; uma parcela algo significativa do 3ºCEB afirmou ter tido
apenas de alguns professores ou não ter tido esse apoio.
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Gráfico 5

Comparando com 2020, e segundo o gráfico 5, a situação melhorou, com a grande maioria dos
alunos a confirmarem ter tido aulas síncronas nas várias disciplinas, ainda assim, algumas
turmas do 1º ao 3ºCEB não terão tido estas aulas ou não as tiveram com a frequência prevista;
o 2º e o 3ºCEB referem uma experiência menor, sobretudo, nas disciplinas lecionadas por
docentes com atestado médico. Vários alunos poderão ter interpretado mal a informação
entre parêntesis na questão, como sendo obrigatório para todos usufruírem dos apoios e de
PLNM, o que os poderá ter levado a assinalar “Sim, em algumas disciplinas” ou “Não tive”.

Passando à questão “Quantas horas (aproximadamente) passaste por dia online para
assistir às aulas?”, a incidência das respostas foi no período “de 2 a 5 horas”, com 85% do
1ºCEB, 63% do 2ºCEB e 51% do 3ºCEB; apenas 26% do ES inquirido referiu aquele tempo, pois,
entretanto, 67% respondeu que passou “entre 5 a 8 horas” nas aulas síncronas, muito acima
dos 33% do 2ºCEB e dos 44% do 3ºCEB. É de notar que 21% do 1ºCEB mencionou “menos de 2
horas”.

Relativamente à questão “Como avalias as ferramentas digitais que os teus professores
utilizaram para comunicar contigo?”:
- a grande maioria dos alunos considerou o Classroom “fácil”, sendo 90% do 1ºCEB, 94% do
2ºCEB, 91% do 3ºCEB e 96% do ES;
-

uma parte menos significativa dos alunos revelaram ter sido “fácil” ter aulas síncronas pela

nova plataforma - o Meet: 67% do 1ºCEB, 57% do 2º CEB, 61% do 3ºCEB; o ES destacou-se pela
positiva, com 76,40% a considerar a plataforma bastante acessível;
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- a maioria dos inquiridos nos vários ciclos considerou “fácil” a comunicação por correio
electrónico, com 76% do 1ºCEB, 81% do 2ºCEB, 87% do 3ºCEB e do ES; no entanto, é de
registar que existem alunos que não utilizam esta ferramenta básica de acesso às outras;
- a maioria avaliou o Google forms (questionário) como “fácil”: 66% do 1ºCEB, 77% do 2ºCEB,
84% do 3ºCEB e 83% do ES; note-se que 16% dos respondentes mais novos assinalou não ter
utilizado esta ferramenta enquanto esta resposta foi insignificante por parte dos mais velhos;
- do 1ºCEB ao ES, os alunos foram considerando o Google docs (edição de texto),
progressivamente, mais “fácil”: 40% do 1ºCEB, 53% do 2ºCEB, 63% do 3ºCEB e 62% do ES;
- acerca do Google sheets (folha de cálculo), as respostas divergiram mais entre ciclos: 57%
do 1ºCEB não utilizou, 55% do 2ºCEB utilizou embora com algumas dificuldades e apenas 42%
do 3ºCEB e 29% do ES consideraram “fácil”, tendo 53% do ES referido a sua não utilização;
assim, apesar de, devido às competências em TIC, os alunos, gradualmente, se familiarizarem
com mais ferramentas do Google, não foi prática frequente o recurso à folha de cálculo;
- houve experiências díspares relativamente ao Google slides (apresentações electrónicas):
no 1ºCEB, 44% considerou “fácil”, 39% avaliou como “difícil” ou não utilizou; no 2ºCEB, 46%
avaliou como “fácil” e 27% considerou difícil ou não utilizou; no 3ºCEB, 58% avaliou como
“fácil” enquanto 21% “difícil” ou não utilizou.

