
 
 
             
               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER - Código 151427 
 

1 
 

 

Monitorização E@D 

 

 

 

 

Equipa de Regulação do Plano E@D 

Junho de 2020 

 



 
 
             
               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER - Código 151427 
 

2 
 

 

Índice 

 

Introdução ..................................................................................................................................... 3 

Análise dos resultados .................................................................................................................. 4 

Meios Tecnológicos ................................................................................................................... 5 

Atividades Síncronas e Assíncronas .......................................................................................... 5 

Medidas de apoio à Aprendizagem ........................................................................................... 7 

Autonomia e Competências Digitais ......................................................................................... 8 

Monitorização E@D 1º ciclo ......................................................................................................... 9 

Meios Tecnológicos ................................................................................................................... 9 

Atividades Síncronas e Assíncronas ........................................................................................ 10 

Atividade Assíncrona ............................................................................................................... 11 

Medidas de Apoio à Aprendizagem ........................................................................................ 13 

Autonomia e Competências Digitais ....................................................................................... 14 

Monitorização E@D 2º ciclo ....................................................................................................... 15 

Meios Tecnológicos ................................................................................................................. 15 

Atividades Síncronas e Assíncronas ........................................................................................ 16 

Atividade Assíncrona ............................................................................................................... 17 

Medidas de Apoio à Aprendizagem ........................................................................................ 19 

Autonomia e Competências Digitais ....................................................................................... 20 

Monitorização E@D 3º ciclo ....................................................................................................... 22 

Meios Tecnológicos ................................................................................................................. 22 

Atividades Síncronas e Assíncronas ........................................................................................ 23 

Atividade Assíncrona ............................................................................................................... 25 

Medidas de Apoio à Aprendizagem ........................................................................................ 27 

Autonomia e Competências Digitais ....................................................................................... 29 

Bibliografia .................................................................................................................................. 31 

 

 



 
 
             
               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER - Código 151427 
 

3 
 

Introdução 
 

O Plano E@D do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner intenta responder à 

alteração das condições do processo de ensino-aprendizagem dum modelo presencial para um 

modelo de ensino a distância. Mais incumbe as Escolas de encontrarem formas de continuar a 

acompanhar durante o terceiro período os seus alunos nas diversas disciplinas do ano de 

escolaridade que frequentam, bem como de proceder ao subsequente processo de avaliação 

no término desse período. 

A monitorização e avaliação do Plano E@D incumbe à Equipa de Regulação do Plano E@D, 

constituída no âmbito da situação em crise, com reporte ao Conselho Pedagógico e Direção e 

em articulação com a Equipa de Apoio E@D. A Equipa de Regulação E@D é constituída pela 

Coordenadora da Equipa de Autoavaliação de Escola, que também aqui coordena, e por mais 

dois elementos, preferencialmente de diferentes ciclos. (Breyner, 2020) 

No sentido de monitorizar o Plano de E@D da nossa instituição, baseando a ação no próprio 

Plano e no ROTEIRO “8 Princípios Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância 

(E@D) nas Escolas”, a equipa auscultou através de inquérito por questionário os envolvidos 

nesta missão, Professores, Alunos e Encarregados de educação, no sentido de ajudar a 

melhorar o processo que está a decorrer mas também preparar, na eventualidade, o próximo 

ano letivo.  

Saber do grau de satisfação de certas práticas e dar a voz aos intervenientes sobre quais as 

melhores soluções para determinados cenários, foram objetivos deste trabalho. 
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Análise dos resultados  
 

O Inquérito por questionário abordou quatro temas do ensino à distância: 

Meios Tecnológicos  

Atividades Síncronas e Assíncronas   

Medidas de Apoio à Aprendizagem  

Autonomia e Competências Digitais 

Foi aplicado aos professores, alunos e encarregados de educação do 1.º ciclo (4º ano), do 2.º 

ciclo (6ºano) e do 3.º ciclo (9ºano). O inquérito esteve disponível aos respondentes desde o dia 

4 de junho até ao dia 12 de junho. 

A percentagem de respondentes face ao número de elementos por universo foi a seguinte: 

 

No 1º ciclo:  

100% dos Professores  

50% dos Alunos  

33% dos Encarregados de educação 

 

No 2º ciclo:  

92% dos Professores  

30,2% dos Alunos  

32,2% dos Encarregados de educação  

 

No 3º ciclo:  

70% dos Professores  

39% dos Alunos  

33% dos Encarregados de educação 

  

 

Seguidamente apresenta-se a análise realizada às respostas dadas às questões do inquérito.  
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Meios Tecnológicos  
 

Os professores, alunos e encarregados de educação dos três ciclos estão maioritariamente 

Satisfeitos ou Muito Satisfeitos com a Plataforma Classroom. 

A totalidade de professores inquiridos referiu estar Satisfeito ou Muito Satisfeito com o apoio 

da Equipa de Apoio E@D, para a utilização e resolução de problemas na Plataforma Classroom. 

Relativamente aos alunos e encarregados de educação, cerca de 90% dos inquiridos também 

refere que se encontra Satisfeito ou Muito Satisfeito com o apoio dos professores na utilização 

da Plataforma e na resolução de problemas. 

A maioria dos professores respondeu positivamente que alunos que não utilizam meios 

tecnológicos têm sido apoiados com materiais de aprendizagem em papel. Quanto aos 

encarregados de educação ou não têm opinião ou Concordam / Concordam Totalmente.  

A maioria dos professores refere que os alunos que iniciaram o 3.º período sem meios 

tecnológicos encontram-se já com o equipamento necessário para o Ensino à Distância, devido 

às diligências da comunidade educativa/escolar. Quanto ao grupo dos encarregados de 

educação, cerca de 50% referiu Sem Opinião e a grande maioria dos restantes referiu que 

Concorda ou Concorda Totalmente com a afirmação. 

Atividades Síncronas e Assíncronas 
 

A grande maioria das respostas dos inquiridos refere que a atividade letiva, lecionada à 

distância, decorre de forma Síncrona e Assíncrona. Uma percentagem significativa de 

respostas no grupo dos alunos e encarregados de educação refere que a atividade letiva 

decorre de forma Síncrona. 

