Página 0 de 15

Índice
Pág.
Nota introdutória ….………………………….….…..….……………..………

02

A. O Processo de autoavaliação do Plano E@A ……………....….……..

03

B. Metodologia adotada ………………………………..……………...…......

05

C. Análise dos resultados dos Inquéritos por domínio ………………..

06

1 - Avaliação das aprendizagens no E@D ………………….………...

06

2 - Relação pedagógica com os alunos no E@D ………….…………

07

3 - Estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D ….

09

4 - Recursos e instrumentos utilizados no E@D …………………….

10

D. Considerações Finais ……..……………………………………………..…..

12

E. Anexos ……………………………………………………………………………

14

Página 1 de 15

Nota Introdutória
O Plano de Ensino a Distância do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa traçou, de forma sintética,
as linhas orientadoras para as atividades pedagógicas do 3.º período do ano letivo de 2019/2020
para um contexto único, nunca antes vivido. Este Plano, teve em conta a realidade atual e o pouco
tempo disponível para a sua realização e implementação, implicou ser reajustado sempre que
necessário. Durante este período, foram realizados, em vários momentos, inquéritos à Comunidade
Escolar para avaliar o Plano.

As plataformas utilizadas no Agrupamento foram as seguintes:
▪

- Pré-Escolar - ClassDojo

▪

- 1.º Ciclo – Google Classroom e/ou ClassDojo

▪

- 2.º, 3.º ciclo e Secundário – Google Classroom

Os coordenadores de departamento, em articulação com os subcoordenadores, os coordenadores
de ano e os diretores de curso, acompanharam os docentes na concretização das orientações
pedagógicas. Os coordenadores de Diretores de Turma apoiaram e acompanharam os Diretores de
Turma na concretização do Plano. Os Diretores de Turma coordenaram o trabalho do Conselho de
Turma. No 1º ciclo os coordenadores de ano apoiaram e acompanharam os professores titulares de
turma na concretização do Plano. Existiu ainda uma equipa de apoio técnico que teve a função de
capacitar os professores, através das estruturas intermédias, para a utilização de meios tecnológicos
/ ferramentas digitais e de metodologias de ensino a distância, nomeadamente as que constavam
no Roteiro Google – G Suite for Education.
O E@D desenvolveu-se através da realização de sessões síncronas e assíncronas, para orientação
educativa dos alunos e para esclarecimento de dúvidas, com horário fixo semanal, para o
estabelecimento de rotinas e conferir segurança aos alunos.
A equipa de autoavaliação foi responsável pela definição dos indicadores de qualidade, quantidade
e momentos de recolha e pela monitorização e regulação do Plano E@D no Agrupamento, tendo
em conta o documento “Roteiro – 8 princípios orientadores para a Implementação do Ensino a
Distância (E@D) nas Escolas” do Ministério da Educação e proposto ajustes à estratégia seguida
durante a aplicação do Plano.
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A.

O Processo de autoavaliação do Plano E@A do Agrupamento Pinheiro e Rosa

A avaliação de um Plano, a partir de uma análise de diagnóstico, visa a criação de termos de
referência para maiores níveis de exigência, bem como a identificação de boas práticas organizativas,
de procedimentos e pedagógicas relativas à escola e ao trabalho de educação, ensino e
aprendizagem, que se constituam em modelos de reconhecimento, valorização, incentivo e
dinamização educativa.

O sistema de autoavaliação do E@A visou, de forma sistemática e permanente, os seguintes
objetivos:
a) possibilitar à comunidade educativa um conjunto de referências e indicadores que
permitam a autoavaliação e autorregulação do E@A;
b) identificar os pontos fortes e os pontos fracos dos processos no E@A;
c) estabelecer o confronto entre os objetivos esperados e os alcançados;
d) assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e
responsabilidade, apesar das condicionantes provocadas pela pandemia;
e) promover uma cultura de melhoria continuada no sistema organizativo, nos
procedimentos e no processo de ensino e aprendizagem.

Os Indicadores de Qualidade definidos foram:
- Grau de satisfação dos docentes, alunos e encarregados de educação;
- Qualidade do feedback dado aos alunos;
- Mecanismos de apoio dirigidos aos alunos sem computador e ligação à internet.

Os Indicadores de Quantidade definidos foram:
- Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores;
- N.º de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho elaborado;
- Disponibilização de meios tecnológicos de E@D;
- Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos;
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- Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à
internet em casa.

A recolha de dados foi realizada mensalmente, através de questionário Forms, complementada pelos
questionários “Conhecer para Apoiar”, enviados aos docentes periodicamente pelo Ministério da
Educação.

O agrupamento optou por avaliar 4 Domínios:
1. Avaliação das aprendizagens no E@D
2. Relação pedagógica com os alunos no E@D
3. Estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
4. Recursos e instrumentos utilizados no E@D.

A Equipa responsável pela Avaliação Interna e do Plano E@D foi:
Marco Quinteiro (coordenador); Rita Silva (2º e 3º Ciclo); Alexandra Félix (1º Ciclo); Márcia Roncon
(1º Ciclo); Fernanda Filipe Silva (1º Ciclo); Virgínia Pacheco (Pré-Escolar); António Caetano
(Secundário); Élia Fagundes (Pessoal não docente)
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B - Metodologia adotada
Foram aplicados questionários aos elementos que compõem a comunidade educativa, identificando
evidências que justificassem uma análise mais objetiva.
A equipa de autoavaliação decidiu aplicar os questionários ao universo do agrupamento.

Números totais de respostas recebidas no 1º momento:
Docentes: Total de Inquéritos entregues: 266 (185 respondidos, o que representa 70% do total);
Encarregados de educação do 1º Ciclo: Total de Inquéritos entregues: 855 (381 respondidos, o
que representa 45% do total);
Encarregados de educação da Secundária Pinheiro e Rosa: Total de Inquéritos entregues: 506
(113 respondidos, o que representa 22% do total);
Encarregados de educação da EB Dr. Neves Júnior: Total de Inquéritos entregues: 559 (232
respondidos, o que representa 42% do total);
Encarregados de educação da EB PEC: Total de Inquéritos entregues: 312 (118 respondidos, o
que representa 38% do total);
Alunos da EB PEC- Estoi: total de inquéritos solicitados: 312 (84 respondidos, o que representa
27% do total).
Alunos da EB Dr. Neves Júnior: total de inquéritos solicitados: 559 (229 respondidos, o que
representa 41% do total).
Alunos da Secundária Pinheiro e Rosa: total de inquéritos solicitados: 506 (111 respondidos, o
que representa 22% do total).
Foram elaborados vários tipos de questionários de acordo com o público-alvo e o nível de ensino.

Números totais de respostas recebidas no 2º momento:
Encarregados de educação do 1º Ciclo: Total de Inquéritos entregues: 855 (377 respondidos, o
que representa 44% do total);
Encarregados de educação da Secundária Pinheiro e Rosa, da EB Dr. Neves Júnior e da EB PEC:
Total de Inquéritos entregues: 1377 (478 respondidos, o que representa 35% do total);
Alunos da Secundária Pinheiro e Rosa, da EB Dr. Neves Júnior e da EB PEC: Total de Inquéritos
entregues: 1377 (428 respondidos, o que representa 31% do total);
Foram elaborados vários tipos de questionários de acordo com o público-alvo e o nível de ensino.
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C - Análise dos resultados dos Inquéritos por domínio

1.

Avaliação das aprendizagens no E@D

De uma forma geral, pode afirmar-se que os alunos e encarregados de educação estão satisfeitos
com os métodos utilizados no E@D. Sentiram que se podiam pronunciar sobre as metodologias no
E@D. Os professores lecionaram novos conteúdos utilizando vários recursos e/ou ferramentas para
os avaliar. Os professores deram feedback do trabalho realizado e respetivas soluções.
Alguns encarregados de educação consideraram que o feedback dos trabalhos realizados foi, por
vezes, insuficiente, ficando apenas como entregue na plataforma. Alguns encarregados de educação
queixaram-se de não terem informações relativas ao comportamento e participação dos seus
educandos nas sessões síncronas e da avaliação das aprendizagens.
A avaliação das aprendizagens foi feita:

Inquérito “Conhecer para apoiar – professores” – 103 respostas
Os docentes referiram ainda avaliar a participação nas sessões síncronas e cumprimento dos planos
de trabalho, a resolução das fichas de trabalho, Quizzes, trabalhos individuais, testes online e Kahoot.
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2.

Relação pedagógica com os alunos no E@D

Nas aulas, o clima foi adequado à aprendizagem cumprindo a normas sociais (os alunos não falaram
ao mesmo tempo, ouvindo o que o professor explicava, não estando distraídos, etc.). Os professores
encorajaram os alunos a realizar trabalho autónomo. Os professores esclareceram dúvidas sobre os
conteúdos abordados nas sessões síncrona e sobre as tarefas solicitadas.
A percentagem de participação dos alunos foi estimada em:

Inquérito “Conhecer para apoiar – Diretores de Turma” – 63 respostas

Na sua maioria, os docentes realizaram 1 a 2 vezes por semana sessões síncronas com os seus
alunos, enviando materiais para sessões assíncronas e feedback com a mesma regularidade. A
maioria dos docentes considerou ter sido boa a adaptação ao E@D, tanto a sua como a dos alunos.
Consideraram que a escola lhes deu a possibilidade de se pronunciarem sobre o E@D e que
cumpriram as planificações e critérios de avaliação definidos. Consideraram ainda que os alunos
revelaram autonomia para trabalhar no E@D e o comportamento e participação nas sessões
síncronas foi boa. Revelaram também que a quantidade de tarefas e planificações que a escola lhes
pediu foram as necessárias. Consideraram que a escola conseguiu dar uma boa resposta aos alunos
com menos meios informáticos. Consideraram que um dos possíveis constrangimentos do ensino a
distância é, sem dúvida, a fiabilidade do trabalho dos alunos. Os docentes referiram que alguns
alunos se ausentam durante a sessão síncrona. Sentiram que deveriam existir outros programas para
apoiar alunos sem meios informáticos, à semelhança do que se já faz no projeto Lusco-fusco.
Consideram que os alunos que menos participam no E@D acabam por ser os que têm menos apoio
dos encarregados de educação. De uma forma geral, os docentes consideraram que o E@D não
substitui a qualidade do ensino presencial. Consideram que o E@D, apesar de não promover a
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relação pedagógica e emocional, promove a manutenção de alguma relação de "proximidade" num
contexto de distanciamento. Destacam ainda ser mais difícil trabalhar no E@D com os alunos do 1.º
ciclo.
Foi programado algum trabalho para os alunos sem acesso ao computador e/ou internet:

Inquérito “Conhecer para apoiar – Diretores de Turma” – 63 respostas

De uma forma geral, pode-se considerar que os alunos e encarregados de educação estão bastante
satisfeitos com o trabalho desenvolvido pelos professores no E@D. A maior parte das questões
fechadas têm como resposta Bom e Muito Bom. Um grande número de encarregados de educação
do 1.º ciclo considerou insuficiente um tempo semanal de sessão síncrona, sugerindo o seu
aumento. Um grande número de encarregados de educação referiu que foram enviados demasiados
trabalhos de casa para os seus educandos. Sugeriram que apenas 1 ficha por semana seria suficiente.
Alguns consideram que não se realizou ensino diferenciado, pois as fichas enviadas eram iguais para
todos, até para os alunos com muitas dificuldades. Os encarregados de educação em teletrabalho
referiram algumas dificuldades em terem computadores em número suficiente para os filhos e para
eles próprios. Referiram que, em algumas disciplinas, não houve sintonia com o EstudoEmCasa.
Alguns encarregados de educação da escola EB Poeta Emiliano da Costa referiram ter poucos meios
e dificuldades a nível informático, tal como os avós com quem deixam os filhos enquanto trabalham,
não conseguindo dar o apoio devido. Referiram ainda que os seus educandos passaram mais tempo
a resolver fichas do que em sessão síncrona e entendem que deveria ser ao contrário. No ensino
secundário, alguns encarregados de educação referiram que as resoluções das fichas deviam ser
mais detalhadas. Referiram ainda que os alunos mais tímidos não tentaram esclarecer as suas
dúvidas e que esta situação é muito difícil para os alunos com necessidades educativas especiais.
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Os alunos apontaram para a redução do volume de trabalho enviado. Alguns alunos revelaram
dificuldades em introduzir os seus trabalhos na plataforma. Sugeriram uma app para facilitar o
processo. Muitos alunos sugeriram o aumento do tempo em sessão síncrona com os professores.
Alguns alunos da escola EB Poeta Emiliano da Costa queixaram-se de terem dificuldades com a
internet de casa.

3.

Estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D

Os professores apoiaram os alunos por via eletrónica sempre que necessário, e as suas atividades
sido adequadamente planificadas. Nas disciplinas foram pedidos vários tipos de tarefas ou trabalhos
diferentes. Os professores verificaram se os alunos perceberam as matérias, antes de avançar. As
atividades de aula foram variadas e fáceis de entender. Os professores aplicaram com frequência
tarefas de modo a que cada aluno tenha percebido como estava a evoluir a sua aprendizagem na
disciplina. Em algumas matérias foi pedido aos alunos que fizessem pesquisas na internet ou em
livros/jornais, etc. Os professores estimularam a participação de todos, incluindo o que têm mais
dificuldades, integrando e valorizando as suas observações. Os professores tentaram promover a
inclusão de todos alunos.
Os Conselhos de Turma articularam entre si as dinâmicas de trabalho com os alunos:

Inquérito “Conhecer para apoiar – Diretores de Turma” – 63 respostas
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As atividades desenvolvidas com os alunos ocorrem praticamente em todas as disciplinas da turma:

Inquérito “Conhecer para apoiar – Diretores de Turma” – 63 respostas

4.

Recursos e instrumentos utilizados no E@D

Os professores utilizaram outros materiais nas aulas, para além dos existentes nos manuais
adotados. O manual escolar adotado foi essencial para estudar e aprender. Utilizaram mais do que
um recurso de ensino a distância (Google Classroom, plataforma Moodle, Dropbox, email) para o
apoio à aprendizagem. Os docentes identificaram ainda como recursos utilizados:
Telemóvel, fichas do "EstudoEmCasa", recursos da Escola Virtual e da Aula Digital. Relativamente às
propostas online das editoras, destacaram a plataforma Escola Virtual pela variedade de recursos e
interação que permite com os alunos inscritos nas turmas virtuais. A plataforma Kahoot também foi
utilizada, tratando-se de uma plataforma motivadora que pode ser utilizada sincrónica e
assincronicamente. Usaram ainda materiais autênticos disponíveis na internet.

Inquérito “Conhecer para apoiar – professores” – 103 respostas
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No que diz respeito aos instrumentos de comunicação que utilizaram:

Inquérito “Conhecer para apoiar – professores” – 103 respostas

A modalidade de comunicação usada com os alunos foi síncrona (89%) e assíncrona (11%). A forma
de contacto com os alunos foi em turma (90%) e individual (10%).

O Centro da Apoio à Aprendizagem (CAA) assegurou algum apoio a distância para os alunos e
estabeleceu alguma articulação com os CRI para assegurarem a continuidade dos seus serviços
especializados. Os professores e técnicos relacionados com o CAA do pré-escolar/1.º ciclo
articularam e diversificaram estratégias e instrumentos de comunicação com os alunos e
encarregados de educação.

Foi fornecida informação aos alunos sobre o cronograma de trabalho em contexto virtual, com
horários pré-estabelecidos:

Inquérito “Conhecer para apoiar – Diretores de Turma” – 63 respostas
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D – Considerações Finais

A adesão massiva das comunidades educativas ao ensino a distância foi feita por uma necessidade
imprevista, em contexto de emergência, e não por opção. Este contexto de pandemia veio acreditar
e reforçar a importância da tecnologia na educação nas múltiplas formas de ser utilizada. Pode ser
um assistente à aprendizagem em contexto escolar ou até ajudar à revisão e consolidação em casa
de conteúdos lecionados na escola. Pode substituir-se integralmente à frequência física numa
escola, como foi o caso durante o período de confinamento. Pode usar-se dentro ou fora da sala de
aula, com ou sem professor, como apoio suplementar ou como substituto das aulas presenciais,
como solução de estudo autónomo ou como alternativa única para quem estiver de quarentena ou
a habitar em áreas remotas. As diferenças entre umas soluções e outras são tão significativas que
cada uma deverá ter os seus efeitos estudados isoladamente, para que fique claro o que funcionou
e o que não funcionou. Será relevante, por exemplo, estudar os efeitos na motivação dos alunos
entre a utilização da tecnologia numa sala de aula ou da tecnologia para ensino a distância (sem
interação cara a cara com o professor).
O E@D foi uma forma de providenciar o acesso à escola e esta monitorização pretendeu inquirir se
houve igualmente vantagens (ou, pelo menos, ausência de prejuízo) para os alunos.
Ficou claro neste trabalho que a ausência de interação direta com o professor foi prejudicial à
aprendizagem. Nesta modalidade, o ensino a distância integral e sem interação é menos eficaz do
que ter aulas presenciais. Mas houve um lado positivo: talvez para uma situação futura, poderemos
considerar as abordagens mistas (presencial + ensino a distância) que talvez apresentem melhores
resultados, quiçá semelhantes às inteiramente presenciais, sendo sempre o professor o elementochave.
Ao contrário da frequência presencial na escola, o ensino a distância implicou custos para as famílias,
quer no computador onde obter e efetuar os exercícios escolares (em alguns casos bastará tablet),
quer na ligação à internet de banda larga, isto é, com capacidade para a transferência de ficheiros e
para a participação em reuniões síncronas com vídeo. Isto teve uma incontornável consequência: há
uma desvantagem evidente para as famílias socialmente desfavorecidas e infoexcluídas, o que se
notou particularmente na escola EB Poeta Emiliano da Costa. Com rendimentos mais baixos, terão
provavelmente menor número de equipamentos disponíveis e piores ligações à internet (ou mesmo
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ausência). Não houve oportunidade para atenuar os efeitos dessas desigualdades, por exemplo,
distribuindo equipamentos às famílias, no âmbito de programas de inovação educativa.
Independentemente dos pontos fortes ou fracos do E@D, esta foi a solução possível num período
particularmente adverso e exigente. Assim sendo, o objetivo desta reflexão não será tanto o de
discutir se a solução é boa ou má, mas sim de como a tornar melhor e mais eficaz. Isto, claro, no
pressuposto de as escolas voltarem a ser encerradas por várias semanas ou até meses.
Sabe-se que a interação do professor com o aluno é determinante à sua probabilidade de sucesso
escolar. No ensino a distância, a tendência mantém-se e quanto mais frequente e de melhor
qualidade for a interação dos professores com os alunos, melhor a aprendizagem e a motivação.
Apesar do ensino ser a distância é importante que os professores não assumam papéis meramente
administrativos das plataformas digitais e mantenham contacto frequente com os alunos, tendo
ficado claro nos inquéritos que isso é essencial para a satisfação de todos os envolvidos.
A adaptação dos professores ao E@D foi exigente e demorou algum tempo. Uma utilização eficaz
das ferramentas digitais do ensino a distância requer formação e treino, que a larga maioria dos
docentes do agrupamento apenas teve na utilização da plataforma Google Classroom.
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E - Anexos

Página 0 de 15

Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total Alunos: 559(41% inquéritos respondidos)

Alunos da EB2,3 Dr. Neves Júnior

Relativamente ao E@D:
Com que frequência os professores enviam aos alunos materiais elaborados
por si, para o desenvolvimento de trabalho autónomo?
Com que frequência os professores enviam conteúdos aos seus alunos
preparados por terceiros (vídeos, demonstrações)?
Com que frequência esclarecem dúvidas dos alunos nas sessões
assíncronas?
Com que frequência enviam vídeos gravados por si aos seus alunos?
Com que frequência realizam sessões síncronas com os seus alunos nas
plataformas indicadas no Plano E@D?
Com que frequência os professores contactam com os seus alunos pelo
telefone (principalmente nos casos em que os alunos não têm internet)?
Com que frequência os professores disponibilizam aos seus alunos materiais
para realizar trabalho autónomo?
Com que frequência avaliam os trabalhos dos seus alunos?
Com que frequência dão feedback da avaliação aos seus alunos?
Relativamente ao E@D:
Como avaliarias a tua adaptação à realidade do E@D?
Como avaliarias a adaptação dos professores à realidade do E@D?
Como avaliaria a escola no E@D relativamente:
à possibilidade de te pronunciares sobre as metodologias de ensino
a forma de avaliar os alunos, cumprindo os critérios de avaliação
a tua autonomia para realizares o trabalho autónomo pedido
o comportamento dos alunos nas sessões síncronas
a participação dos alunos nas sessões síncronas
a forma como as atividades estão a ser planificadas
relativamente à quantidade de tarefas e trabalhos diferentes pedidos aos
alunos
relativamente à forma como a escola estimula a participação de todos os
alunos no E@D, principalmente dos com menos meios informáticos

Nunca
(%)

1x 15/15
(%)

1x2x sem.
(%)

3x4x sem.
(%)

Diariam.
(%)

1

5

71

13

10

Total
Inq.

229
4

26

59

7

4

4

9

28

10

49

69
5

17
9

12
40

1
7

1
39

60

13

15

4

8

13

12

40

18

17

3
10

12
19

38
45

13
11

34
15

M. Má
(%)

Má
(%)

Razoável
(%)

Boa
(%)

Muito Boa
(%)

2
1

4
1

30
27

49
51

15
20

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

2
4
4
1
3
1
17

13
14
14
16
23
8
30

45
45
50
43
49
44
32

16
23
28
35
18
40
14

24
14
4
5
7
7
7

6

10

33

20

31
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Avaliação Interna do Agrupamento Pinheiro e Rosa – 2019/2020 – Alunos da EB2,3 Dr. Neves Júnior

Sugestões relativas às estratégias usadas no E@D:
Poderia fazer um plano de exercícios!!!
Eu achei a estratégia muito boa.
Por favor alguém peça aos professores da RTP do estudo em casa do 5º e 6º ano para ajustarem as suas formas de falar pois falam como se os alunos que
estão a ver as aulas parecem do pré-escolar.
Particularmente na nossa casa, não concordamos com a imposição por parte de alguns professores de que a câmara de vídeo esteja ligada, recusando a falar
com o aluno, se este não tiver a mesma ligada.
Gosto como está.
Eu acho que as sessões podiam ser mais os alunos a participar.
Tenho aulas virtuais e é muito bom.
Nada a contradizer.
Está muito bem.
Eu aconselho que os professores não mandem tantos trabalhos como alguns estão mandar.
Os professores não fazem o que foi dito para fazerem.
Gosto muito da forma de como os professores e todas as pessoas ligadas à educação estão a lidar com a forma de continuarmos a ter aulas.
Enviar os trabalhos com as soluções para os alunos poderem corrigir.
O ensino á distancia não é fácil mas os professores estão a dar conta do recado.
Tem que ser uma melhor plataforma e também ter uma app para pôr os trabalhos (organizar).
Os professores deviam corrigir os trabalhos.
Gostava de ter mais aulas síncronas.
Darem mais matéria e mais tempo de aulas com os professores, os professores tentarem dar feedback aos trabalhos.
Diminuírem a carga de trabalhos.
As vezes mando os trabalhos e os professores não recebem. E só sei da situação quando os professores informam.
Eu sou disléxico e demoro mais tempo a fazer as tarefas por isso quando o professor prevê 60 minutos eu demoro o dobro.
Não tenho nenhuma opinião ou sugestão para esclarecer.
Os professores enviarem um pouco de menos trabalho aos alunos.
Achei muito boa ideia criarem uma plataforma para podermos enviar os trabalhos, os professores podem propor tarefas e é onde também decorrem as
videoconferências.
Grande excesso de trabalhos.
Acho que deviam antes das aulas certificarem-se que estava tudo ok.
Mais tempo de aula.
Mais tempo para trabalhar e menos para falar.
Está tudo bom assim.
Esta tudo bom.
Alargamento dos prazos de entrega dos trabalhos.
Preferia estar na escola.
Mandarem 1 trabalho por semana.
As estratégias usadas no Ensino a Distância são bastante boas.
Não terem barulho de fundo ou cães a ladrar e não ficarem logo chateados quando nós saímos porque as vezes ficamos sem net.
Acho que os alunos não deveriam ser obrigados a ver a telescola todos os dias pois na minha opinião é uma perda de tempo.
Acho que 30 min de aula é pouco.
Sugiro aumentar a duração das aulas síncronas e que diminuam os TPC.
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Eu acho que os professores esclarecem muito bem as dúvidas porque sempre que os alunos precisam os mesmos dizem que podem enviar um mail ou uma
mensagem.
Eu gostei por que coligimos descobrir uma nova forma de ensino.
Muitas vezes os professores chegam atrasados às aulas síncronas combinadas (tendo em conta que os horários estão determinados desde o inicio deste
ensino à distância).
Eu acho que as aulas têm matérias que já foram dadas.
Eu entendo todo.
Acho que não pois está a correr tudo bem.
Acho que de maneira alguma aulas digitais ajudam a aprender e a tirar duvidas aos alunos e nas aulas temos outra interação com os professores e com os
colegas.
É muito difícil.
São otimas.
Tem muitos alunos com dificuldades para entrar e para enviar trabalhos, os professores poderiam checar isso todos os dias.
Em alguns casos esclarecer mais dúvidas e explicar a matéria dos trabalhos enviados.
Não tenho nenhuma sugestão relevante, mas no entanto gostaria de ser avaliada por todos os meus professores, assim sendo poderia saber o que melhorar e
corrigir nas minhas aprendizagens.
Menos trabalhos
Quero que os professores nos deem feedback dos trabalhos.
Na minha opinião, existem disciplinas que enviam trabalhos a mais, o que se torna desnecessário para a aprendizagem no meu ver.
Na minha opinião, acho que certos professores deveriam mandar menos trabalhos.
Os professores deveriam enviar menos trabalhos, porque individualmente os trabalhos já demoram um pouco, mas somando todos, ocupa bastante espaço (e
se adicionarmos ainda as teleaulas e videoaulas ainda ocupam mais tempo).
Eu gostava que não mandassem tantos trabalhos porque temos MUITAS disciplinas mtos trabalhos todos os dias, e não se aprende nada com esses tantos de
trabalhos porque não quer dizer que é porque tem muitos q a gente aprende, e NINGUEM entende nada nas aulas online.
Mandar menos trabalhos
Acho boas as estratégias.
Estou a gostar.
Na minha opinião o E@D é uma forma muito diferente de aprender mas é muito divertida mas ás vezes quando os professores põem vídeos para nós
assistirmos eles travam imenso mas de resto o E@D é muito bom.
Ter mais tempo de aulas síncronas.