Quanto à questão “Os teus professores enviaram um GPS / Plano de Trabalho Semanal?”:
- 92% do 1ºCEB confirmaram ter recebido um GPS; 76% do 2ºCEB também o receberam
(recorde-se que era apenas obrigatório enviar este instrumento pluridisciplinar até ao 5º ano
de escolaridade); 65% do 3ºCEB e 69% do ES recebeu um plano semanal por disciplina;
- a grande parte dos que não receberam manifestaram interesse em ter a experiência.

Gráfico 6
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Segundo o gráfico 6, manteve-se a articulação com o 1ºCEB, houve uma participação maior
dos 2º e 3º CEB por iniciativa do professor e o ES utilizou muito pouco os recursos da BE.

Sugestões de melhoria apresentadas por este público-alvo
- Organização de tarefas e avaliações, com melhor comunicação entre professores,
elaborando um GPS / Plano de Trabalho Semanal, para redução do número de tarefas por
disciplina e não confluência de mais de um teste por dia. (síntese da opinião manifestada por
muitos alunos, sobretudo, do 3ºCEB e do ES)
- Mais apoio aos alunos com dificuldades. (ciclos em geral)
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B. Encarregados de Educação
Total
Pré-escolar

478

1º Ciclo

1034

2º Ciclo

357

3º Ciclo

534

Ensino Secundário

111

Tabela 2

Gráfico 7

Da análise à tabela 2 e ao gráfico 7, verifica-se que responderam 35% do total dos
encarregados de educação, menos 13% que na inquirição de junho de 2020; mais
exatamente, 45% do Pré-escolar e 33% do 1ºCEB ao ES, um decréscimo de 9% e 14%,
respetivamente.

- Pré-Escolar

Gráfico 8

Da análise à tabela 2 e ao gráfico 8, constata-se que responderam 45% do total dos
encarregados de educação do Pré-escolar, um decréscimo de 9% da adesão anterior.

Segue-se a análise gráfica das respostas, sempre que se justifique, comparativa.

Gráfico 9

De acordo com o gráfico 9, 46% dos EE apreciaram bastante a experiência e 38% ficaram
satisfeitos; uma parcela inferior, mas ainda significativa, não ficou globalmente satisfeita.

Gráfico 10

Segundo o gráfico 10, continuou a haver uma grande maioria dos EE a concordar que o
contacto mantido tinha sido benéfico.

Gráfico 11

Confirma-se pelo gráfico 11 que a grande maioria dos inquiridos continuaram bastante
satisfeitos quanto às atividades propostas: 84% dos EE concordaram bastante com as
atividades desenvolvidas, apenas 4% discordaram.
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Gráfico 12

De acordo com o gráfico 12, a perceção dos EE de que as atividades eram facultativas
manteve-se, revelando clareza na comunicação.

Gráfico 13

Segundo o gráfico 13, 38% dos inquiridos acompanharam todas as atividades enquanto que
57% o fizeram em algumas situações, não estando tão disponíveis.

Gráfico 14
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Conforme o gráfico 14, os dois fatores mais complicados no decurso foram a falta de
disponibilidade para acompanhar o educando na consecução das tarefas e a necessidade de
apoio a outros filhos. Em “outras dificuldades”, vários EE mencionaram o teletrabalho, a
quantidade de tarefas propostas e a videoconferência, esta como inadequada para crianças
pequenas.
Perante a questão da adequação das aulas síncronas ao Pré-escolar, 47% das respostas
manifestaram-se a favor; note-se também que 23% discorda ou assinala que “Não se aplica”, o
que vem reforçar as respostas à questão anterior.

Sugestões mais frequentes destes EE
- Frequência presencial no JI e/ ou escola de acolhimento, seguindo as regras de
distanciamento, por haver espaço vago;
- Sessões síncronas pouco longas (máximo de 30 minutos) mas com frequência definida entre
educadoras (no mínimo duas sessões por semana) para não haver experiências demasiado
díspares;
- Atividades diversificadas, incluindo interação com leitura de histórias e diálogo mais
frequentes para manter a comunicação, a atenção e a motivação entre crianças e estas e a
educadora;
- Atividades manuais com materiais reutilizáveis para não implicar novas aquisições e ser mais
ecológico.
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- Do 1º Ciclo ao Ensino Secundário
Segue-se a análise gráfica das respostas.