Tirar dúvidas, para os 3 universos, é o maior objetivo das atividades síncronas. Além deste, no 

1º ciclo, as apresentações orais e estar com os alunos, são os mais referidos. No 2º ciclo as 

apresentações orais de professores e dos alunos estão equivalentes e são significativas. No 3º 

ciclo 91,5% dos alunos refere como objetivo da atividade síncrona as “apresentações orais dos 

alunos”. Outros objetivos apontados são o desenvolvimento pessoal e social e o diálogo sobre 

o confinamento. 
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Os Encarregados de educação e os Professores manifestam, maioritariamente, preferência por 

45 minutos de duração da aula/atividade síncrona. A maioria dos alunos manifestou 

preferência por 30 minutos de duração da atividade síncrona. 

Os três universos, maioritariamente referem que a quantidade de tarefas que constam no 

Plano Semanal de Trabalho da Turma é adequada. No entanto uma percentagem significativa 

de alunos considera excessiva, com maior expressão no 2º ciclo. A dificuldade das tarefas que 

constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma é Média para os 3 grupos.  

No 1º e 2º ciclos verifica-se a concordância de Professores e Alunos: as tarefas que constam no 

Plano Semanal da Turma referem-se a aprendizagens realizadas no 1.º e 2.º períodos e a novas 

aprendizagens. No 3º ciclo a maioria das respostas no grupo dos professores refere que as 

tarefas que constam no Plano Semanal da Turma são sobre aprendizagens já realizadas e 

novas aprendizagens, enquanto no grupo dos alunos a maioria das respostas refere que são 

sobre novas aprendizagens. Nenhum dos grupos refere que as tarefas são exclusivamente 

sobre aprendizagens realizadas no 1.º e 2.º períodos.  

No grupo dos professores do 2.º e 3.º ciclos mais de metade dos inquiridos refere que a 

maioria dos alunos realizou a maioria das tarefas do Plano Semanal. Nos grupos dos alunos e 

encarregados de educação a grande maioria das respostas refere que a maioria dos alunos 

realizou todas as tarefas do Plano Semanal. No 1º ciclo os três universos consideram que 

foram realizadas todas as tarefas. 

No grupo dos professores a opção com mais respostas refere que a maioria dos alunos 

entregou a maioria das tarefas dentro do prazo. No grupo dos alunos a opção com mais 

respostas refere que a maioria dos alunos entregou todas as tarefas dentro do prazo. 

Sobre a realização e entrega das tarefas, há discrepância entre os professores, alunos e 

encarregados de educação, no 2.ºciclo e 3.ºciclos. Estes resultados justificam-se, 

possivelmente, pela percentagem e caraterísticas dos respondentes. 92% dos professores do 

2.º ciclo e 70% no 3.º ciclo responderam ao inquérito, ou seja a maioria, e reportam nesta 

questão a sua experiência com perfis de alunos e turmas diferenciadas. A percentagem de 

alunos respondentes é baixa, 30,2% no 2º ciclo e 39% no 3.º ciclo, mas caracterizam-se, 

preponderantemente, por alunos que pertencem a turmas com boas taxas de sucesso e média 

de níveis. 
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Para os professores, alunos e encarregados de educação a maioria das tarefas foram 

realizadas. 

A maioria dos inquiridos nos três grupos Concorda ou Concorda Totalmente que o feedback 

dos professores às tarefas realizadas pelos alunos é dado em tempo útil. 

Medidas de apoio à Aprendizagem  
 

No inquérito esta questão apareceu como obrigatória, ao contrário do que se pretendia. A 

mesma era dirigida apenas para alunos que usufruíram destes apoios no 1º e 2º períodos, com 

intuito de perceber se houve continuidade no 3.ºperíodo. Assim, todos os inquiridos tiveram 

que selecionar uma das opções, para poder continuar a responder ao inquérito. Constatamos 

que a opção Não Aplicável deveria lá estar e a opção utilizada foi Não. 

A quase totalidade dos docentes refere que tem conhecimento que neste 3.º período os 

alunos continuaram, tal como no 1º e 2º períodos, a usufruir de acompanhamento no que diz 

respeito aos diversos apoios à aprendizagem. Como no universo dos professores mais de 90% 

responderam, consideramos que as suas respostas espelham a realidade. 

Relativamente aos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, a grande 

maioria das respostas dos professores refere que Concordam ou Concordam Totalmente que 

estes alunos têm efetuado tarefas diferenciadas. 

No 1º ciclo, acima de 90% de todos os inquiridos consideram que os alunos assistem às sessões 

na televisão Sempre ou Muitas Vezes. No 2º ciclo as opiniões divergem sobre a questão da 

assistência às sessões do #EstudoEmCasa : alunos e encarregados de educação consideram 

que os alunos assistem Sempre ou Muitas Vezes. Os professores consideram que os alunos 

assistem Algumas Vezes e Muitas Vezes. No 3º ciclo a opção com mais respostas nos três 

grupos refere que os alunos assistem Algumas Vezes às sessões na televisão do 

#EstudoEmCasa, seguindo-se a opção Muitas vezes.  

No 1º ciclo, a maioria dos professores e dos alunos considera que são propostas Algumas 

Vezes a realização das tarefas decorrentes do estudo em casa. No 2º ciclo alunos e professores 

concordam que Algumas e Muitas Vezes realizam-se tarefas decorrentes do #EstudoEmCasa. 

No 3º ciclo a maioria das repostas dos inquiridos refere que os professores propõem Algumas 

Vezes ou Nunca tarefas decorrentes do #EstudoEmCasa. No grupo dos professores a 
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percentagem de respostas mais elevada é na opção Nunca, enquanto nos alunos é na opção 

Algumas Vezes. 

Autonomia e Competências Digitais 
 

A maioria dos inquiridos, dos 3 universos, responderam positivamente à afirmação “O Ensino à 

Distância contribui para desenvolver a autonomia dos alunos”. 

Nos três grupos a opção com mais respostas refere que os inquiridos Concordam que o Ensino 

à Distância contribui para desenvolver as competências digitais dos alunos. 

Os docentes confirmam que o E@D contribui para o desenvolvimento das suas competências 

digitais.  
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Monitorização E@D 1º ciclo 
 

                                                            Meios Tecnológicos 
 

 Professores  Alunos  Enc. de Edu. 