Sugestões relativas à tua adaptação e dos professores à realidade do E@D
Eu estou a achar a adaptação muito boa.
Não tenho opiniões pois a adaptação parece-me boa e o aplicativo que escolheram para as turmas foi uma boa escolha (Google Classroom).
A adaptação foi muito boa e eu acho que um dia mais tarde se houver outra pandemia ou algo assim estamos preparados.
Tudo ótimo.
Com a ajuda dos professores conseguimos.
São muito mas muito exigentes só pensam neles e na disciplina deles e nós temos mais disciplinas, descarregam em nós as suas frustrações e irritações.
Está tudo muito bem.
Terminar a aulas nos respetivos horários.
Eu acho que os professores tao a mandar muitos mais trabalhos em relação a quando não estávamos em quarentena.
Os professores deviam mandar um pouco menos de trabalhos.
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Darem mais matéria e mais tempo de aulas com os professores, os professores tentarem dar feedback aos trabalhos.
Não mandar tantos trabalhos. Em algumas disciplinas.
Temos de ter paciência.
Não acrescentar tempo às aulas, pois nós alunos temos muitas fichas para fazer.
Estou a gostar muito porque mesmo não havendo escola os professores podem ensinar nos na mesma e esclarecer dúvidas.
Eu acho que na escola a distancia de viam fazer aulas de 1e2 ,2e3,3e4 por ai fora porque as aulas da televisão as pessoas põem 5e6 ano mas é so para o 5 ano,
porque é uma grande seca estar a ouvir coisas do ano passado e as aulas de inglês os professores só falam inglês e as pessoas com mais dificuldade em inglês
não percebem nada e as pessoas que andam no 1 ciclo é igual.
Estamos todos a adaptar-nos bem, só a alguns que não têm internet e não conseguem aceder ás aulas síncronas.
Está bom assim.
Está tudo bom
Tem sido difícil ter a motivação que tínhamos na escola.
Acho que a adaptação foi boa.
Menos trabalhos de casa.
Na minha opinião o ensino à distância está a ser bastante bom e organizado, apesar de achar que alguns professores enviam muitos trabalhos para realizarmos
ao longo da semana num curto espaço de tempo visto que temos também trabalhos de outras disciplinas.
Na minha opinião a minha adaptação e a dos professores é boa e tem tudo corrido bem.
Acho que o facto de nos adaptarmos a esta realidade deve ser calmo, já que o E@D não é nada de diferente, apenas o ensino em casa. Eu adaptei-me bem e até
estou a gostar.
Verificar sempre que ligas o microfone.
Os professores poderiam mandar menos tpc.
Foi muito boa porque eles aprenderam melhor sobre a tecnologia.
Os trabalhos não podem ser mais do que o exigido na antiga carga horária (o suficiente para a quantidade de horas semanais dessa disciplina).
Eu acho que tão a fazer um bom trabalho e não precisam melhorar nada.
No meu ponto de vista o ensino em casa tornou o estudo mais flexível de forma pessoal.
Ter aulas síncronas pelo menos 2 vezes por semana.
Eu não gosto muito se isto for para 2021 não sei se vou gostar.
Eu acho que podiam mandar menos trabalhos e mais fáceis.
Como sei trabalhar com materiais tecnológicos penso que me adaptei rápido até porque as minhas escolas juntamente com o agrupamento deram diversos
apoios e materiais. Já os professores também tiveram uma adaptação muito rápida.
Não enviar tantos trabalhos; Não enviar trabalhos muito difíceis
O sistema com que eu recebo e entrego trabalhos ``CLASSROOM´´ é muito bom para gerir os trabalhos escolares e é muito organizado.
Tudo bem!!
Nada a dizer, tou aprendendo nada vezes nada.
Fazerem mais trabalhos em conjunto com os professores nas aulas de videoconferência.
Acho que os professores se adaptaram de forma razoável.
Está a correr muito bem.
Demorou um pouco para eu me adaptar porque como para todos os outros é uma experiência muito nova.
Os professores adaptaram-se bem a este método.
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Sugestões relativas à relação pedagógica dos professores com os seus alunos no E@D
Eu só quero dizer que os professores mandam muitos trabalhos e nós temos vida além da escola já tamos fartos de muito trabalhos.
Alguns professores são por vezes pouco compreensivos, ou respondem de forma muito agressiva. Mas aconteceu muito pouco, a maior parte das aulas correu
muito bem.
Não se muda nada.
È muito boa.
Não devem ser tão exigentes e querer justificar no E@D todo o ano letivo.
Eu acho que a relação com os professores e alunos é importante pois assim os alunos têm mais confiança para continuar a fazer as tarefas propostas e mesmo
para participar nas aulas síncronas.
Eu acho que todos os professores deviam mandar os trabalhos e pedir para os entregar da mesma forma.
Poderia haver isto quando voltarmos para a escola.
Darem mais matéria e mais tempo de aulas com os professores, os professores tentarem dar feedback aos trabalhos.
Os meus pais estão a trabalhar e eu tenho dificuldade em organizar tantas coisas e com prazos, por isso a minha mãe tem de me ajudar e ficamos sem tempo
para estar em família.
Alguns professores mandarem menos trabalhos, porque não temos que estar todo o dia a marrar naquilo precisamos também ter descanso.
Nesse aspeto melhorou.
Acho muito bom, a relação de professores e alunos.
Está tudo bom assim.
Mandar os trabalhos só á segunda-feira para os alunos organizarem-se melhor.
Podia ser melhor porque eles as vezes não te ouvem a falar e tu ficas com duvidas.
Acho que está tudo controlado e em ordem como deve de estar.
que voltem a abrir as escolas porque nem todos os alunos se adaptam bem as tecnologias ou as aulas digitais
Eu acho que se o aluno não conseguir fazer as tarefas pedidas os professores podiam contactar apenas ao aluno e não deveriam falar a frente da turma pois os
quais podem ter problemas que não queiram ou não possam compartilhar.
Usem as notas do período passado.
Acho boa.
Estamos todos muito bem adaptados.
Eu acho que os professores são razoáveis na relação com os alunos nesta situação.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total Alunos: 312 (27% inquéritos respondidos)

Alunos da EB2,3 PEC

Relativamente ao E@D:
Com que frequência os professores enviam aos alunos materiais elaborados
por si, para o desenvolvimento de trabalho autónomo?
Com que frequência os professores enviam conteúdos aos seus alunos
preparados por terceiros (vídeos, demonstrações)?
Com que frequência esclarecem dúvidas dos alunos nas sessões
assíncronas?
Com que frequência enviam vídeos gravados por si aos seus alunos?
Com que frequência realizam sessões síncronas com os seus alunos nas
plataformas indicadas no Plano E@D?
Com que frequência os professores contactam com os seus alunos pelo
telefone (principalmente nos casos em que os alunos não têm internet)?
Com que frequência os professores disponibilizam aos seus alunos materiais
para realizar trabalho autónomo?
Com que frequência avaliam os trabalhos dos seus alunos?
Com que frequência dão feedback da avaliação aos seus alunos?
Relativamente ao E@D:
Como avaliarias a tua adaptação à realidade do E@D?
Como avaliarias a adaptação dos professores à realidade do E@D?
Como avaliaria a escola no E@D relativamente:
à possibilidade de te pronunciares sobre as metodologias de ensino
a forma de avaliar os alunos, cumprindo os critérios de avaliação
a tua autonomia para realizares o trabalho autónomo pedido
o comportamento dos alunos nas sessões síncronas
a participação dos alunos nas sessões síncronas
a forma como as atividades estão a ser planificadas
relativamente à quantidade de tarefas e trabalhos diferentes pedidos aos
alunos
relativamente à forma como a escola estimula a participação de todos os
alunos no E@D, principalmente dos com menos meios informáticos

Nunca
(%)

1x 15/15
(%)

1x2x sem.
(%)

3x4x sem.
(%)
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(%)

2

2
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14
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(%)
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(%)

Muito Boa
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2
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7
2
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2
9
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7

3
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Página 1 de 3
Avaliação Interna do Agrupamento Pinheiro e Rosa – 2019/2020 – Alunos da EB2,3 PEC

Sugestões relativas às estratégias usadas no E@D:
Menos trabalhos.
É bom e não é bom porque temos mais tempo para fazer os trabalhos e pelo outro lado não é bom porque o aluno não poderá estar a prestar muita atenção na
matéria que é dada.
Todos os professores deveriam colocar uma nota nas fichas de trabalho/trabalhos pedidos.
Visualização da telescola facultativa; Videoconferências gravadas pelo professor(a) e respetiva aplicação; Fornecimento das fichas e trabalhos por correio para
os alunos sem internet.
Menos trabalhos.
Menos trabalhos e melhores comunicações á internet.
Durante as aulas síncronas fazer perguntas aos alunos com mais dificuldades.
Eu acho que o ensino é um pouco complicado.
Exigir mais dos alunos com mais dificuldades.
Eu acho que deviam mandar menos trabalhos.
Porquê tantos trabalhos?
Mandarem menos trabalhos.
Exigir menos aos alunos com mais dificuldades.
Supostamente nós temos de estar presentes nas sessões síncronas, realizar as tarefas pedidas e assistir ao estudo em casa, isto faz com que não tenhamos
tempo para coisas que faríamos normalmente. A diminuição da carga dos trabalhos enviados por alguns professores seria ideal para que conseguíssemos
entregar os trabalhos a horas e ao mesmo tempo ter uma vida.