Gráfico 15

Segundo o gráfico 15, como os alunos, os EE avaliaram já não o trabalho individual, como em
2020, mas a experiência global. Em todos os ciclos, houve mais inquiridos bastante satisfeitos,
embora com uma diferença pouco significativa relativamente à satisfação moderada.

Gráfico 16

De acordo com o gráfico 16, as respostas continuaram a incidir nas dificuldades de gestão do
tempo para realizar as tarefas, quantidade das mesmas e disponibilidade dos meios
tecnológicos pela família. Além disso, no 1ºCEB a falta de qualidade do acesso à internet foi
mais notória, assim como um fator algo marcante para os restantes destinatários. Por outro
lado, uma parcela significativa nos vários ciclos continua a referir que o educando não teve
dificuldades.
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Gráfico 17

De acordo com o gráfico 17, os EE consideraram que continuou a haver orientações para as
tarefas a realizar na maioria das disciplinas. O número de respostas negativas foi ainda mais
irrisório do que na inquirição anterior.

Gráfico 18

Já no gráfico 18, por ser previsto, não se solicitou a concordância quanto à (in)existência de
aulas síncronas, mas, sim, quanto ao número semanal efetuado, que foi considerado,
maioritariamente, bom em todos os ciclos e disciplinas.

A maioria dos EE considerou o GPS (1º-5º ano – plano semanal conjunto das disciplinas) ou a
versão Plano de Trabalho Semanal (tendencialmente unidisciplinar) útil para a gestão da
aprendizagem.
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Os inquiridos consideraram que os recursos dos professores propostos para o Estudo
Autónomo foram maioritariamente “Bons” no 1ºCEB e no ES e satisfatórios no 2º e no 3ºCEB.
Já relativamente às propostas para acompanhar o #Estudo em Casa foram consideradas
satisfatórias, com bastantes respostas do 2ºCEB ao ES a assinalarem “não se aplica”.

Gráfico 19

De acordo com o gráfico 19, as respostas alteraram-se um pouco comparando com a
inquirição anterior: cerca de 30% dos inquiridos refere que o educando participou, por sua
iniciativa ou do(s) docente(s), em atividades da BE, sendo, no entanto, variável consoante o
ciclo, a saber, aproximadamente, 44% do 1ºCEB (acima dos 32% de 2020), 12% do 2ºCEB
(abaixo dos 39%), 22% do 3ºCEB (abaixo dos 41%) e 17% do ES (abaixo dos 40%).