 
1.Em que medida está satisfeito(a) com a Plataforma Classroom? 
 

Nada satisfeito 0 0 0 

Pouco satisfeito 0 1,7 6,6 

Sem opinião 0 0 1,3 

Satisfeito 61,1 55,2 63,2 

Muito satisfeito 38,9 43,1 28,9 

 
De acordo com as opiniões manifestadas, a totalidade dos professores está Satisfeita/Muito Satisfeita com o 
funcionamento da plataforma Classroom. A maioria dos alunos e dos encarregados de educação que 
responderam ao inquérito também manifestam a mesma opinião. De referir que houve uma percentagem 
maior de encarregados de educação do que de alunos Pouco Satisfeitos. 
 

2.Como professor -Satisfação com o apoio da Equipa de Apoio E@D para a utilização e resolução de 
problemas na Plataforma Classroom. 
2.Como Aluno e Enc.de Ed. - Satisfação com o apoio dos professores para a utilização e resolução de 
problemas na Plataforma Classroom. 
 

Nada satisfeito 0 0 0 

Pouco satisfeito 0 0,9 3,9 

Sem opinião 0 0 1,3 

Satisfeito 88,9 28,4 39,5 

Muito satisfeito 11,1 70,7 55,3 

 
Relativamente a esta questão, a totalidade dos professores e a grande maioria dos alunos e encarregados 
de educação mostram-se satisfeitos com o apoio prestado pela equipa da escola, na utilização e resolução 
de problemas na plataforma Classroom. No entanto, também aqui se verifica uma maior percentagem de 
encarregados de educação Pouco Satisfeitos do que de alunos. 

 

 
3.Os alunos que não utilizam meios tecnológicos têm sido apoiados com materiais de aprendizagem em 
papel. 
 

Discordo Totalmente 0  1,3 

Discordo 0 5,3 

Sem opinião 5,6 63,2 

Concordo 55,6 14,5 

Concordo totalmente  38,8 15,7 
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Quase a totalidade dos professores Concordam ou Concordam Totalmente que os alunos que não utilizam 
meios tecnológicos têm sido apoiados com materiais de aprendizagem em papel. A maioria dos 
Encarregados de educação não tem opinião. Uma percentagem significativa Concorda/Concorda 
Totalmente. 
 

 
4.Os alunos que iniciaram o 3.º período sem meios tecnológicos encontram-se já com o equipamento 
necessário para o Ensino à Distância, devido às diligências da comunidade educativa/escolar. 
  

Discordo Totalmente 0  1,3 

Discordo 0 2,6 

Sem opinião 5,6 63,2 

Concordo 55,6 22,4 

Concordo totalmente  38,9 10,5 

 
A quase totalidade dos professores Concorda / Concorda Totalmente que os alunos que iniciaram o 3.º 
período sem meios tecnológicos já se encontram com o equipamento necessário para o Ensino à Distância, 
devido às diligências da comunidade educativa/escolar.  
A maioria dos Encarregados de educação não tem opinião, contudo uma percentagem significativa 
Concorda/Concorda Totalmente. 

                                         Atividades Síncronas e Assíncronas 
 

 Professores  Alunos  Enc. Edu. 

 
5.A atividade letiva lecionada à distância, decorre de forma: 
 

Síncrona 5,6 24,1 26,3 

Assíncrona 0 1,7 1,3 

Síncrona e assíncrona 94,4 72,4 69,7 

Nenhuma 0 1,7 2,6 

 
Em qualquer dos grupos inquiridos, a grande maioria refere que as atividades têm decorrido de forma 
síncrona e assíncrona, embora a percentagem de alunos e de encarregados de educação que declaram 
apenas síncrona seja significativa. De referir que uma percentagem mínima de alunos e encarregados de 
educação, declararam que o ensino à distância não decorre das formas apresentadas.  

 
6.A atividade síncrona tem como objetivo (pode selecionar mais do que uma opção): 
 

tirar dúvidas  83,3 88,8 77,6 

estar com os alunos 72,2 55,2 72,4 

preparar as atividades assíncronas  50,0 54,3 51,3 

apresentações orais dos professores  94,4 65,5 64,5 

apresentações orais dos alunos   61,1 44 47,4 

outra 5,6 6 2,6 

Os objetivos elencados com maior percentagem para as atividades síncronas são: apresentações orais dos 
professores; tirar dúvidas; e estar com os alunos. No entanto, a ordem varia conforme o universo a 
considerar. 
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6.1. Se escolheu Outra, indique qual: 
 
 

Exploração dos 

conteúdos dados no 

estudo em casa. 

Falar com os colegas. 
Dar matéria nova. 
Preparar as tarefas 
semanais. 
Corrigir os trabalhos 
de casa. 
Estar com o 
professor e com os 
amigos. 
Fazer os trabalhos 
semanais. 

Dar matéria nova 

 
7.Cada aula/atividade síncrona tem a duração de 30 minutos. Considero que deveria ter a duração de: 
 

20 minutos  0 1,6 1,3 

30 minutos 50,0 32,8 31,6 

45 minutos 38,9 32,8 35,5 

60 minutos  11,1 32,8 31,6 

 
A aula/atividade síncrona tem a duração adequada para 50% dos professores, 32,8% dos alunos e 31,6% dos 
encarregados de educação. De referir que, só uma pequena percentagem de alunos e encarregados de 
educação considera que a duração deveria ser menor. Verifica-se ainda que as respostas destes dois 
universos, se dividem de forma equitativa pela duração de 30, 45 e 60 minutos. 

                                                             Atividade Assíncrona 
 

 Professores Alunos  Enc. de Ed. 

 
8.A quantidade de tarefas que constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma é: 
 

Insuficiente  0 0,9 6,6 

Adequada 100 91,4 85,5 

Excessiva  0 7,7 7,9 

 
Para a totalidade dos professores, a quantidade de tarefas semanais é Adequada, assim como para a grande 
maioria dos alunos e encarregados de educação. 
 

 
9.A dificuldade das tarefas que constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma é: 
 

Baixa  5,6 18,1 14,5 

Média   94,4 81 81,6 

Alta 0 0,9 3,9 

 
A quase totalidade dos 3 universos considera que a dificuldade das tarefas propostas é Média, havendo 
apenas uma pequena percentagem que considera que são de Baixa dificuldade.  
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10. As tarefas que constam no Plano Semanal da Turma são sobre: 

aprendizagens realizadas no 1.º e 2.º 
períodos. 