Sugestões relativas à adaptação dos alunos e dos professores à realidade do E@D
A minha adaptação é razoável porque consigo prestar atenção e sim aprendo a matéria!
Como há pessoas que não conseguem participar nas videoconferências os professores podiam mandar vídeos para o classroom a explicar a matéria.
Há professores que enviam demasiados trabalhos apenas para uma semana, parecendo esquecerem-se que temos muitas disciplinas e também o Estudo em
Casa.
Curso de Google Meet e Classroom e vídeo resolução dos exercícios propostos.
Menos trabalhos e mais net!
Os professores mandam excessos de trabalhos e nós não conseguimos realizar todos.
Terem melhores comunicações á Internet e estarem num espaço mais organizado e silencioso sem os filhos a incomodar.
Bom.
Mandar os trabalhos de maneira a podermos fazer no Word.
Mandar os trabalhos que possa mos realizar no word.
A minha adaptação foi fácil porque eu estou a habituada a trabalhar e ter de fazer as coisas, mas alguns professores exageram na quantidade de trabalhos e
pedem-nos para fazer coisas que nunca tínhamos feito nas aulas normais só mesmo para acrescentar a tudo o resto que já temos de fazer. Porque é tudo muito
bonito de planear e etc., mas o esforço não tem de vir só dos alunos, os professores devem tentar com que fiquemos confortáveis nesta situação. Não chega
perguntarem se estamos sobrecarregados e não fazerem nada sobre isso e é claro que muitas vezes não nos queremos pronunciar e ficar vistos como
preguiçosos etc. Supostamente podemos "desabafar" com a nossa dt, mas isso não resulta se ela for parte do problema. Isto é mais como se fosse uma
ditadura, mas está a ser encobrida, ou seja eu estou a responder a este questionário inútil para me sentir "ouvida" e a verdade é que ninguém vai ler isto, por
isso não serve de nada e tudo vai ficar igual. Só porque algumas pessoas não conseguem perceber o que se está a passar não quer dizer que outras não
consigam ver que este agrupamento tenta ser moderno, mas é tudo uma tentativa falhada e uma fachada.
Menos trabalhos.
Muito boa
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Sugestões relativas à relação pedagógica dos professores com os seus alunos no E@D
Não tenho sugestões, porque cada um faz o seu melhor.
Alguns professores deveriam ter em conta a quantidade de (trabalhos e fichas) que mandam fazer apenas para uma semana, temos muitas disciplinas, estudo em
casa, ficando quase sem tempo para tempos livre e fins de semana descontraídos.
Menos trabalhos.
Menos tarefas exigidas.
Eu sou disléxico, consigo fazer, mas demoro mais tempo e tem coisas que eu não percebo e a minha mãe tem ajudar-me porque não consigo organizar tantas
coisasn confundo tudo.
Muito bom.
Muitos professores são bem-sucedidos neste pedido, mas eu diria que realmente se preocupassem com a carga de trabalhos dos alunos e que quando
perguntassem não começassem a falar de outro assunto logo a seguir. Os professores ouvem-nos, mas ao mesmo tempo não querem saber. E este questionário
só vai contabilizar as escolhas múltiplas, por isso é parvo.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total Alunos: 506 (22% inquéritos respondidos)

Alunos da Sec. Pinheiro e Rosa

Relativamente ao E@D:
Com que frequência os professores enviam aos alunos materiais elaborados
por si, para o desenvolvimento de trabalho autónomo?
Com que frequência os professores enviam conteúdos aos seus alunos
preparados por terceiros (vídeos, demonstrações)?
Com que frequência esclarecem dúvidas dos alunos nas sessões
assíncronas?
Com que frequência enviam vídeos gravados por si aos seus alunos?
Com que frequência realizam sessões síncronas com os seus alunos nas
plataformas indicadas no Plano E@D?
Com que frequência os professores contactam com os seus alunos pelo
telefone (principalmente nos casos em que os alunos não têm internet)?
Com que frequência os professores disponibilizam aos seus alunos materiais
para realizar trabalho autónomo?
Com que frequência avaliam os trabalhos dos seus alunos?
Com que frequência dão feedback da avaliação aos seus alunos?
Relativamente ao E@D:
Como avaliarias a tua adaptação à realidade do E@D?
Como avaliarias a adaptação dos professores à realidade do E@D?
Como avaliaria a escola no E@D relativamente:
à possibilidade de te pronunciares sobre as metodologias de ensino
a forma de avaliar os alunos, cumprindo os critérios de avaliação
a tua autonomia para realizares o trabalho autónomo pedido
o comportamento dos alunos nas sessões síncronas
a participação dos alunos nas sessões síncronas
a forma como as atividades estão a ser planificadas
relativamente à quantidade de tarefas e trabalhos diferentes pedidos aos
alunos
relativamente à forma como a escola estimula a participação de todos os
alunos, principalmente dos com menos meios informáticos
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Sugestões relativas às estratégias utilizadas no E@D:
Acho honestamente que é um ótimo método para este tempo tão difícil.
Quero dizer que não gostei nem gosto de ter aulas assim pois a quantidade de tarefas é superior as que tinha na escola.
A meu ver todas as estratégias que estão a ser disponibilizadas de forma a ser possível ter este ensino à distância estão a ser muito boas, confesso que o pior e
o que deve ser melhorado é talvez passar uma breve explicação para os professores menos desentendidos na área das tecnologias de modo aos mesmos
conseguirem dar melhor as suas aulas e os alunos entenderem-nas melhor (uma espécie de tutorial).
É muito cansativo, temos muito mais trabalhos para fazer, enquanto na escola era mais leve.
As estratégias utilizadas na minha opinião foram bem colocadas dada a situação.
Foi um pouco confuso ao início, ainda me estava a habituar a isto tudo, mas os professores foram impecáveis e fizeram com que esta estratégia funcionasse. E
funcionou.
Muitos alunos não têm meios de comunicação ou estudo como um computador ou tablet e com isso muitos trabalhos que mandam faze r num computador ou
num tablet é sempre melhor do que estar sempre a escrever à mão.
Para mim está ótimo.
Fornecimento de meios eletrônicos, para trabalhar em casa como tablets e entre outros.
Menos trabalhos.
Muita falta de disponibilidade por alguns professores, seja para explicar o que é para fazer, seja para disponibilizar material de pesquisa, seja para esclarecer
dúvidas.
Menos trabalhos e mais tempo de aulas para diminuir a intensidade.
É difícil tentar aprender algo que seja mais fácil aprender em aulas presenciais.
Deveria de haver avaliação do trabalho realizado.

Sugestões relativas à adaptação do professor e dos alunos no E@D
Para professores mais velhos deveria existir um auxílio maior porque esforçam-se tanto ou mais que os alunos para se adaptarem a esta nova realidade.
É difícil a adaptação, mais os professores e nos estudantes tivemos uma boa adaptação.
Adaptei-me bem consoante aquilo que é possível neste momento tão difícil que estamos a passar, claro que acaba por ser menos proveitoso e menos interativo
mas ambas as partes (alunos e professores) estão se a esforçar para que aos poucos e todos os dias aprendendo dê para transmitir aos alunos a matéria e os
mesmos entenderem-na.
Demasiado trabalho.
Estamo-nos a adaptar todos a esta realidade e está a ser um experiência diferente e ao mesmo tempo interessante.
É óbvio que foi difícil para ambos mas fomo-nos ajudando mutuamente e fizemos com que isto funcionasse.
Menos trabalhos.
Muita falta de disponibilidade por alguns professores, seja para explicar o que é para fazer, seja para disponibilizar material de pesquisa, seja para esclarecer
dúvidas.
Que expliquem não de uma forma bonita mas de uma forma mais clara e assertiva.
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Sugestões relativas relação pedagógica com os alunos no E@D
O curso do estágio não tem condições para se continuar, a matéria não é explicada, assim torna-se tudo muito impossível de se fazer, e não percebo porque
dizem que é desistência querer mudar de curso se como disse o curso não se tem condições para se prosseguir.
Acho que temos grande relação.
Acho que tem que haver bom senso das duas partes. Todos sabemos que é complicado para muitos professores estarem a dar as suas aulas pelo computador,
mas para nós alunos também não está a ser de todo fácil. Esforçamo-nos ao máximo para que as coisas corram sempre bem e que as aulas consigam ser feitas
da melhor forma possível. Acho que se houvesse uma maior comunicação, bom senso e espirito de equipa conseguir-se-ia fazer um melhor trabalho, até porque
estas aulas síncronas acabam por ser uma distração para os alunos e uma forma de estabelecer contacto com as pessoas a que estávamos habituadas a ver
todos os dias e que agora temos que ver através de um computador.
Os professores foram bastante compreensíveis, nunca "obrigavam" os alunos a comparecer às aulas nas horas exatas em que era para ter essa aula porque
sabiam que ainda nos estávamos a adaptar. Os professores fizeram e estão a fazer um ótimo trabalho
Quando os professores enviam e mails e os alunos respondem ou perguntam alguma coisa os professores deviam responder e também alguns professores
deviam ter em atenção à maneira grosseira que respondem aos alunos.
Menos trabalhos.
Maior disponibilidade em relação ao estágio!
Muita pouca matéria disponibilizada e muito mal explicada.
Esta indo bem.
Muita falta de disponibilidade por alguns professores, seja para explicar o que é para fazer, seja para disponibilizar material de pesquisa, seja para esclarecer
dúvidas.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total Docentes: 266 (70% inquéritos respondidos)

Docentes do Agrupamento Pinheiro e Rosa

Relativamente ao E@D:
Com que frequência envia aos alunos materiais elaborados por si, para o
desenvolvimento de trabalho autónomo?
Com que frequência envia conteúdos aos seus alunos preparados por
terceiros (vídeos, demonstrações)?
Com que frequência esclarece dúvidas dos alunos nas sessões assíncronas?
Com que frequência envia vídeos gravados por si aos seus alunos?
Com que frequência realiza sessões síncronas com os seus alunos nas
plataformas indicadas no Plano E@D?
Com que frequência contacta com os seus alunos pelo telefone
(principalmente nos casos em que os alunos não têm internet)?
Com que frequência disponibiliza aos seus alunos materiais para realizar
trabalho autónomo?
Com que frequência avalia os trabalhos dos seus alunos?
Com que frequência dá feedback da avaliação aos seus alunos?
Relativamente ao E@D:
Como avaliaria a sua adaptação à realidade do E@D?
Como avaliaria a adaptação dos seus alunos à realidade do E@D?
Como avaliaria a escola no E@D relativamente:
à possibilidade de se pronunciar sobre as metodologias de ensino
a forma de avaliar os seus alunos, cumprindo os critérios de avaliação
a autonomia dos seus alunos para realizarem trabalho autónomo
o comportamento dos seus alunos nas sessões síncronas
a participação dos seus alunos nas sessões síncronas
a forma como, em trabalho colaborativo, as atividades estão a ser planificadas
relativamente à quantidade de tarefas, planificações e trabalhos diferentes
pedidos aos docentes
relativamente à quantidade de tarefas e trabalhos diferentes pedidos aos
alunos
relativamente à forma como a escola estimula a participação de todos os
alunos no E@D, principalmente dos com menos meios informáticos
à sua forma de promover a inclusão de todos alunos no E@D

Nunca
(%)

1x 15/15
(%)

1x2x sem.
(%)

3x4x sem.
(%)

Diariam.
(%)

1

12

69

10

8

Total
Inq.

185
9

21

57

10

3

5
86
8

3
7
10

37
5
68

20
1
13

35
1
1

44

15

31

9

1

1

11

70

5

13

4
3

12
13

44
50

11
12

29
22

M. Má
(%)

Má
(%)

Razoável
(%)

Boa
(%)

Muito Boa
(%)