SUGESTÕES DE MELHORIA APRESENTADAS PELOS EE DO 1ºCEB AO ES
Gerais /Comuns aos EE dos vários ciclos
- Pausa entre todas as aulas (do 1º ao 3ºCEB);
- Rentabilização do recurso ao classroom para atribuição e avaliação de tarefas (2º e
3ºCEB);
- Equilíbrio / Sintonia entre os professores na marcação dos trabalhos (3ºCEB e ES);
Específicas do 1ºCEB
- Divulgação mais atempada dos horários de E@D para melhor gestão familiar de
recursos;
- Revisão da quantidade e tempo de realização das tarefas;
- Menor insistência em “dar matéria” online, sobretudo, ao 1º e ao 2º anos;
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- Utilização dos recursos pedagógicos e tecnológicos disponíveis e apropriados (partilha
de tela, atividades em aula e complementares interativas, sugestão de trabalho autónomo em
sintonia com a matéria abordada em aula e que permitam consolidação, ligação de matérias
das várias disciplinas);
- Fazer intervalos a cada 30 minutos por forma a maximizar o tempo de retenção e
concentração;
- Indicações claras para as atividades das AEC;
- Mais apoio docente na escola de acolhimento;
- Mais apoio ao estudo de crianças com mais dificuldades;
- Divisão da turma nas aulas síncronas para haver um acompanhamento individual
adequado;
- Minimizar a disparidade entre tipos de ensino “no que toca ao acompanhamento, ao
estímulo e à exigência, que se refletem muito na qualidade e no desenvolvimento da
aprendizagem das diferentes turmas”;
- Acompanhamento e intervenção do Agrupamento em casos mais problemáticos de
professores que ignoram as normas do PE@D, por exemplo, não enviando o GPS até os pais
insistirem;
- Disponibilizar atividades propostas pela BE.
Específicas do 2ºCEB
- Existência de reunião online no final do período;
- Revisão do tipo de apoio pedagógico (incluindo da parte de professores de várias
disciplinas), motivacional (da psicóloga escolar) e tecnológico (preparação para aulas online)
para os alunos com medidas educativas seletivas ou, sobretudo, adicionais;
- Recurso a ferramentas com atividades mais interativas.
Específicas do 3ºCEB
- Elaboração de um Plano Semanal para as várias disciplinas;
- Mais tolerância relativamente ao prazo de entrega dos trabalhos.
Específicas do ES
- “Mais apoio para disciplinas mais complexas como Matemática e Físico-Química”;
- Diversidade do tipo de trabalho, promovendo, inclusivamente, a criatividade;
- Divulgação das atividades da BE.
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C. Inquérito de Satisfação aos Docentes

Total
Pré-escolar

22

1º Ciclo

49

2º Ciclo

28

3º Ciclo e Ensino Secundário

64

Educação Especial
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Tabela 3
Gráfico 20

Da análise à tabela 3 e ao gráfico 20, constata-se a adesão de 100% das educadoras e 71%
dos docentes do 1ºCEB ao ES, com um acréscimo de 8% neste último setor do PD, comparando
com a inquirição de junho de 2020. A taxa global de participação docente é de 75%.

1ºCEB-ES
Segue-se a análise gráfica das respostas.

Gráfico 21

Conforme o gráfico 21, a maioria dos docentes consideraram que as tarefas autónomas foram
cumpridas no tempo definido enquanto que no 2º e no 3ºCEB a média de cumprimento foi,
aproximadamente, entre os 50% e os 90%.
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Gráfico 22

Segundo o gráfico 22, os questionários foram o instrumento mais aplicado pelos docentes de
todos os ciclos, seguindo-se, no 1ºCEB, as apresentações de trabalhos escritos e, nos
restantes, as orais; menos valorizados, os trabalhos de expressão artística ou físico-motora
tiveram lugar num número ainda significativo de aulas no 1º e no 3ºCEB.

Gráfico 23

De acordo com o gráfico 23, os docentes do 1ºCEB consideraram que o Agrupamento apoiou a
quase totalidade dos alunos de risco, disponibilizou os meios tecnológicos à maioria, prestou
ensino presencial pela Educação Especial aos poucos casos em que se justificava e deu
continuidade quase total ao apoio terapêutico.
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Gráfico 24

Segundo o gráfico 24, para os professores do 2ºCEB, foram prestados os vários apoios
presenciais à grande maioria dos alunos de risco, aos que não tinham equipamento
tecnológico e/ou acompanhamento em casa e aos que beneficiam de Educação Especial, mas
não tanto aos poucos que usufruem de terapias.

Gráfico 25

Conforme o gráfico 25, os docentes do 3ºCEB consideraram que a maioria dos alunos de risco
ou com necessidade de apoio tecnológico, especial e / ou terapêutico foram adequadamente
atendidos pelo Agrupamento.
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Gráfico 26

Segundo o gráfico 26, os docentes do ES confirmaram que não houve necessidade de prestar
apoios presenciais, exceto a um aluno de risco.

Gráfico 27

Conforme o gráfico 27, os docentes da EEsp consideraram que foi prestado o ensino
presencial a todos os que dele necessitavam, que se deu resposta à quase totalidade dos EE
de alunos de risco, já o apoio tecnológico e o terapêutico não foram tão bem-sucedidos.
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Passa-se aos itens referentes à articulação com as BE.