11,1 4,3  

novas aprendizagens 16,7 27,6 

as duas anteriores 72,2 68,1 

 
Para a maioria dos professores e para a maioria dos alunos as tarefas são tanto sobre aprendizagens 
efetuadas no 1º e no 2º período como sobre novas aprendizagens. 

 
11.Realização das tarefas nas atividades assíncronas: 

a maioria dos alunos realizou todas 
as tarefas do Plano Semanal 

50,0 88,8 81,6 

a maioria dos alunos realizou a 
maioria das tarefas do Plano 
Semanal 

38,9 9,5 13,2 

a maioria dos alunos realizou 
algumas tarefas do Plano Semanal 

11,1 1,7 3,9 

a maioria dos alunos não realizou 
nenhuma tarefa do Plano Semanal 

0 0 0 

sem opinião 0 0 1,3 

 
Os professores consideram que todas/maioria das tarefas foram realizadas. A quase totalidade dos alunos e 
encarregados de educação, considera que todas as tarefas foram realizadas. 

 
12. Entrega das tarefas realizadas 
 

a maioria dos alunos entregou todas 
as tarefas dentro do prazo 

38,9 69  

a maioria dos alunos entregou a 
maioria as tarefas dentro do prazo 

44,4 28,4 

a maioria dos alunos entregou 
algumas das tarefas dentro do prazo 

16,7 2,6 

a maioria dos alunos não entregou 
nenhuma tarefa dentro do prazo 

0 0 

Os alunos entregaram todas/maioria das tarefas dentro do prazo, tanto na opinião dos professores, como 
na dos alunos.  

 
13.Dou feedback em tempo útil às tarefas realizadas pelos alunos. 
 

Discordo Totalmente 0 0 2,6 

Discordo 0 2,6 0 

Sem opinião 5,6 5,2 5,3 

Concordo 38,8 37,9 28,9 

Concordo totalmente  55,6 
 

54,3 63,2 

Acima de 90% declararam que os professores deram o feedback aos alunos, em tempo útil, em todos os 
universos. 
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                                            Medidas de Apoio à Aprendizagem 
 

14.1. - Professores - Tem conhecimento que neste 3.º período os alunos continuaram, tal como no 1º e 2º 
períodos, a usufruir de acompanhamento? 
14.2 - Alunos – Tens os mesmos apoios que no 1º e 2º períodos (só respondes a esta questão se já tinhas 
apoio do apoio educativo, da educação especial ou da psicóloga) 
14.3 – Encarregados de educação – Neste 3º período, o seu educando teve acompanhamento de algum 
apoio? 

 Professores Alunos  Enc. Ed. 

Apoio Educativo    

Sim  88,9   

Não  11,1   

Apoio aos alunos com medidas de 
suporte à aprendizagem e inclusão 
(Educação especial) 

   

Sim  100   

Não  0   

Psicóloga    

Sim  83,3   

Não  16,7   

Relativamente às medidas de apoio à aprendizagem, a quase totalidade dos professores afirmam que os 
alunos com medidas de apoio à aprendizagem no 1º e 2º períodos continuaram a usufruir dos diversos 
apoios neste 3.º período. 
 

 
15. Os alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão têm efetuado tarefas diferenciadas. 
 

Discordo Totalmente 5,5   

Discordo 5,6 

Sem opinião 5,5 

Concordo 66,7 

Concordo totalmente  16,7 

 
83,4% dos professores inquiridos, considera que os alunos com medidas de suporte à aprendizagem e 
inclusão têm efetuado tarefas diferenciadas. 

 

 
16.Considera que os seus alunos assistem às sessões na televisão do #EstudoEmCasa? 
 

Nunca  0 0 0 

Algumas vezes 5,5 3,4 5,3 

Muitas vezes 66,7 14,7 9,2 

Sempre 27,8 81,9 85,5 

 
Relativamente às aulas transmitidas pela televisão, as respostas oscilam entre Muitas Vezes e Sempre nos 3 
universos. 
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17.Propõe aos alunos tarefas decorrentes do #EstudoEmCasa? 
 

Nunca  0 0,9  

Algumas vezes 55,6 43,1 

Muitas vezes 27,8 35,3 

Sempre 16,7 20,7 

 
A maioria dos professores e dos alunos considera que são propostas Algumas Vezes/ Muitas Vezes  a 
realização das tarefas decorrentes do #EstudoEm Casa. 

                                           Autonomia e Competências Digitais 
 

 Professores  Alunos  Enc. Ed. 

 
18.O Ensino à Distância contribui para desenvolver a autonomia dos alunos. 
 

Discordo Totalmente 0 3,4 7,9 

Discordo 22,2 12,9 13,2 

Sem opinião 22,2 15,5 5,3 

Concordo 38,9 54,3 61,8 

Concordo totalmente  16,7 13,9 11,8 

Nesta questão, a maioria dos professores, alunos e encarregados de educação, considera  que o Ensino à 
Distância contribuiu para desenvolver a autonomia dos alunos. 
 

 
19.O Ensino à Distância contribui para desenvolver as competências digitais dos alunos. 
 

Discordo Totalmente 0 1,7 3,9 

Discordo 5,5 4,3 2,6 

Sem opinião 0 10,3 3,9 

Concordo 66,7 57,8 68,4 

Concordo totalmente  27,8 25,9 21,2 

Também todos os universos dos inquiridos concordam que o Ensino à Distância contribuiu para o 
desenvolvimento das competências digitais dos alunos.  
 

 
20.O Ensino à Distância contribui para desenvolver as minhas competências digitais, como docente. 
 

Discordo Totalmente 0   

Discordo 11,1 

Sem opinião 0 

Concordo 56,6 

Concordo totalmente  33,3 

 
A grande maioria dos professores declara que o Ensino à Distância contribui para desenvolver as suas 
competências digitais. 
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Monitorização E@D 2º ciclo 

                                                            Meios Tecnológicos 
 Professores  Alunos  Enc. de Edu.  