1
1

1
4

21
35

51
45

26
15

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

3
6
3
1
5
2
9

7
25
11
12
23
17
25

40
44
30
37
41
42
30

38
16
46
41
22
36
31

12
9
10
9
9
3
5

7

29

29

29

6

3

16

46

27

8

3

15

41

37

4
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Sugestões relativas às estratégias que usou no E@D:
A utilização da plataforma ClassDojo permite que o trabalho seja realizado e avaliado mantendo uma interacção constante com as crianças e as suas famílias
Os alunos recebem um plano semanal com a indicação das tarefas que devem realizar. Em anexo envio todos os trabalhos que têm de realizar ao longo da
semana, de acordo com o plano. Os alunos tinham já o hábito de utilizar um plano semanal para os orientar na realização das tarefas.
Os alunos devem ter a câmara ligada para se ver a expressão facial.
Sinto que este questionário não espelha o trabalho que estou a desenvolver. Tenho feito trabalho colaborativo com os titulares das turmas (e até das escolas)
onde desempenho funções. Há respostas que tenho alguma dificuldade em "situar-me". Sinto que tenho feito o possível, diariamente, para que os alunos com
quem trabalho vão desenvolvendo competências.
Inserir os alunos que não estão abrangidos pelo Lusco-Fusco, por não serem da comunidade cigana, em outro programa semelhante seria muito bom. Esses
alunos acabam por ficar à parte e o único meio de comunicação acaba por ser o telemóvel quando há rede.
As estratégias funcionam quando os alunos têm microfone ou câmara. Sem essas condições as estratégias que implicam debate em tempo real ficam
comprometidas.
Criação de uma sala por disciplina na classroom com liberdade de marcação das sessões síncronas para que o professor possa ser mesmo o professor (aquele
que hierarquicamente preside à aula). Retribuição ao professor do autodidatismo na aprendizagem das possibilidades de E@D na Avaliação do professor.
Gostaria de aumentar a frequência das sessões síncronas, visto que 1 tempo por semana tem sido insuficiente.
Na questão 7, não existe a opção que utilizei - telefonei esporadicamente, para acertar detalhes ou resolver dificuldades de comunicação.
A aula presencial é muito importante. Neste contexto, as minhas turmas estão a cumprir (com mais ou menos atraso) as tarefas.
Os trabalhos pedidos até à data, não são avaliados quantitativamente nem podem ser, do meu ponto de vista, pelo que considero como "avaliação" se o aluno
fez a tarefa e o feedback que tenho com ele.
O Ensino à Distância não resulta para os alunos com medidas adicionais, muito dependentes do adulto, com graves problemas de cognição, autismo, falta total
de comunicação....
Usei todas as tecnologias (telefone, computador, tablet) disponíveis bem como as diversas redes sociais (facebook, instagran, whatsapp, e-mail).
Todos os instrumentos usados foram eficazes, no entanto, nota-se que o ensino presencial é mais eficaz na evolução e desenvolvimento do aluno, em especial,
nos alunos com mais dificuldades.
Deverá ser um trabalho colaborativo, que assenta no feedback pedido semanalmente aos alunos, de forma a ajustar as estratégias e metodologias às suas
necessidades e ritmo de trabalho.
Tendo em conta que estou no grupo 100 o contacto estabelecido para tirar duvidas/informações é feito com os encarregados de educação, sendo feito
diariamente e sempre que necessário por e-mail, telefónico ou através da plataforma ClassDojo. Denotei grande envolvimento das famílias/crianças nas
atividades. Todas as famílias têm internet. Foi um trabalho gratificante.
O trabalho envolve naturalmente os familiares que apreciam partilhar as estratégias pedagógicas, a par com os alunos, numa interação (in)formativa, promotora
de uma salutar relação pedagógica e didática, que projeta qualidade na educação, sendo assim também inclusiva - abrangente.
As diferenças individuais, inclusive a multiculturalidade e, portanto, a heterogeneidade de níveis de desenvolvimento e de aprendizagem, são aproximadas e
valorizadas no ecrã, unindo e promovendo as aprendizagens e potencialidades dos participantes.
As turmas grandes são igualmente desvantajosas nas plataformas, como nas salas de aula, reduzindo as oportunidades de interação vantajosa e anulando as
participações diretas de grande parte dos alunos. Os mais tímidos anulam-se mais facilmente, atrás do próprio ícone estático no ecrã, do que numa sala de aula.
Falta a relação física, a proxémica, ficando os sentidos limitados - sem os cheiros, o contexto envolvente, o toque, a essência humana, que não se materializa no
ecrã. É como trocar a realidade pela magia; a proximidade pela distância... melhor exprimindo, é como trocar uma experiência na praia por um vídeo de um
duplo nessa praia.
Só trabalho com alunos do 12º ano, e só do ensino profissional, e julgo que o E@D veio solicitar da parte deles muito trabalho autónomo e de projeto a que
estavam menos habituados (infelizmente alguns estão nas aulas para apreender a matéria previamente "mastigada" pelos professores - dizem que não gostam
do ensino expositivo mas não será bem assim...). Ao solicitar-lhes mais a construção do próprio conhecimento, que é um processo mais demorado e complexo,
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tal veio ocupar-lhes mais tempo e exigir mais esforço e levou a que se queixassem que tinham muitos trabalhos e muitos pedidos para as mesmas datas. Na
minha opinião, esta percepção deles tem mais a ver com o facto que referi anteriormente do que com o "excesso" de trabalhos pedidos...
Penso que a forma como o E@D foi organizado em departamento, tem-se revelado e com um feedback muito positivo.
É importante a participação individual de todos os alunos da turma durante as aulas síncronas, pois é uma estratégia boa para o professor saber se o aluno está
ou não a acompanhar a aula.
Metade dos alunos desenvolvem trabalho através de fotocópias (levantadas na escola ou entregues outras instituições\projetos).
Penso que é importante recorrer a diferentes formas de avaliação: exercícios, jogos (ex. Kahoot), trabalhos para apresentar na sessão síncrona, ...
A estratégia utilizada foi a ClassDojo, à qual aderiram a maioria dos pais/crianças do Grupo, os quais estabeleceram com a educadora e com esta ferramenta
digital, uma diária e excelente partilha de mensagens, de afetos e dos processos e resultados das atividades educativas propostas. De salientar, que umas
foram sugeridas pela educadora, outras elaboradas pelo departamento e outras ainda, desenvolvidas na continuidade das vivências, brincadeiras, passeios em
família ou em resposta aos desafios e mensagens lançados(as) pela educadora. Outras formas de exploração da ClassDojo foram também dinamizadas, tais
como a atribuição de pontos positivos, a qual serviu de motivação para as crianças, dado que, comparativamente com o início do desenvolvimento da
estratégia, foram aumentando, diariamente, o nº de postagens e a sua diversidade, em termos de conteúdos. Saliente-se ainda, que través desta ferramenta foi
possível dar continuidade à ligação pré-escolar, crianças e famílias e vice versa, bem como, observar, embora indiretamente, aspetos, muito positivos, da
aprendizagem e desenvolvimento das crianças.
Relativamente à questão nº5, quero acrescentar que utilizo em todas as aulas síncronas a placa digitalizadora para explicar novos conteúdos e resolver
exercícios. No final da aula, estas aulas são guardadas em PDF e disponibilizadas a todos os alunos pela classroom.
As estratégias usadas têm revelado eficácia, pois globalmente os alunos revelam compreensão dos conteúdos: análise de excertos de textos, exercícios de
conceptualização, observação de vídeos e resolução fichas de trabalho, resolução de atividades de revisão da matéria, diálogo com os alunos sobre as
atividades realizadas, auto-avaliação, correção de atividades e fichas de trabalho.
O "deslumbramento" pelo uso do E@D conduziu a claros exageros e usos pouco pedagógicos.
Este inquérito torna-se pouco adequado para os professores do apoio pois não temos qualquer interação com os alunos. As tarefas são enviadas aos profs
titulares e estes decidem se as enviam ou não.
Como sou professor de apoio e de coadjuvação de Educação Física, não faço sessões síncronas nem avaliação das atividades. No entanto dou Feedback aos
vídeos/fotos que enviam das aulas de Educação Física.
Foram sendo procuradas diferentes soluções e adaptações, quer na construção ou na apresentação dos materiais a disponibilizar ou nos contactos dos
Encarregados de Educação, tentando chegar a todos. O que só tem sido possível de forma gradual.
À medida que foram surgindo algumas dificuldades nas estratégias utilizadas no E@D foram feitas adaptações/melhorias, não só no contacto com as famílias
como nas atividades a propor aos alunos.
Nos casos em que os alunos não têm internet, foi estabelecido contacto através do diretor de turma e Associação Lusco-fusco.
Enviar vídeos dinâmicos e diferentes para a prática desportiva, para motivar os alunos.
Há formas de certificação da efetividade das aprendizagens.
Sou professora de Apoio Educativo, não tenho turma, todo o trabalho que envio é para os professores titulares de turma e eles próprios gerem os trabalhos
consoantes os conteúdos que estão a lecionar. Não tenho contacto direto com os alunos, no entanto envio trabalho 1 a 2 vezes por semana, para eles
realizarem.
O pais não devem assistir as aulas síncronas nem interromper ou dar opiniões durante as mesmas.
Sou professora de apoio educativo e de PLNM e não desenvolvo trabalho direto com os meus alunos. Planifico atividades/tarefas ao longo da semana e envio à
titular de turma. São as colegas que fazem a gestão destas tarefas/atividades/desafios de acordo com as necessidades dos alunos das diferentes turmas.
Fichas de trabalho, vídeos, apresentações, feedback acerca dos trabalhos realizados
As estratégias utilizadas foram as possíveis tendo em conta o contexto familiar de cada aluno, desde a entrega ao domicílio de trabalhos, atividades, material
escolar; contactos e esclarecimento de dúvidas por mail, telefone e classroom; preparação e entrega através da escola de material didático aos alunos.
Foram utilizadas estratégias muito diversificadas (de acordo com os interesses dos alunos) e frases motivadoras, como incentivo ao trabalho.
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Sugestões relativas à adaptação e dos seus alunos à realidade E@D
Há situações muito diferentes dentro do grupo de alunos com quem trabalho. Tenho chegado a quase todos da forma que consigo. Não é fácil mas tem
havido soluções.
Para alguns alunos com pouca autonomia, foi necessário pedir a colaboração dos EEs para verificar as tarefas que os alunos tinham que realizar.
Os pais e as crianças têm tido uma participação muito ativa realizado todas as atividades propostas.
O E@D surpreendeu-me pela positiva.
Qualidade da ligação ä internet
Incentivar ainda mais o uso do email institucional, da plataforma e do chat hangouts. Incentivar o uso da câmara nas sessões síncronas. Responsabilizar os
alunos pela realização e entrega das tarefas, pois muitos escudaram-se com a "pseudo falta" de meios tecnológicos.
Os alunos demonstram dificuldade em consolidar de forma autónoma as aprendizagens.
As aulas deveria ter uma duração superior ou deveria de existir mais do que 1 aula síncrona por semana. As aulas síncronas quinzenais também se revelam
não suficientes para abordar os temas de forma eficiente.
Os alunos que têm autorização para utilizar a câmara deveriam ser obrigados a mantê-la ligada nas sessões síncronas.
Criar possibilidades de esclarecimento e envolvimento dos encarregados de educação para que os poucos alunos que estão com um nível de
responsabilidade mais fraco possam ser estimulados nas próprias famílias.
Dada ser uma disciplina bastante prática, seria importante que pudéssemos receber dos alunos, alguns vídeos ou imagens com a realização das tarefas
propostas. Até para ser-nos possível dar feedbacks mais precisos, sobre as técnicas executadas. Mas é compreensível, que a proteção de dados não o
permita.
Avaliei a adaptação dos alunos a nível de 11º ano.
A motivação dos alunos (3º ciclo) tem vindo a decrescer, provavelmente devido ao confinamento e distanciamento dos outros seres humanos, colegas e
professores.
Muito fácil. Basta estudar os tutoriais enviados pela Direção e adaptar às características do aluno.
Acho que o agrupamento se deveria ter preocupado em conhecer a verdadeira realidade dos alunos através de um questionário, do agrupamento, enviado
aos encarregados de educação como por exemplo:
- Se dispõe de acesso à Internet e se é limitado ou ilimitado;
- A qualidade da internet na sua área de residência;
- Se tem equipamento tecnológico (computador, tablet ou telemóvel) disponível (sempre, às vezes) ou nunca;
- A qualidade dos equipamentos que dispõem;
- Se os pais estão em casa em teletrabalho;
- Se os ee estimulam a autonomia dos alunos;
- Se as crianças têm ajuda
- Se as crianças ficam sozinhas em casa ou com familiares mais idosos que não conseguem ajudar;
- Os alunos estrangeiros com dificuldades de comunicação;
Tudo isto são fatores muito importantes na equidade, no desenvolvimento e sucesso do deste modelo de E@D.
Considero que o questionário que foi enviado aos EE do 1º ciclo (ensino a crianças entre os 6 e 10 anos) foi desadequado, que em nada valoriza o esforço do
professor, dos alunos e famílias, denotando total falta de sensibilidade para com esta situação anormal, com todos os profissionais de ensino e alunos.
Eu consegui adaptar-me a esta modalidade, ainda que não concorde com ela. Os meus alunos nem conseguem entrar sozinhos na plataforma, por vezes nem
os pais. Envio tudo através do mail, ainda que também ponha na plataforma.
As aulas presenciais são filtrais para uma boa aprendizagem.
O problema é que nem todos têm computador...
Os alunos carecem de equipamentos informáticos adequados à realização do E@D.
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Criamos laços mais fortes e...muitas saudades do ensino presencial.
Apesar de não ter formação específica na utilização de plataformas, como metodologia de trabalho, sinto que tanto eu como os alunos encontramo-nos em
processo de evolução e adaptação bastante positiva.
A minha adaptação foi boa, relativamente à adaptação das crianças e famílias superou as minhas expectativas.
Os alunos com deficiências moderadas a graves necessitam de uma maior intensidade de recursos humanos e de estímulos relacionais, de vivências físicas
intensas nos contextos de aprendizagem, pois aprendem mais com o corpo vivido (em ação) do que por observação e explicação à distância. Muitos
necessitam das mãos dos professores a guiar as suas, a provocar os seus atos expressivos, a orientar a sua atenção constantemente para os estímulos
pertinentes, não obstante a sua idade...
Para o desenvolvimento da autonomia pessoal e social, de um ensino estruturado vivo e eficaz, não basta um ecrã... ou um equipamento audiovisual
sofisticado... é precisa gente!
Como ensinar alunos com autismo a olhar nos olhos dos adultos cuidadores e a confiarem neles? Como manter a atenção de um aluno com nistagmos no
professor distante, enquanto todos os alunos da turma requerem respostas para as suas próprias questões e expectativas? Como manter um aluno com
hiperatividade e défice de atenção atento ao ecrã, aguardando a sua vez ordeiramente? Como ensinar um aluno com trissomia XXI a desenhar um círculo
sem alguém a ajudá-lo? Como manter os familiares disponíveis em substituição dos docentes, no horário letivo (em casa)? Como manter estes alunos na
frente de uma televisão, observando, registando e sistematizando os conhecimentos, aprendendo atitudes e valores de cidadania? E concretizando todas as
experiências essenciais para o acesso ao currículo?
Temporariamente, é uma experiência marcante, mas o ensino doméstico não pode ser generalizado, como a instituição família não pode transformar-se em
instituição escolar, sob pena de se confundirem e anularem nas próprias essências. Os alunos têm direitos que exigem a qualidade de ambas, e não podem
ficar apenas com uma mistura barata das duas.
Uma sessão síncrona quinzenal, numa disciplina predominantemente teórica, é insuficiente para uma boa adaptação dos alunos nesta faixa etária à realidade
do E@D. A sessão síncrona deveria ser semanal.
Neste tipo de ensino o facto de não vermos os alunos, torna difícil avaliar se estão presentes e as realizar as atividades.
Ainda tenho algumas dificuldades na criação de novos materiais, tenho sido um pouco autodidata. Gostava de assistir a formações ou workshop on-line mas
a gestão familiar não tem sido fácil e para além de sentir a falta de tempo, muitas vezes sinto-me esgotada. Também considero que tanto professores como
alunos não estão a respeitar horários e dias de descanso, enviando trabalhos ao fim de semana, por exemplo. Tendo em conta as circunstâncias, penso ser
essencial manter a diferenciação desses dias, pela saúde de todos.
Dever-se-ia tentar arranjar estratégias junto das operadoras de telecomunicações (protocolos, etc) para que todos os alunos tivessem acesso à internet e
pudessem aceder às aulas síncronas e à informação disponibilizada em tempo útil.
Tanto da parte de alunos como professores, julgo que a adaptação teve muito a ver com características de personalidade mais do que com dificuldades
materiais (de ter pc ou internet). Os alunos que já não cumpriam, revelaram o mesmo tipo de atitude nesta fase e o mesmo em relação aos mais cumpridores
e empenhados.
A realização das propostas em ambiente familiar demonstrou ter tido grande aceitação.
Nós professores temos que nos adaptar à realidade de cada família e, nem sempre, é fácil chegar a todos.
Os alunos manifestam alguma resistência em ligar a câmara (refiro-me aos que têm autorização para o fazer), o que para mim torna as aulas síncronas muito
impessoais.
Relativamente aos alunos que realizam tarefas através de fotocópias o feedback sobre a realização das tarefas é praticamente nulo.
Há alunos (poucos) que estão um pouco perdidos, a quem se tem de chamar a atenção recorrentemente para a entrega de trabalhos, não vêem e-mails nem
mensagens no Classroom, ou outros que nunca comparecem às sessões síncronas, por opção...
A adaptação foi muito boa, por parte de todas as partes envolvidas.
Na minha humilde opinião (vale o que vale) considero que um dos possíveis constrangimentos do ensino à distância é, sem dúvida, a fiabilidade do trabalho
dos alunos. Dificilmente querem, apesar de autorizados, por iniciativa própria, ligar a câmara durante a aula síncrona; Ficam ausentes durante a aula tendo
que outro colega ter que lhe enviar mensagem a pedir para voltar porque a professora entretanto fez-lhe uma pergunta e ele não estava; quando o professor
está a partilhar o seu computador deixa de ver a parte das câmaras ligadas e deixa de ver os alunos, altura propícia a que eles se ausentem...todas estas
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situações e outras que não foram indicadas, interferem na qualidade, credibilidade e eficácia do E@D. Para não falar da avaliação que se torna mais difícil de
aferir com fiabilidade. Quanto à adaptação a todo o processo do E@D, considero que não foi fácil, mas teve um impacto bastante positivo no
desenvolvimento dos conhecimentos tecnológicos de todos os intervenientes. Considero o balanço da adaptação quer dos alunos, quer dos professores
muito positiva.
O E@D é um mero recurso, limitado e de substituição, não é uma forma de ensino primordial!
Os alunos (sobretudo nos Cursos Profissionais) oferecem muita resistência em ligar as câmaras e os microfones nas sessões síncronas por
videoconferência, o que dificulta a interação e o desenvolvimento da aula/sessão.
Não tive qualquer problema em adaptar-me, pois lecionei alguns anos na "Telescola" (E.B.M.)
Considerei razoável, tendo em atenção o perfil da turma que é socialmente muito desfavorecido. Relativamente aos alunos que participam na plataforma
classroom que são uma minoria, a adaptação foi muito boa, no entanto com muitos condicionalismos, por falta de equipamentos (computadores), obrigando
a uma reorganização constante de tarefas/atividades, bem como na sua apresentação, na procura de algum equilíbrio com as famílias (utilização dos
telemóveis). Relativamente aos restantes não possuem equipamentos compatíveis, nem internet.
Considero razoável a adaptação dos alunos à realidade do E@D porque a maioria (9 alunos) enquadra-se numa situação económica desfavorecida e sem
meios informáticos. A adaptação dos restantes 2 alunos foi mais fácil, apesar de existir alguns entraves devido à falta de equipamentos (computador),
trabalhando exclusivamente através do telemóvel.
É una realidade a não repetir
Mas também há formas de os alunos não corresponderem com o solicitado, legitimamente, segundo eles.
O meu maior problema é a inexistência de rede de internet, na minha morada, que permita a utilização por mais de que uma pessoa ao mesmo tempo (a
velocidade da net não ultrapassa os 4 megas) . Para conseguir estabelecer todos os contactos necessários fui obrigada a montar um escritório no meu carro
e deslocar-me a Faro, à traseira do Jumbo ou à porta de casa dos meus pais, para aceder ao wi-fi. Acresce ainda que somos 4 pessoas neste momento em
telensino e teletrabalho e não possuímos 4 computadores.
Penso que a adaptação no geral, foi positiva.