Gráfico 28

Gráfico 29

Gráfico 30
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Gráfico 31

Neste âmbito, há a referir o seguinte:
- segundo o gráfico 28, grande parte dos docentes confirma que a BE criou formas de
adaptação ao E@D, nomeadamente, quase todo o PD do 1ºCEB e a maioria do 2ºCEB ao ES;
- pelo gráfico 29, a maioria dos docentes dos vários ciclos confirmaram ter consultado ou
utilizado a página respetiva, excetuando o grupo de EEsp, ao qual a mesma não se aplicou;
- analisando o gráfico 30, a participação em ateliês das BE foi mais frequente no 1ºCEB,
havendo uma minoria do 2ºCEB ao ES.
- segundo o gráfico 31, o classroom criado na BE da escola sede foi útil, sobretudo, para os
docentes do 3ºCEB, estando os restantes mais divididos na opinião, mas com cerca de metade
nos vários ciclos a assinalar que recorreram às propostas e aos materiais disponibilizados.

Segue-se a análise gráfica das respostas sobre a plataforma «GSuite».

Gráfico 32
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Gráfico 33

Gráfico 34

Gráfico 35
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Gráfico 36

Gráfico 37

Neste âmbito, salienta-se o seguinte:
- de acordo com o gráfico 32, a maioria dos docentes dos vários ciclos avaliaram o Classroom
como uma ferramenta bastante facilitadora, destacando-se o 3ºCEB pela positiva e algumas
respostas do 1ºCEB e do 3ºCEB por não terem utilizado;
- segundo o gráfico 33, as opiniões foram sensivelmente iguais às do item anterior, havendo,
no entanto, seis professores do 1º ao 3ºCEB que não recorreram ao Meet;
- de acordo com o gráfico 34, o Google Docs foi considerado uma ferramenta,
maioritariamente, bastante facilitadora para os professores do 1ºCEB, do 3ºCEB e da EEsp,
entendendo-a os restantes como facilitadora;
- segundo o gráfico 35, a aplicação do Google Forms foi considerada, maioritariamente,
bastante facilitadora pelos ciclos em geral (sobretudo, no 3ºCEB), tendo, por sua vez, muito
poucos docentes, sendo do 1º ao 3ºCEB, assinalado a não utilização ou desconhecimento desta
ferramenta;
- de acordo com o gráfico 36, o Google Slides foi avaliado como razoavelmente facilitador
pelos ciclos em geral, salientando-se pela positiva o 3ºCEB;
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- por fim, de acordo com o gráfico 37, pelo contrário, o Google Sheets foi a ferramenta
menos utilizada, sendo considerada satisfatoriamente facilitadora.

Sugestões de melhoria apresentadas pelo público-alvo:
- Continuação do apoio do Agrupamento e formação docente na utilização de aplicações /
ferramentas digitais (1ºCEB);
- Reunião mensal breve de CT (2ºCEB);
- Plataforma de partilha de informação e ideias do CT (2º e 3ºCEB);
- Conciliação dos recursos tecnológicos com os que a multideficiência exige (EEsp).

- Educação Pré-Escolar

Gráfico 38

O gráfico 38 revela que a grande maioria das educadoras consideram que o contacto à
distância com as crianças / famílias permitiu a continuidade, uma melhoria, comparando com
a inquirição anterior.

Gráfico 39

Segundo o gráfico 39, a maioria comunicou regularmente com todas as crianças/famílias,
registando-se uma progressão, sem respostas de comunicação só com algumas.
25

Gráfico 40

De acordo com o gráfico 40, os meios utilizados para comunicar com os EE foram,
globalmente, bem-sucedidos, havendo uma melhoria relativamente a junho de 2020.

Gráfico 41

O gráfico 41 revela que, segundo as educadoras, a grande maioria das crianças/famílias
participaram em quase todas as propostas.