 
Satisfação com a Plataforma Classroom 
 

Nada satisfeito 0 1,4 0 

Pouco satisfeito 7,9 2,7 5,1 

Sem opinião 0 0 0 

Satisfeito 73,7 56,2 66,7 

Muito satisfeito 18,4 39,7 25,6 

 
Nos 3 universos inquiridos, a maioria situa-se no nível de satisfação Satisfeito e Muito Satisfeito com a 
Plataforma Classroom. 

 
 
2.Como professor -Satisfação com o apoio da Equipa de Apoio E@D para a utilização e resolução de 
problemas na Plataforma Classroom. 
2.Como Aluno e Enc.de Ed. - Satisfação com o apoio dos professores para a utilização e resolução de 
problemas na Plataforma Classroom. 

Nada satisfeito 0 0 1,3 

Pouco satisfeito 2,6 2,7 7,7 

Sem opinião 0 0 3,8 

Satisfeito 36,8 46,6 64,1 

Muito satisfeito 60,5 50,7 23,1 

A percentagem de alunos e professores, Satisfeitos ou Muito Satisfeitos, com o apoio à utilização da 
plataforma é equivalente e quase a totalidade. Nos encarregados de educação a percentagem de Muito 
Satisfeito é menor. No entanto maioritariamente, os 3 universos inquiridos, revelam satisfação pelo apoio 
que têm na utilização e resolução de problemas na Plataforma Classroom. 

 
3.Os alunos que não utilizam meios tecnológicos têm sido apoiados com materiais de aprendizagem em 
papel. 
 

Discordo Totalmente 0  0 

Discordo 5,3  2,6 

Sem opinião 10,5  61,5 

Concordo 50  25,6 

Concordo totalmente  34,2  10,3 

A maioria dos encarregados de educação não tem conhecimento, para responder à questão. A maioria dos 
professores considera que os alunos que não utilizam meios tecnológicos têm sido apoiados com materiais 
de aprendizagem em papel. 
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4.Os alunos que iniciaram o 3.º período sem meios tecnológicos encontram-se já com o equipamento 
necessário para o Ensino à Distância, devido às diligências da comunidade educativa/escolar. 
  

Discordo Totalmente 0  1,3 

Discordo 7,9  3,8 

Sem opinião 18,4  56,4 

Concordo 42,1  28,2 

Concordo totalmente  31,6  10,3 

 
Os professores concordam maioritariamente com a afirmação,” Os alunos que iniciaram o 3.º período sem 
meios tecnológicos encontram-se já com o equipamento necessário para o Ensino à Distância, devido às 
diligências da comunidade educativa/escolar.” A maioria dos encarregados de educação não tem opinião, 
mas 38,5% considera que a situação se verifica. 
 

                                            Atividades Síncronas e Assíncronas 
 

 Professores  Alunos  Enc. Edu. 

 
5.A atividade letiva lecionada à distância, decorre de forma: 
 

Síncrona 5,3 20,5 16,7 

Assíncrona 0 0 1,3 

Síncrona e assíncrona 94,7 79,5 82,1 

Nenhuma 0 0 0 

 
Maioritariamente, professores, alunos e encarregados de educação, consideram que o E@D tem as duas 
componentes: Síncrona e Assíncrona.  
 

 
6. A atividade síncrona tem como objetivo (pode selecionar mais do que uma opção): 
 

tirar dúvidas  92,1 95,9 87,2 

estar com os alunos (colegas) 84,2 53,4 76,9 

preparar as atividades assíncronas  65,8 49,3 55,1 

apresentações orais dos professores  65,8 68,5 59 

apresentações orais dos alunos   65,8 69,9 44,9 

Outra 2,6   

 
Tirar dúvidas, para os 3 universos é o maior objetivo das atividades síncronas. De salientar que as 
apresentações orais de professores e dos alunos estão equivalentes e são significativas. 
 

 
 
 
 
 

Leitura. Analisar as 

aulas da TV. 

Corrigir tarefas, fichas 

de trabalho, etc. 

Reforçar as 

Falar sobre como 

está a ser a nossa 

quarentena. 

Aprender novas 

matérias. 
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6.1.Se escolheu Outra, indique qual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprendizagens e o 

desenvolvimento 

pessoal e social 

Desenvolver 

competências.  

Apresentar obras lidas 

pelos alunos. 

Apresentar exemplos, 

apoiar e orientar nas 

tarefas e 

emocionalmente os 

alunos 

Ter espaço para falar 

com os alunos, sobre 

a nova situação. 

Explicar novos 

conteúdos. 

Correção de 

trabalhos. 

Conversar sobre 

coisas propostas. 

 

 
7.Cada aula/atividade síncrona tem a duração de 30 minutos. Considero que deveria ter a duração de: 
 

20 minutos  0 0 1,3 

30 minutos 42,1 60,3 38,5 

45 minutos 57,9 35,6 46,2 

60 minutos  0 4,1 14,1 

    

 
Encarregados de Educação e Professores manifestam, maioritariamente, preferência por 45 minutos de 
duração da aula/atividade síncrona. A maioria dos alunos manifestou preferência por 30 minutos de 
duração da atividade síncrona. 
 

                                                           Atividade Assíncrona 
 

 Professores Alunos  Enc. de Ed. 

 
8.A quantidade de tarefas que constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma é: 
 

Insuficiente  0 0 5,1 

Adequada 78,9 65,8 71,8 

Excessiva  21,1 34,2 23,1 

 
A quantidade de tarefas que constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma é adequada para a maioria 
dos inquiridos. No entanto uma percentagem significativa de alunos considera excessiva. 
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9.A dificuldade das tarefas que constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma é: 
 

Baixa  13,2 20,5 9 

Média   86,8 78,1 79,5 

Alta 0 1,4 11,5 

 
Para a maioria dos inquiridos a dificuldade das tarefas que constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma 
é Média. Há uma percentagem de alunos (20,5%), que considera as tarefas de baixa dificuldade. A possível 
interpretação é que as turmas com mais respondentes são a B, C e D onde as taxas de sucesso e médias de 
níveis são elevadas.  
 

 
10. As tarefas que constam no Plano Semanal da Turma são sobre: 
 

aprendizagens realizadas no 1.º e 2.º 
períodos. 