Sugestões relativas à relação pedagógica com os seus alunos no E@D
Tem sido a possível. Tem sido gratificante perceber que estamos a ultrapassar cada entrave. O balanço é positivo.
Os alunos têm realizado todas as tarefas propostas. Um elevado número de alunos participa nas videoconferências (2 vezes por semana). Os pais dizem que os
filhos anseiam pelos dias das videoconferências. Os alunos que não participam são aqueles que, tal como em sala de aula, têm pouco acompanhamento, por
parte dos pais.
Procurei manter uma relação de proximidade e sinto que em alguns casos isso melhorou a minha relação com alguns alunos. Noutros casos o ensino à distância
foi promotor de um isolamento e distanciamento de alguns alunos que me pareceram mais desmotivados e afastados. Deverá continuar a existir uma relação
presencial sob pena de perdermos estes alunos para o abandono escolar.
Deve-se incentivar a que os alunos liguem as câmaras.
Existência de programas que permitam o acesso à internet; Existência de programas que permitam a inclusão de alunos sem internet.
O ensino à distância, é a melhor resposta encontrada, na situação actual de risco de saúde pública, contudo nunca substituirá a relação presencial.
A sugestão que apresento, para que não se quebre tanto a proximidade com os alunos, é de encontrar forma legal que permita a utilização ativa da câmara.
Nada a comentar
No caso em que as famílias construíram um bom nível de responsabilidade nos seus educandos, o trabalho corre muitíssimo bem e todos os pequenos
problemas são ultrapassados.
Deixo a nota de que nem todos os alunos têm o mesmo comportamento e participação, as respostas que dei referem a maioria mas há exceções para melhor e
para pior.
A relação pedagógica pode, no meu entender, sair mais reforçada quando houver possibilidade de acrescentar encontros esporádicos presenciais com os
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alunos, em contexto de sala de aula e de lecionação.
A aluna Isabelly continua a não ter qualquer apoio da escola.
Não é o tipo de relação desejável nem para professores nem para alunos.
A minha relação pedagógica com os meus alunos é sempre pautada pelo respeito e tolerância, com uma verdadeira relação de amizade e carinho que nutro por
todos eles. Com este ensino à distância é uma felicidade muito grande estar com os meus alunos, o mesmo se passa com eles, ficam muito felizes de me ver,
apenas por estes momentos existirem já valeu a pena....
É fundamental estarmos em contacto com os alunos atendendo à relação pedagógica.
A relação pedagógica Professor/aluno no E@D é positiva e em todos os contextos sócio pedagógico. mas deixo um " parentese não nasci para continuar por
muito tempo com este método de ensino". pois não é a mesma coisa que estar com os meninos presencialmente.
A minha relação com os alunos é uma relação excecional.
Deverá ser uma relação que assenta na empatia, respeito, tolerância e abertura para o diálogo.
A relação que se estabeleceu com as famílias e crianças foi muito boa.
A qualidade da relação pedagógica neste domínio depende da qualidade dos meios disponíveis e das vivências na casa de cada um. A privacidade individual e
familiar não pode ser anulada pelo domínio profissional exercido no lar de cada um. O conceito de lar não pode atrofiar-se no conceito escolar, uniformizando as
casas e formatando-as por decreto. É necessário bom senso e justiça, numa ordem democrática e não tecnocrata.
O governo deverá reduzir as assimetrias no acesso ao currículo, tão patentes nos investimentos que possibilita a algumas escolas e na degradação de outras,
que afeta também as condições tecnológicas acessíveis a professores e alunos.
Para tornar mais equilibrado o trabalho dos professores através do E@D o governo tem que facultar meios aos docentes e às famílias, não podendo ser os
professores e os familiares a custear os meios/recursos de ensino e aprendizagem...
O decreto lei 54/2018, republicado pela lei 116/2019, assim como o decreto lei 55/2018, promovem a inclusão e a equidade social, o desenho universal para a
aprendizagem e a qualidade educativa sem qualquer tipo de discriminação, valorizando as escolas, na sua diversidade, nas experiências vivenciadas em
cidadania... essa escola necessita de se ajustar (sendo protetora e potenciadora) e não de se fechar em casas síncronas ou assíncronas. O E@D deve ser
suficiente, de qualidade, e não demais. A representação do humano não pode substituir nem superar o verdadeiro humano.
As respostas às perguntas 15 e 16, sem opinião, prendem-se com o facto de não ter entendido as questões...como não tive alunos sem meios informáticos
também não consegui ter opinião em algumas das restantes questões.
Sobre o comportamento e relação pedagógica com os meus alunos, não registei questões problemáticas porque foram sessões síncronas individuais, o que
reduz a probabilidade de poder correr mal. No entanto, tive feedback de no início haver problemas em sessões com turma completa que tiveram que ter
intervenção dos DT e DC para depois funcionarem sem problemas.
A relação pedagógica manteve-se, muito embora o E@D nunca possa substituir as aulas presenciais.
Os alunos estão a aceitar e a colaborar neste novo método de ensino de uma forma muito consciente e participativa.
Sinto que, com o passar dos dias, existe por parte dos alunos um distanciamento emocional cada vez maior.
Apesar de considerar que as tarefas enviadas aos alunos são as necessárias, há alguns pias/EE que já não conseguem apoiar os seus educandos, devido ao
regresso gradual aos seus trabalhos. Muitos realizavam as tarefas nos telemóveis e computadores dos pais/EE que já não estão em casa a tempo inteiro,
dispondo agora de menos tempo para as realizar.
Dentro do possível tento que seja parecida à dinâmica do contexto em sala de aula.
Há alunos que já durante as aulas presenciais não tinham interesse na escola e agora aproveitaram a situação para não participar
Considero que a minha relação pedagógica com os alunos continuou boa/muito boa. Houve uma maior aproximação relativamente aos alunos que foram
comunicando por email para tirar dívidas ou que marcam aulas síncronas extras para tirar dúvidas.
Continua muito boa.
A minha relação pedagógica com os alunos continua a ser muito boa, conversamos, os alunos estão à vontade para tirar as suas dúvidas, peço resumos orais no
início de cada aula sobre a aula anterior, para aferir se os conteúdos foram compreendidos, assim como no fim da aula também peço o balanço sobre os
conteúdos lecionados.
O E@D não promove relação pedagógica. Promove a manutenção de alguma relação de "proximidade" num contexto de distanciamento.
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Como coadjuvante de EF, a relação pedagógica com os alunos está condicionada e não é tão permanente como a do titular de turma, contudo considero que a
ação delineada para atuação do prof. coadjuvante de EF para o 1º ciclo está a ser cumprida com elevado padrão de qualidade por esta equipa no nosso
agrupamento.
Apesar de todos os esforços, contactos no sentido de minimizar os efeitos da falta de contacto presencial dos professores e alunos (Classroom, intermédio do
Lusco-Fusco e impressão de trabalhos na escola para posterior levantamento dos Enc. de Educação). A turma em concreto é na sua grande maioria de um meio
socioeconómico e cultural muito desfavorecido, cujo ambiente familiar tem um grau de elevada falta de literacia que não lhe permite acompanhar os seus
educandos, e não havendo o contacto direto alunos/professora é limitada a seleção de materiais a disponibilizar aos alunos, bem como a sua caminhada
académica.
Devido às diferenças socioeconómicas e culturais existentes na turma e para conseguir chegar a todos os alunos foram definidas 3 formas diferentes de
trabalhar: através da plataforma Classroom; através do intermédio de uma associação que faz a ligação escola-família; através de trabalhos deixados na escola
para levantamento por parte dos pais. Inicialmente foram preparados materiais que ao longo do tempo foram sendo adaptados à realidade de cada família pois a
maioria dos ambientes familiares têm um grau de elevada falta de literacia que não lhes permitem acompanhar os seus educandos.
Temos de estar sempre a motiva-los porque eles desmotivam muito.
As respostas positivas que dei foi através do feedbcak dado pelas colegas titulares de turma nas reuniões. Pois como não tenho turma foi bastante difícil
responder a certas perguntas. Penso que este questionário não deveria ser preenchido por professores que não tem turma.
O meu trabalho neste período de (Ensino à Distância), não tem tido uma relação pedagógica direta com os meus alunos, na medida em que essa gestão é feita
pelas titulares das turmas que apoio, quer em PLNM, quer em apoio educativo.
Apesar dos diferentes meios de contacto utilizados, acho que a relação pedagógica não foi afetada por esta pandemia, pois o que teve que ser feito foi feito, o
que teve que ser dito foi dito. Numas situações melhor e noutras em que se teve que insistir um pouco mais, mas tendo em atenção a singularidade da época em
que vivemos penso que tudo correu, corre e correrá pelo melhor.
Ao longo de todo a tempo em que tem decorrido o E@D a relação pedagógica com os alunos foi muito boa, principalmente por ter havido uma boa comunicação,
sempre que foi necessário.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total EE: 855 (45% inquéritos respondidos)