Gráfico 42

De acordo com o gráfico 42, a maioria das educadoras concorda parcialmente com a
adequação das sessões síncronas ao Pré-escolar.
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Gráfico 43

Gráfico 44

Segundo os gráficos 43 e 44, a quase totalidade das educadoras consideraram que a BE criou
formas de adaptação e a grande maioria consultou a página/ utilizou atividades.

Gráfico 45
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Gráfico 46

Gráfico 47

Gráfico 48
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Gráfico 49

Gráfico 50

De acordo com os gráficos 45 a 50, as educadoras consideraram a plataforma «G Suite»
maioritariamente facilitadora no que respeita ao Google Meet, razoavelmente facilitadora
quanto ao Google Docs, ao Google Forms e ao Google Sheets; a maioria não utilizou o
Google Slides nem o Classroom, mas as que utilizaram avaliaram como ferramentas
facilitadoras.
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Gráfico 51

Segundo o gráfico 51, as reflexões / partilhas intra departamento foram razoavelmente
importantes para o desenvolvimento da atividade individual das educadoras.

Sugestões de melhoria:
- Mais ações esclarecedoras da plataforma «G Suite» (1 resposta).
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2. Análise comparativa síntese das respostas dos vários públicos-alvo
Temas /
Públicos-alvo/
Adesão

Avaliação
global da
experiência

Aulas
síncronas
semanais

Maiores
dificuldades
dos alunos

Orientações
/ Contacto /
Apoio
docente

ALUNOS
49%
Maioria: Satisfatória,
sobretudo, 3ºCEB
Maioria: nas várias
disciplinas.
Carga progressiva de ciclo
para ciclo: incidência em
“de 2 a 5 h” nos 1º/2º CEB;
51% do 3ºCEB; 26% do ES
(67% “entre 5 a 8 h”).
Geral: a quantidade de
tarefas;
1ºCEB: uso partilhado do
computador/tablet por
familiares;
do 1º ao 3ºCEB, falta de
qualidade de acesso à
internet
3ºCEB e ES: tempo para
realizar as tarefas.
A grande maioria nos vários
ciclos recebeu orientações
dos professores em geral;
uma parte significativa do
3ºCEB não teve ou só de
alguns.

ENC. EDUCAÇÃO
DOCENTES 75%
Pré-escolar
1ºCEB-ES
Pré-escolar
1ºCEB-ES
45%
33%
100%
71%
Maioria: entre boa e
Média boa no 3ºCEB e
Participação maioritária Progresso nos vários
satisfatória
ES; moderada nos
ciclos.
1º/2ºCEB
47% consideram a
Nº
maioritariamente Maioria: concordância
videoconferência
bom em todos os ciclos e parcial
adequada ao Prédisciplinas.
escolar.

Dificuldades dos EE:
1ª Falta de disponibilidade para acompanhar
nas tarefas,
2ª Necessidade de apoio
a outros filhos,
3ª Quantidade de
tarefas,
4ª Videoconferência.

Geral: dificuldades de
gestão do tempo,
quantidade das tarefas e
disponibilidade dos
meios tecnológicos.
1ºCEB Falta de
qualidade do acesso à
internet.

Grande maioria:
comunicação adequada
/ benéfica.

A quase totalidade dos
alunos recebeu
orientações da maioria
dos docentes.

Nada a registar.

Maioria: melhoria do
contacto com crianças /
famílias.

Maiorias 1ºCEB, ES e
EEsp: Cumprimento das
tarefas autónomas no
prazo.
2º e 3ºCEB:
média de cumprimento
entre 50% e 90%.

Facilidade
da
plataforma
«G Suite» e
suas
ferramentas

GPS / Plano
Semanal de
Trabalho

Articulação
com a BE

Geral: fácil (por ordem
decrescente de facilidade)
Classroom, Meet, correio
eletrónico, Google Forms e
Docs; mais utilizados e
fáceis Sheets e Slides para
3ºCEB e ES.
92% do 1ºCEB e 76% do
2ºCEB receberam um GPS;
65% do 3ºCEB e 69% do ES
receberam um plano por
disciplina;
- a maioria dos que não
receberam
manifestaram
interesse.
Regularidade no 1ºCEB;
participação maior dos 2º e
3º CEB por iniciativa do
professor e pouca iniciativa
do ES.