0 4,1  

novas aprendizagens 10,5 15,1  

as duas anteriores 89,5 80,8  

 
Verifica-se a concordância de Professores e Alunos: as tarefas que constam no Plano Semanal da Turma 
referem-se a aprendizagens realizadas no 1.º e 2.º períodos e a novas aprendizagens. 
 

 
11.Realização das tarefas nas atividades assíncronas: 
 

a maioria dos alunos realizou todas 
as tarefas do Plano Semanal 

34,2 80,8 65,4 

a maioria dos alunos realizou a 
maioria das tarefas do Plano 
Semanal 

47,4 17,8 26,9 

a maioria dos alunos  realizou  
algumas  tarefas do Plano Semanal 

18,4 1,4 5,1 

a maioria dos alunos não realizou  
nenhuma tarefa do Plano Semanal 

0 0 0 

 
Os professores consideram que maioritariamente os alunos entregaram a maioria das tarefas. Os 
encarregados de educação e os alunos consideram maioritariamente que foram entregues todas as tarefas. 
A discrepância possivelmente justifica-se pela percentagem e caraterísticas dos respondentes. 92% dos 
professores responderam ao inquérito, a maioria, e reportam nesta questão a sua experiencia com perfis de 
alunos e turmas diferenciadas.  A percentagem de alunos respondentes é baixa, 30,2% sendo que as turmas 
B, C e D têm um maior número de participantes neste inquérito. As turmas G e J têm cada uma 1 
respondente. 
No entanto, para professores, alunos e encarregados de educação a maioria das tarefas foram realizadas. 
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12. Entrega das tarefas realizadas 
 

a maioria dos alunos entregou todas 
as tarefas dentro do prazo 

18,4 54,8  

a maioria dos alunos entregou a 
maioria as tarefas dentro do prazo 

55,3 39,8  

a maioria dos alunos entregou 
algumas das tarefas dentro do prazo 

26,3 5,5  

a maioria dos alunos não entregou 
nenhuma tarefa dentro do prazo 

0 0  

 
Tal como na questão anterior, as caraterísticas da maioria dos respondentes refletem-se nas percentagens. 
No entanto, para professores e alunos as tarefas foram maioritariamente entregues dentro do prazo. 

  

 
13.O professor dá feedback em tempo útil às tarefas realizadas pelos alunos. 
 

Discordo Totalmente 0 1,4 0 

Discordo 2,6 2,7 9 

Sem opinião 5,3% 20,5 17,9 

Concordo 57,9% 52,1 61,5 

Concordo totalmente  34,2% 23,3 11,5 

 
A maioria, nos 3 universos inquiridos, considera que o professor dá feedback em tempo útil às tarefas 
realizadas pelos alunos. 
 

                                           Medidas de Apoio à Aprendizagem 
 

Tem conhecimento que neste 3.º período os alunos continuaram, tal como no 1º e 2º períodos, a usufruir 
de acompanhamento? 

 Professores Alunos  Enc. Ed. 

Apoio Tutorial Específico  
 

  

Sim  89,5   

Não  10,6   

Apoio aos alunos com medidas de 
suporte à aprendizagem e inclusão 
(Educação especial) 

   

Sim  97,4   

Não  2,6   

 
Psicóloga 

   

Sim  100   

Não     

 
Português Língua Não Materna  
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Sim  74,3   

Não  25,7   

 
 

A quase totalidade dos professores considera que os alunos continuaram, tal como no 1º e 2º períodos, a 
usufruir de acompanhamento. 

 
 

 
15. Os alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão têm efetuado tarefas diferenciadas. 
 

Discordo Totalmente 0   

Discordo 0   

Sem opinião 10,5   

Concordo 68,4   

Concordo totalmente  21,1   

 
Os professores consideram que os alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão têm efetuado 
tarefas diferenciadas. 
 

 
16.Presença às sessões na televisão do #EstudoEmCasa 
 

Nunca  0 0 3,8 

Algumas vezes 50 15,1 19,2 

Muitas vezes 36,8 20,5 19,2 

Sempre 13,2 64,4 57,7 

 
Alunos e encarregados de educação consideram que os alunos assistem Sempre ou Muitas Vezes às sessões 
na televisão do #EstudoEmCasa. Os professores consideram que os alunos assistem Algumas Vezes e Muitas 
Vezes.  
 

 
17.Propostas de tarefas decorrentes do #EstudoEmCasa 
 

Nunca  7,9 13,7  

Algumas vezes 73,7 63  

Muitas vezes 10,5 21,9  

Sempre 7,9 1,4  

 
Alunos e professores concordam que Algumas e Muitas Vezes realizam-se tarefas decorrentes do 
#EstudoEmCasa. 
 

                                            Autonomia e Competências Digitais 
 

 Professores  Alunos  Enc. Ed. 

 



 
 
             
               AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER - Código 151427 
 

21 
 

 

 

 

 

 

18.O Ensino à Distância contribui para desenvolver a autonomia dos alunos. 
 

Discordo Totalmente 0 2,7 3,8 

Discordo 2,6 4,1 10,3 

Sem opinião 5,3 13,7 9 

Concordo 78,9 52,1 60,3 

Concordo totalmente  13,3 27,4 16,7 

 
 
A maioria dos inquiridos, dos 3 universos, responderam positivamente à afirmação “O Ensino à Distância 
contribui para desenvolver a autonomia dos alunos”. 
 

 
19.O Ensino à Distância contribui para desenvolver as competências digitais dos alunos. 
 

Discordo Totalmente 0 2,7 1,3 

Discordo 0 5,5 7,7 

Sem opinião 2,6 6,8 3,8 

Concordo 68,4 53,4 64,1 

Concordo totalmente  28,9 31,5 23,1 

 
A maioria dos inquiridos, dos 3 universos, responderam positivamente à afirmação “O Ensino à Distância 
contribui para desenvolver as competências digitais dos alunos”. 
 

 
20.O Ensino à Distância contribui para desenvolver as minhas competências digitais, como docente. 
 

Discordo Totalmente 0   

Discordo 2,6   

Sem opinião 5,3   

Concordo 65,8   

Concordo totalmente  26,3   

 
Os docentes confirmam que o E@D contribui para o desenvolvimento das suas competências digitais.  
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Monitorização E@D 3º ciclo 

                                                            Meios Tecnológicos 
 Professores  Alunos  Enc. de Edu.  