Geral: muito fáceis Classroom, Meet,
Google Forms e Docs;
fáceis -Slides e
Sheets.

Maioria: útil para a gestão
da aprendizagem.

Cerca de 30% por iniciativa
do educando ou do(s)
docente(s), subindo no
1ºCEB (44%) e descendo nos
outros ciclos (12% - 2ºCEB,
22% - 3ºCEB e 17% - ES).
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A grande maioria confirma
formas de adaptação da BE
e consultou a página/
utilizou atividades.

1ºCEB -Quase todos
sabem; a maioria
aplicou e participou
em ateliês;
2ºCEB-ES – A maioria
sabe e aplicou,
participou pouco em
ateliês;3º CEB
recorreu mais ao
classroom; EEsp –
desconhece.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS DE MELHORIA
O presente Relatório espelha as dificuldades e exigências advindas do novo confinamento,
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 continue aquém do desejável (mínimo de 75%), 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 hipotético de convivência com restrições.
Os fatores mais prováveis para esta adesão limitada dos vários públicos-alvo, sobretudo dos
alunos e dos EE, foram:
- a existência de um número (não totalmente apurado) de EE sem correio eletrónico e outro
que não se disponibilizou a responder a tempo, apesar do período ter sido alargado;
- a falha no envio dos inquéritos aos EE por alguns PT e DT ou a não submissão da resposta
pelos inquiridos;
- a não receção do link no Classroom ou na aula de Cidadania ou, ainda, uma série de alunos
terem adiado demasiadamente a tarefa;
- o facto de uma parte do PD não prioritizar a autoavaliação do Agrupamento;
- a aplicação de outras inquirições solicitadas ao pessoal docente.
A Equipa tem, anualmente, ponderado e alterado os Planos Estratégicos de forma a envolver
melhor a comunidade educativa no processo de autoavaliação, agindo de acordo com um ecoagrupamento, recolhendo, em suporte digital, sugestões dos envolvidos em geral, começando
pelo pessoal docente, com uma função imprescindível de mediador entre escola e família,
mas continua a haver constrangimentos, falta de articulação e comunicação.
Desta inquirição, ressaltam diferentes opiniões por cada grupo-alvo, dependendo da
perspetiva e da experiência pessoal, mas, comparando com a anterior iniciativa, notou-se
uma maior confluência nos vários temas, as críticas foram, maioritariamente, construtivas e
fundamentadas e bastantes EE dos vários ciclos aplaudiram o esforço excecional dos
docentes.