 

1.Em que medida está satisfeito(a) com a Plataforma Classroom? 

Nada satisfeito 0 0 0 

Pouco satisfeito 10,5 8,5 5 

Sem opinião 0 0 5 

Satisfeito 47,4 63,8 75 

Muito satisfeito 42,1 27,7 15 

A maioria das repostas demonstra que os três grupos (professores, alunos e encarregados de educação) 

estão Satisfeitos ou Muito Satisfeitos com a Plataforma Classroom. A percentagem de inquiridos que 

respondeu Pouco Satisfeito situa-se abaixo dos 11% nos três grupos. 

 

2.Em que medida está satisfeito(a) com o apoio da Equipa de Apoio E@D para a utilização e resolução de 

problemas na Plataforma Classroom? 

Nada satisfeito 0 0 0 

Pouco satisfeito 0 8,5 7,5 

Sem opinião 0 0 2,5 

Satisfeito 31,6 38,3 65 

Muito satisfeito 68,4 53,2 25 

A totalidade de professores inquiridos referiu estar Satisfeito ou Muito Satisfeito com o apoio da Equipa de 

Apoio E@D, para a utilização e resolução de problemas na Plataforma Classroom. Relativamente aos alunos 

e encarregados de educação, cerca de 90% dos inquiridos também refere que se encontra Satisfeito ou 

Muito Satisfeito. 
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3.Os alunos que não utilizam meios tecnológicos têm sido apoiados com materiais de aprendizagem em 

papel. 

Discordo Totalmente 0  0 

Discordo 0  5 

Sem opinião 21,1  60 

Concordo 42,1  15 

Concordo totalmente  36,8  20 

Cerca de 80% dos professores respondeu que alunos que não utilizam meios tecnológicos têm sido apoiados 

com materiais de aprendizagem em papel e os restantes responderam Sem Opinião. Quanto aos 

encarregados de educação a maioria respondeu Sem Opinião e a quase totalidade dos restantes respondeu 

Concordo ou Concordo Totalmente. 

 

4.Os alunos que iniciaram o 3.º período sem meios tecnológicos encontram-se já com o equipamento 

necessário para o Ensino à Distância, devido às diligências da comunidade educativa/escolar. 

Discordo Totalmente 0  2,5 

Discordo 15,8  2,5 

Sem opinião 21,1  52,5 

Concordo 36,8  25 

Concordo totalmente  26,3  17,5 

Cerca de 60% dos professores refere que os alunos que iniciaram o 3.º período sem meios tecnológicos 

encontram-se já com o equipamento necessário para o Ensino à Distância, devido às diligências da 

comunidade educativa/escolar. 

Quanto ao grupo dos encarregados de educação, cerca de 50% referiu Sem Opinião e a grande maioria dos 

restantes referiu que Concorda ou Concorda Totalmente com a afirmação. 

                                          Atividades Síncronas e Assíncronas 
 Professores  Alunos  Enc. Edu. 
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5.A atividade letiva lecionada à distância, decorre de forma: 

Síncrona 5,3 19,1 27,5 

Assíncrona 0 0 0 

Síncrona e assíncrona 94,7 80,9 67,5 

Nenhuma 0 0 5 

A grande maioria das repostas dos inquiridos refere que a atividade letiva, lecionada à distância, decorre de 

forma Síncrona e Assíncrona. Uma percentagem significativa de respostas no grupo dos alunos e 

encarregados de educação refere que a atividade letiva decorre de forma Síncrona. 

 

6.A atividade síncrona tem como objetivo (pode selecionar mais do que uma opção): 

tirar dúvidas  94,7 97,9 82,5 

estar com os alunos 68,4 36,2 65 

preparar as atividades assíncronas  63,2 40,4 57,5 

apresentações orais dos professores  47,4 53,2 45 

apresentações orais dos alunos   73,7 91,5 67,5 

Outra 
 

   

Quanto aos objetivos da atividade síncrona, as respostas foram bastante diversas. A opção com uma 
percentagem maior de respostas foi tirar dúvidas, seguindo-se apresentações orais por parte dos alunos. 

 

 

 

 

6.1.Se escolheu Outra, indique qual: 

 

 

Responder a alguns 

quiz; 

Reforçar as 

aprendizagens e 

desenvolvimento 

pessoal e social; 

Aprofundar 

conteúdos 

estudados de forma 

autónoma pelos 

alunos; Fazer o 

ponto da situação 

Para o professor dar 

a matéria; 

Os professores 

explicarem a 

matéria; 

Realizar testes; 

Explicar a matéria. 
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sobre as tarefas por 

realizar de alguns 

alunos; 

Realização de 

exercícios no paint 

com apresentação 

aos alunos. 

 

7.Cada aula/atividade síncrona tem a duração de 30 minutos. Considero que deveria ter a duração de: 

20 minutos  0 4,3 0 

30 minutos 42,1 61,7 32,5 

45 minutos 47,4 29,8 57,5 

60 minutos  10,5 4,3 10 

A maioria das respostas no grupo dos professores e encarregados de educação refere que cada 

aula/atividade síncrona deveria ter a duração de 45 minutos. No grupo dos alunos, a maioria dos inquiridos 

refere a duração de 30 minutos. 

                                                               Atividade Assíncrona 
 Professores Alunos  Enc. de Ed. 

 

8.A quantidade de tarefas que constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma é: 

Insuficiente  0 2,1 2,5 

Adequada 78,9 70,1 75 

Excessiva  21,1 27,7 22,5 

Nos três grupos a maioria das respostas refere que a quantidade de tarefas que constam no Plano Semanal 

de Trabalho da Turma é Adequada. 
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9.A dificuldade das tarefas que constam no Plano Semanal de Trabalho da Turma é: 

Baixa  21,1 10,6 12,5 

Média   78,9 83 85 

Alta 0 6,4 2,5 

Nos três grupos a maioria das respostas refere que a dificuldade das tarefas que constam no Plano Semanal 

de Trabalho da Turma é Média. 

 

10. As tarefas que constam no Plano Semanal da Turma são sobre: 

aprendizagens realizadas no 1.º e 2.º 

períodos. 