Graças às orientações e esclarecimentos prestados pelo Agrupamento em termos de
plataforma digital e concertação dos órgãos pedagógicos e diretivo, com a definição de um
PE@D mais atempado e claro, reduziu-se o anterior receio dos riscos e perigos de algumas das
plataformas digitais e permitiu-se uma melhoria da experiência profissional e discente.
No ponto de vista dos alunos e comparando com a auscultação de junho de 2020:
- houve uma melhoria ao nível da plataforma, da regularidade das aulas síncronas, da
diversificação das atividades e da comunicação com os docentes;
- vários alunos poderão ter interpretado mal a informação entre parêntesis na questão, como
sendo obrigatório para todos usufruírem dos apoios e de PLNM, o que os poderá ter levado a
assinalar “Sim, em algumas disciplinas” ou “Não tive” aulas síncronas;
- mantêm o pedido de mais aulas de apoio, medida que, no entanto, mesmo sendo proposta
pelo aluno / EE / professor, dado que decorre online (no caso da escola sede, na SApE
virtual), carece de mais iniciativa do aluno para comparecer;
- algumas das ferramentas foram pouco aplicadas, pelo que sentiram mais dificuldades com o
Google docs, o Google sheets e o Google slides;
- os que não receberam GPS / Plano de Trabalho Semanal gostariam de ter tido a experiência;
No parecer dos EE:
- no Pré-escolar, a comunicação com a educadora foi boa, assim como as atividades…;
- do 1ºCEB ao ES, a disparidade das dificuldades sentidas durante o E@D continua a dever-se,
fundamentalmente, às diferenças de logística, recursos tecnológicos e humanos;
- a maior parte dos inquiridos que indicaram que o GPS / Plano de Trabalho Semanal não se
aplicava ao ciclo do seu educando gostariam que tivesse sido alargado aquele instrumento a
outros ciclos;
- houve menos articulação com a BE, principalmente a partir do 3ºCEB adaptação à nova
plataforma preferencial de comunicação intra Agrupamento, as limitações de acesso à
internet e a opção dos docentes por outros recursos poderão ter estado na origem do sucesso
pouco significativo / da abrangência abaixo da idealizada com este recurso online.
Do ponto de vista dos PD, ressalta o seguinte:
- existem “variáveis que não dominamos, como seja o apoio prestado em casa, bem como as
condições de trabalho do aluno” (2º e 3ºCEB);
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- Houve uma progressão no contacto das educadoras com as crianças / famílias e na
continuidade do trabalho;

Propostas da EAA
Decorrente da auscultação e da reflexão da Equipa face à possibilidade de novo inquérito de
AA de dois e dois anos ou já no próximo ano letivo se houver um reconfinamento, propõem-se
as seguintes medidas de atuação:
- uma reflexão maturada por parte dos Departamentos uma vez que a não lecionação de
aulas à distância de algumas disciplinas a determinadas 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;
- a revisão do PE@D de acordo com as eventuais novas circunstâncias;
- a divulgação do novo Plano por diversas vias eficazes (além da página, na receção aos
EE e aos alunos, na disciplina de Cidadania, na página da Associação de Pais/EE, entre outras
possibilidades);
- uma melhor organização e otimização do horário das aulas, gestão do tempo, número
de tarefas e correção das mesmas, dando conhecimento aos alunos do 1º ao 3ºCEB num GPS
(plano de trabalho semanal contemplando todas as disciplinas) e aos alunos do ES num Plano
de trabalho semanal (uni ou pluridisciplinar); a exigência da elaboração deste instrumento
poderá ser compensada com as vantagens do CT se manter informado dos temas e
competências que cada disciplina vai propondo e haver mais interdisciplinaridade /
articulação, melhorando a motivação e poupando-se o professor e o aluno em algumas
tarefas; esclarecimento atempado deste instrumento, dado que um número significativo de
EE se mostrou pouco esclarecido, fosse por não consultarem o documento orientador na
página (PE@DAEE), fosse por o assunto não ser suficientemente abordado junto do PT/DT;
- o esclarecimento e o incentivo de partilha de informação e propostas com recurso a
ferramentas colaborativas digitais;
- a revisão do funcionamento dos Apoios Educativos e da SApE pela Direção, pela
coordenação deste serviço educativo e pelo PD que a implementou, com vista a melhorar o
acompanhamento das aprendizagens individuais e superação das dificuldades;
- a integração de um aluno na EAA, caso haja Associação de Estudantes, para ajudar a
mobilizar os colegas nas ações que se prendem diretamente com a autoavaliação e chegarem
ao entendimento deste conceito como prática cívica de todos e de cada um;
- a adaptação da redação de um próximo inquérito aos alunos do 1ºCEB.
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Concluindo e citando um(a) EE do 3ºCEB, “O sistema educativo, para evoluir, precisa
de uma reflexão urgente e um «olhar consciente» no que se passou recentemente para
(os docentes / as escolas) desenvolverem estratégias eficazes.” O Agrupamento de Escolas
da Ericeira pode fazer a diferença se todos nos empenharmos mais para o bem comum.
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).
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