0 0  

novas aprendizagens 36,8 59,6  

as duas anteriores 63,2 40,4  

A maioria das respostas no grupo dos professores refere que as tarefas que constam no Plano Semanal da 

Turma são sobre aprendizagens já realizadas e novas aprendizagens, enquanto que no grupo dos alunos a 

maioria das respostas refere que são sobre novas aprendizagens. Nenhum dos grupos refere que as tarefas 

são exclusivamente sobre aprendizagens realizadas no 1.º e 2.º períodos. 

 

11.Realização das tarefas nas atividades assíncronas: 

a maioria dos alunos realizou todas 

as tarefas do Plano Semanal 

31,6 91,5 82,5 

a maioria dos alunos realizou a 

maioria das tarefas do Plano 

Semanal 

63,2 4,3 17,5 

a maioria dos alunos  realizou  

algumas  tarefas do Plano Semanal 

5,3 4,3 0 

a maioria dos alunos não realizou  

nenhuma tarefa do Plano Semanal 

0 0 0 

No grupo dos professores mais de metade dos inquiridos refere que a maioria dos alunos realizou a maioria 

das tarefas do Plano Semanal. Nos grupos dos alunos e encarregados de educação a grande maioria das 

respostas refere que a maioria dos alunos realizou todas as tarefas do Plano Semanal. 
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12. Entrega das tarefas realizadas 

a maioria dos alunos entregou todas 

as tarefas dentro do prazo 

31,6 66  

a maioria dos alunos entregou a 

maioria as tarefas dentro do prazo 

42,1 31,9  

a maioria dos alunos entregou 

algumas das tarefas dentro do prazo 

26,3 2,1  

a maioria dos alunos não entregou 

nenhuma tarefa dentro do prazo 

0 0  

No grupo dos professores a opção com mais respostas refere que a maioria dos alunos entregou a maioria 

as tarefas dentro do prazo. No grupo dos alunos a opção com mais respostas refere que a maioria dos 

alunos entregou todas as tarefas dentro do prazo. 

 

13.Dou feedback em tempo útil às tarefas realizadas pelos alunos. 

Discordo Totalmente 0 0 0 

Discordo 5,3 8,5 0 

Sem opinião 0 25,5 30 

Concordo 42,1 48,9 60 

Concordo totalmente  52,6 17 10 

A maioria dos inquiridos nos três grupos Concorda ou Concorda Totalmente que as respostas dos 

professores às tarefas são dadas em tempo útil. 

                                              Medidas de Apoio à Aprendizagem 
 Professores Alunos  Enc. Ed.  

 14. Tem conhecimento que neste 3.º período os alunos continuaram, tal como no 1º e 2º períodos, a 

usufruir de acompanhamento? 

Apoio Tutorial Específico    

Sim  100   
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Não     

Apoio aos alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e inclusão 

( Educação especial) 

   

Sim  100   

Não     

Psicóloga    

Sim  100   

Não     

Português Língua Não Materna     

Sim  94,1   

Não  5,9   

A totalidade dos docentes inquiridos refere que tem conhecimento que neste 3.º período os alunos 

continuaram, tal como no 1º e 2º períodos, a usufruir de acompanhamento no que diz respeito ao Apoio 

Tutorial Específico, ao Apoio do docente do Ensino Especial e ao Apoio por parte da Psicóloga. A Português 

Língua Não Materna a quase totalidade dos docentes refere a continuidade do apoio. 

 

15. Os alunos com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão têm efetuado tarefas diferenciadas. 

Discordo Totalmente 0   

Discordo 5,3   

Sem opinião 5,3   

Concordo 52,6   

Concordo Totalmente  36,8   

A grande maioria das respostas dos professores refere que Concorda ou Concorda Totalmente que os alunos 

com medidas de suporte à aprendizagem e inclusão têm efetuado tarefas diferenciadas. 
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16.Considera que os seus alunos assistem às sessões na televisão do #EstudoEmCasa? 

Nunca  0 6,4 12,5 

Algumas vezes 68,4 46,8 52,5 

Muitas vezes 26,3 31,9 27,5 

Sempre 5,3 14,9 7,5 

A opção com mais respostas nos três grupos refere que os alunos assistem Algumas Vezes às sessões na 

televisão do #EstudoEmCasa, seguindo-se a opção Muitas Vezes. 

17.Propõe aos alunos tarefas decorrentes do #EstudoEmCasa? 

Nunca  47,4 23,4  

Algumas vezes 42,1 68,1  

Muitas vezes 10,5 8,5  

Sempre 0 0  

A maioria das respostas dos inquiridos refere que os professores propõem Algumas Vezes ou Nunca tarefas 

aos alunos decorrentes do #EstudoEmCasa. No grupo dos professores a percentagem de respostas mais 

elevada é na opção Nunca, enquanto que nos alunos é na opção Algumas Vezes. 

                                               Autonomia e Competências Digitais 
 Professores  Alunos  Enc. Ed. 

 

18.O Ensino à Distância contribui para desenvolver a autonomia dos alunos. 

Discordo Totalmente 0 2,1 0 

Discordo 15,8 6,4 12,5 

Sem opinião 5,3 12,8 15 

Concordo 57,9 42,6 50 

Concordo Totalmente  21,1 36,2 22,5 

Nos três grupos a maioria das respostas refere que os inquiridos Concordam/ Concordam Totalmente que o 

Ensino à Distância contribui para desenvolver a autonomia dos alunos. 
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19.O Ensino à Distância contribui para desenvolver as competências digitais dos alunos. 

Discordo Totalmente 0 0 0 

Discordo 15,8 12,8 10 

Sem opinião 5,3 6,4 7,5 

Concordo 42,1 57,4 57,5 

Concordo Totalmente  36,8 23,4 25 

Nos três grupos a maioria das respostas refere que os inquiridos Concordam/ Concordam Totalmente que o 

Ensino à Distância contribui para desenvolver as competências digitais dos alunos. 

 

20.O Ensino à Distância contribui para desenvolver as minhas competências digitais, como docente. 

Discordo Totalmente 5,3   

Discordo 5,3   

Sem opinião 0   

Concordo 52,6   

Concordo Totalmente  36,8   

A grande maioria das respostas refere que os professores Concordam /Concordam Totalmente com o facto 

de que o ensino à distância contribui para desenvolver as suas competências digitais. 
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