EE do 1ºCiclo do Agrupamento

Relativamente ao E@D, como avalia a escola do seu educando
relativamente:
aos métodos de ensino utilizados
à possibilidade de se pronunciar sobre as metodologias de ensino
à forma como utiliza várias formas para o avaliar
à forma como os critérios de avaliação definidos estão a ser aplicados
à forma como está a ser feita a sua avaliação
à forma como é feito o balanço e dado feedback do trabalho dos alunos
à forma como encoraja os alunos a trabalhar autonomamente
à forma como o professor esclarece dúvidas na sessão síncrona
à forma como esclarece dúvidas sobre os trabalhos pedidos
à forma como apoia os alunos por via eletrónica
à forma como as atividades dos alunos estão a ser planificadas
à forma como são pedidos vários tipos de tarefas ou trabalhos
à forma como verifica se os alunos percebem as matérias
à frequência com que são aplicadas fichas formativas de modo a que cada
aluno perceba como está a evoluir a sua aprendizagem na disciplina
à forma como pede para os alunos fazerem pesquisas
à forma como estimula a participação de todos, principalmente dos alunos com
mais dificuldades, integrando e valorizando as suas observações
à forma como promove a inclusão de todos alunos
à forma como utiliza outros materiais, para além dos existentes nos manuais
adotados
à forma como utiliza o manual escolar adotado para estudar e aprender
à forma como utiliza mais do que um recurso para o apoio à aprendizagem

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

Total
Inq.

6
6
4
5
4
6
5
5
4
4
3
2
11
9

18
22
16
13
14
15
15
13
11
14
17
18
18
19

46
43
40
42
42
37
38
37
40
33
45
50
38
41

29
24
39
33
37
42
40
40
42
46
33
28
28
25

1
5
1
7
3
0
2
5
3
3
2
2
5
6

381

4
7

19
15

42
35

22
28

13
15

4
3

15
18

36
43

32
32

13
4

2
5

15
17

42
39

40
35

1
4
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Sugestões relativas às avaliações das aprendizagens no E@D:
Realização de mais questionários online.
Ainda sem opinião pois não existiu ainda qualquer avaliação.
Tendo 2 alunas na escola, com métodos diferentes no uso da plataforma do ensino á distância, classdojo e classroom, acho que a escola deveria usar uma só,
na minha opinião a classroom.
Sugiro que nesta situação de pandemia, que não se deva realizar avaliação. Nem todos os alunos têm as mesmas condições de ensino à distância. Como tal, a
avaliação poderia não ser justa.
Até agora não sei quais as avaliações dos trabalhos entregues. Apenas sei se foi "Visto".
Mais trabalhos diretamente na plataforma, uma vez que há quem não tenha impressora em casa.
Por falta de tempo e conhecimento ainda não consegui ver nenhuma avaliação.
Não sei como é possível avaliar desta maneira um aluno.
Não tenho nada contra, acho tudo bom.
Ter aulas em vídeo conferencia com a própria professora.
Acho que 30m com o professor é muito pouco.
Acho que isto do ensino á distancia é uma grande palhaçada porque as aulas da TV e os trabalhos que a professora pede muitas das vezes não têm nada a ver
com a matéria da tv. Se a criança não percebe a matéria às avaliações não vão ser as mais favoráveis. No meu ver os trabalhos pedidos pela a professora
deveria ser sobre o plano de matéria que dá na TV. Ou então a professora faça os seus vídeos sobre as matérias que escolhe.
Deveria haver pelo menos uma aula online por semana.
Haver um maior número de aulas síncronas durante a semana, para se apresentarem conteúdos programáticos que os pais desconhecem. A meia hora semanal,
serve apenas para se cumprimentarem e falarem sobre a semana. Os pais é que têm de ser os professores dos alunos e não têm conhecimentos para isso.
Com somente uma hora de videoconferência não é suficiente para fazer a avaliações ou leccionar qualquer conteúdo. Os país não têm a pedagogia para
substituir os professores.
Infelizmente não houve qualquer informação sobre o modo como iria decorrer a avaliação do meu educando. Nem existe regularmente um feedback concreto
sobre o percurso do aluno, apenas um está certo, tem erros ortográficos... Em minha opinião é manifestamente insuficiente e não ajuda o encarregado de
educação a apoiar o aluno.
Creio que seria positivo haver mais tempo de sessão síncrona com a professora. Tentar recriar um bocadinho de aula, ser mais focado e fazer perguntas sobre
o tema A ou B. Só para criar ali um pouco mais de interação entre os miúdos e a professora. De momento há 1 sessão síncrona por semana, 30 minutos que
rapidamente passam e para tirar eventuais dúvidas.
Mais aulas síncronas.
Não se podem esquecer que eles estão em casa, e por mais que queiram quem está a ser avaliado são os pais e não os alunos.
Só tenho a agradecer dado que imagino o quanto a vossa vida mudou com isso tudo.
Gratidão pela vossa presença e cuidado nesta fase. sinto que em períodos como este se poderá pensar futuramente privilegiar conteúdos de uma pedagogia
para a aquisição de competências sociais, para a criatividade. Não considero a avaliação uma prioridade, mas sim a formação de seres humanos mais
conscientes e cooperativos. A avaliação está na esfera da competição e não é isso que precisamos nutrir neste momento.
Acho que a escola e os professores dentro das suas possibilidades neste período de E@D estão, no geral, a fazer o trabalho que lhes é possível. Relativamente
à avaliação dos alunos, pessoalmente não consigo antever como será feita a avaliação à distância de um aluno no 2º ano neste 3º período escolar... já que até ao
momento não houve um esclarecimento nesse sentido.
Mais tempo de aulas síncronas.
Os conteúdos das aulas online deveriam ser por ano escolar e não agrupadas em 2 anos escolares, de forma a irem de encontro aos conteúdos programáticos
de cada ano.
A escola não consegue saber o progresso do aluno, só oferece conteúdos e ferramentas de estudo.
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Ter 1 aula por semana com o professor é muito pouco. A desmotivação é grande por parte do meu filho e não se empenha nos trabalhos. Se antes os
professores tinham que estar o tempo na escola com os alunos agora porque é que não fazem 1 aula diária?
Acompanhamento individual por videoconferência para a correção e não apenas por escrito.
Estou a gostar de tudo a professora está a fazer um bom trabalho.
O que esta a dar na TV acho que muitas das vezes não têm nada haver com a matéria que tiveram a aprender durante ao longo do ano letivo. As fichas deveriam
ser sempre dos livros.
Deveria haver vídeos dos professores a explicar a matéria mais difícil ou nova.
Sem as aulas presenciais esta muito complicado para o aprendizado.
O professor deveria dar algumas aulas por semana em vez de apenas fazer uma reunião de feed-back semanal.
Não concordo com o ensino a distância, é impossível haver uma avaliação para todos os alunos em que nem todos reúnem as mesmas condições de trabalho e
não falo apenas de material seja informático ou outro tipo que seja solicitado, refiro-me também ao fato de que nem todos os alunos têm o apoio dos pais para
os ajudar nas tarefas diárias solicitadas, porque aqui em casa por exemplo nunca se parou de trabalhar, até passámos a ter mais horas de trabalho e fora de
casa, não em teletrabalho, para além do mais são dois alunos que temos em casa que infelizmente ficaram bastante prejudicados com esta situação!
Realizar aulas síncronas diárias de conteúdos e menos quantidade de trabalho autónomo.
O ensino à distância nunca pode ser igual como na escola, mas acho que foi bom as crianças ficarem em casa por causa desta pandemia. Será que vão ficar
preparados para o próximo ano lectivo é essa a minha dúvida.
Há poucas aulas interativas online no 2º ano. São essencialmente trabalho escrito e tele-escola.
Gostava que encaixassem no horário algumas aulas online.
Penso que deverão ter em conta que alguns alunos como a minha filha têm pais a trabalhar que não conseguem dar um acompanhamento mais regular o que
torna o ensino à distância muito complicado.
Em vez de se avaliar, o objetivo deveria a aprendizagem e aquisição de competências.
Está tudo ótimo e proporcional!
Tanto eu como o meu marido nunca paramos de trabalhar e temos horários diferentes e isso faz que nem sempre conseguimos acompanhar a nossa filha como
queríamos por isso lamento pois a nossa educanda precisa do nosso apoio para muitas das tarefas mas temos que nós adaptar-mos as condições que temos e
tentar fazer o nosso melhor. Não conseguimos entregar a tempo os trabalhos mas já foi falado com a prof e houve compreensão da sua parte assim lhe
agradeço.
Acho que a matéria deveria ser dada antes de serem realizados os trabalhos de casa.
Mais sessões síncronas.
Os professores ao aplicar matéria nova, poderia antes explicar o conteúdo.
O método não é o mais correto e completamente ineficaz, excluindo responsabilidades à escola e ao professor.
São muito boas, mas o melhor é estarem na escola.
A Avaliação teria de ser normal, desde que fossem dados os conteúdos programáticos pela docente, o que não aconteceu! Como sugestão não posso fazer
qualquer tipo de abordagem pois para todos os efeitos é como se a escola tivesse terminado em meados do mês de março do presente ano. Sinceramente nem
faço ideia em que se baseará a docente para avaliar o aluno.
Estamos gostando muito, há dificuldades, mas são normais nestes tempos, agradeço a atenção e cuidados da escola.
Não fomos informados como vai ser realizada a avaliação do 3.º Período.
Haver aulas não presenciais com os outros professores, haver atividades feitas em conjunto com os professores. A aula não presencial devia ser à 2ª feira, para
introduzir novos conhecimentos, não à 6ª feira.
Os critérios de avaliação deverão ser explicitados.
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Sugestões relativas à relação pedagógica do professor com o aluno no E@D
Mais contato síncrono.
Deveria haver mais do que uma sessão síncrona por semana com os alunos, para que eles se sentissem mais acompanhados pelo professor.
Parece-me o zoom mais fácil para utilizar, nos só conseguimos no tlm.
Ė bom mandar os trabalhos e a professora corrige.
Professora preocupa-se com a aprendizagem e com os alunos.
Penso que o professor do meu educando já dá o seu melhor. E está de parabéns.
O inglês deixa muito a desejar. Dá a sensação que os alunos estão entregues a eles mesmos.
Acho que a meia hora de aula síncrona por semana é muito pouco. Nota-se que os alunos querem participar e contar coisas à professora e colegas, mas não
lhes é permitido. Nestas idades manter vínculo com a professora e colegas é fundamental!
Penso que a relação pedagógica é muito positiva.
É difícil para o professor manter uma relação pedagógica individual à distância.
Participação ativa de todos os alunos, de forma igual.
Aos alunos que têm mais dificuldades e estão sozinhos sem acompanhamento presencial... deveria haver um modo diferente de abordagem, sem espera e
que o aluno tome a iniciativa de colocar dúvidas/ falar.
Acho que deveria ter mais aulas síncronas e de menos tempo cada uma delas. Acho que seria mais proveitoso.
Acho meia hora para meia turma muito pouco tempo de videoconferência.
Pelo menos 2 vezes por semana aulas de videoconferência e com duração de 1h no mínimo, porque 1 vez por semana com duração de 30m e 8 a 10 alunos,
acho muito pouco.
Os meus educandos têm ambos necessidades especiais e eu estou em teletrabalho, sem disponibilidade para lhes dar a assistência que precisam e merecem
e acho que o professor e a escola podiam ter feito muito, muito mais, se realmente quisessem. O que vejo é serem despejadas tarefas numa plataforma, as
famílias que se desenrasquem como puderem e uma sessão síncrona semanal para "inglês" ver, como se costuma dizer. A meu ver, ser professor é muito
mais do que isto.
A disciplina de E. Artistica (música) a maioria dos trabalhos pedidos são extremamente exigentes para crianças do 1º ano em quarentena, em que a
realização é apenas um aluno. È a minha opinião como E.E. de uma aluna que têm imensas dificuldades na realização dos trabalhos desta disciplina e por
vezes desmotiva imenso com esta disciplina, por mais que os pais se esforcem para a motivar na execução dos mesmos.
mais interação.
Na minha opinião deveria existir um acompanhamento diário nem que fosse 10 minutos. Eles estão a abordar matérias que nunca tinham sido faladas e é
pedido que eles façam trabalhos, de algo que não sabem, tem que ser os pais a fazer, mas como nem todos somos professores, não temos técnicas para os
conseguir ensinar da melhor forma. a videoconferência deveria ser á segunda e não a sexta.
o contacto deveria ser mais frequente e mais tempo
Maior número de videoconferências para conseguir ser o professor a explicar as matérias de todas as disciplinas. Se são os pais a explicar as matérias de
todas as disciplinas, onde está o papel do professor neste ensino?!
Considero que as sessões síncronas (em videoconferência) deveriam ser mais frequentes, por exemplo 2 a 3 vezes por semana de modo a garantir uma
maior proximidade entre todos.
Questiono a metodologia usada pela professora, uma vez que no início da semana envia o plano com o trabalho a realizar e mesmo com matéria nova, só na
5a feira na aula síncrona é que é perguntado aos alunos se têm dúvidas. Não há uma explicação da matéria prévia à realização de exercícios. Em minha
opinião penso que a ideia que se passa é que basta ler o manual para se aprender e isso é errado, a professora tem de mostrar que tem importância, senão
nunca será respeitada.
Uma vez mais, creio que o uso mais frequente de sessões síncronas seria positivo para a relação aluno/professor, neste contexto que afastamento físico da
escola. Se não for possível aumentar nº de sessões síncronas, talvez a professora fazer pequenos vídeos a explicar alguma matéria mais específica ou
explicar o que pretende de determinada tarefa. Acho que para os mais pequenos, que têm uma relação de carinho e maior proximidade com a professora,
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iriam apreciar e sentir-se mais conectados.
Penso que futuramente se poderá pensar em sessões presenciais com um número reduzido de alunos da turma. numa fase em os critérios de saúde pública
já permitem abrir creches e secundário, parece-me que seria saudável uma hora por semana presencialmente com a professora e alguns colegas. Ou seja,
pode haver um regime misto, entre o ensino presencial e o ensino à distância.
Muito disponível, incansável.
Mais tempo de aula síncrona, inclusive com a turma dividida para ser mais rentável. Os pais não substituem os professores e neste momento temos sido o
motor que sustenta o ensino.
Nada a apontar, a professora tem um excelente desempenho.
A relação pedagógica da professora com a minha educanda é excelente. A professora estabeleceu uma relação de proximidade quer com os alunos quer com
os encarregados de educação. Considero muito relevante o feedback permanente que a professora e o professor de Educação Física dão aos alunos.
Diariamente a minha educanda recebe feedback aos trabalhos realizados, sempre com palavras de incentivo à continuidade do trabalho. A minha sugestão é
de continuidade do bom trabalho que já é feito!
A sessão síncrona devia focar os temas do plano semanal seguinte.
Bons conteúdos, boas ferramentas, mas os professores não sabem se os alunos fazem as tarefas bem ou mal. Confiam na capacidade de crianças de 9 anos
ou as famílias de expor as suas dificuldades. Há pouca monitorização do trabalho realizado.
Colocar melhor a informação referente aos trabalhos solicitados.
Poderia haver sessões por videoconferência para lecionar matéria.
Poderia direcionar as explicações / feedback sobre os trabalhos realizados e deixar os alunos intervir mais vezes de forma individualizada, e não só no final
da sessão síncrona semanal.
Estamos muito satisfeitos com a interação.
Está a ser muito difícil porque a diferença entre uma professora e uma mãe e totalmente diferente de ensinar matéria nova e explicar. Vai ser uma confusão
na cabeça deles no início do ano letivo 2020/2021.
Teria que ser tudo mais simples, pois o aluno não consegue fazer tudo sozinho, precisa sempre de ajuda do educando.
Considero que deveria existir mais contacto oral entre o professor e os alunos, nomeadamente para explicação de novas matérias, orientação geral e
motivação. Na minha modesta opinião meia hora de atendimento oral com grupos da turma é muito insuficiente.
A meu ver o professor devia fazer vídeo chamada todos os dias, ou no dia em que manda os trabalhos. Para explicar o que tem de fazer é tirar algumas
dúvidas. No caso da minha filha que tem dificuldades. Tem sido muito difícil para mim lhe ensinar algumas coisas.
Meu filho tem uma admiração muito bom com sua professora, fico satisfeita.
É necessário mais tempo em videoconferência entre o professor e os alunos. ao longo das semanas vai ficando mais difícil sermos nós como pais a mantêlos motivados.
A professora é muito boa e tem sido uma grande ajuda neste processo.
Acho que a professora tem ajudado muito.
Mais contacto direto com os alunos. Não só pela reunião semanal dos pais.
Agradeço que os alunos sejam estimulados a fazer os seus trabalhos de forma autónoma.
O professor é um classificador e deveria promover/acompanhar a aprendizagem do aluno. 1 hora por semana de sessão síncrona é insuficiente.
É excelente! Sempre disponível.
Talvez fosse útil, se possível, além da sessão síncrona semanal de 30 min, realizar uma vez por semana uma "aula" de cerca de 45min com os alunos, ainda
que as condições não sejam as ideais, nem iguais para todos os alunos, no entanto reforçava-se a relação de ensino entre professor e aluno.
Talvez fazer uma videoconferência individual com cada aluno.
Bastante assertivos.
Foi inexistente.
E sempre complicado nesta situação em que vivemos dar a atenção necessária a cada aluno mas talvez insistir mais em trabalhos direcionados às maiores
dificuldades dos alunos.
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O professor devia reunir-se diariamente com os alunos de forma a dar a matéria, explicar a mesma e fazer exercícios, garantindo assim a aprendizagem da
mesma. Desta forma o aluno iria aprender a ter autonomia, com a ajuda do professor, aprender a matéria, tirar dúvidas, e fazer gestão do tempo. Essas aulas
deveriam ser dentro de um horário que não fosse tardio, pois as crianças são mais produtivas no início do dia do que no fim. A carga horária também devia
ser de acordo com as necessidades do professor. Isto é, o professor calcula quanto tempo precisa para dar a matéria, fazer exercícios e explicar os mesmos.
Fazer o que já faz naturalmente nas aulas presenciais.
A professora disponibilizou um horário diário para que os alunos esclareçam dúvidas. Este tipo de estratégia, facilita a comunicação e estreita laços.

Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Dificuldades com as chamadas no google meet só consigo no tlm, o zoom parece-me ser mais funcional.
Televisão de manhã e trabalhos a tarde já se torna cansativo para eles já se torna pesado.
Estratégia excelente.
O desafio está em encontrar métodos que permitam ensinar. A utilização de vídeos explicativos pode ajudar os alunos a perceber como se faz, antes de terem
eles mesmos que fazer. Essa solução, que já é utilizada em algumas atividades, deve ser alargada. Primeiro observar/aprender e depois fazer.
As estratégias estão a ser adequadas.
Integração de mais aulas em videochamada para o primeiro contacto com as matérias novas.
Seria bom mais algumas sessões de "estudo" acompanhado.
Poderia ser uma plataforma só, no envio de atividades.
Não mudar tantas vez de professor, dar mais apoios as alunos que precisam.
Não tenho nada contra, acho bom.
Eu aprecio mais trabalhos escolares e menos artes e experiências. Para os pais que trabalham mal têm tempo de conseguir ajudar a fazer os trabalhos das
disciplinas mais importantes.
Perceber as necessidades de cada família e de cada educando e apoiar de forma personalizada os que mais precisam. Esse trabalho, quanto a mim, não foi feito.
Acho que o agrupamento se esqueceu completamente: a) dos pais que estão sozinhos em casa com os filhos em teletrabalho; b) das crianças com necessidades
especiais, que precisam de mais apoio e supervisão; acho que este esquecimento chega a ser desumano, na medida em que houve um pedido de apoio da minha
parte e ele foi negado. É o tipo de resposta que não se espera de uma instituição de ensino, que se quer: universal, para todos e inclusiva. Os casos especiais são
esquecidos / negligenciados.
O mérito do sucesso do Ensino à Distância, tal como está delineado na turma dos meus educandos, assenta na capacidade ou não das famílias se substituírem
aos professores. Quanto a mim, isso é insuficiente e injusto, pois nem todas as famílias o conseguem fazer, pelas mais variadas razões. Esperava bastante mais
da instituição Escola.
Deveria existir pelo menos uma vez por dia um momento em que o professor estava em contacto com os alunos, podendo passar por explicar alguma tarefa, dar
feedback de trabalhos realizados anteriormente, etc... sempre visando a motivação e acompanhamento do aluno.
Considero que 1vez na semana apenas a vídeo e o suficiente para dar apoio. O apoio está a sobrecair totalmente nos pais.
O professor limita-se a corrigir os trabalhos de matemática da semana, trabalhos esses explicados pelos pais ou com imenso esforço dos alunos para tentar
avançar sozinhos. A tele escola não funciona porque não à sincronismo com os conteúdos da escola/ano. A Escola/tele escola devem estar sincronizados, Os
professores devem explicar os conteúdos e orientar o estudo dos seus alunos. Não podem somente escrever um horário, que manda estudar ou fazer fichas, não
explicando nem dando os links dos conteúdos (livros/pesquisas) para que os alunos possam fazer o proposto.
Considero que as sessões síncronas (em videoconferência) deveriam ser mais frequentes, por exemplo 2 a 3 vezes por semana de modo a garantir uma maior
proximidade entre todos. Embora seja enviado o planeamento semanal dos trabalhos, como existem algumas fichas que apenas são enviadas apenas no próprio
dia, sugeria que essas fichas e trabalhos fossem enviados semanalmente de modo a facilitar a gestão dos trabalhos com os pais.
Tenho muitas dúvidas que seja com uma 1h de aula síncrona, onde é feita a "chamada" e a cada aluno é feita apenas uma pergunta sobre um exercício ou alínea
de um exercício, que semanalmente a professora percebe o percurso e aproveitamento de cada um dos 23 alunos...
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O "ensino à distância" só é à distância do ponto de vista da própria escola. Do ponto de vista dos encarregados de educação trata-se de um ensino de
proximidade, com os desafios próprios de quem não é professor e está também em teletrabalho. O meu sentir é que todas as aprendizagens que possam ser
feitas autonomamente e com recurso à criatividade são ótimas. Como também são ótimas as que possam partir de participação dos alunos em tarefas
domésticas, levando os a integrar outro tipo de competências, sem prejuízo de continuarem a estar em causa as cognitivas (receitas? dobrar meias? limpar o
quarto e pelo caminho contar quantas coisas estavam desarrumadas e subtrair as que conseguiram arrumar??).
Mais tempo de aula síncrona. Se necessário dividir a turma em dois grupos de forma a ser mais produtivo.
Poderia haver um horário para esclarecer matéria, com um número reduzido de alunos.
Deveria ser lecionada a matéria, mesmo que fosse num período curto, exemplo 1 hora, os conhecimentos assim não ficam consolidados.
Seria uma mais valia, para alunos e encarregados de educação, saber os objetivos que se pretendem alcançar, semanalmente, por matéria/disciplina. Só assim
conseguimos perceber em que ponto da aprendizagem está, se corresponde ao expectável e onde é preciso trabalhar mais.
A professora limita-se a enviar a planificação semanal, por vezes sobre novos conteúdos, restringindo-se meramente a corrigi-los semanalmente, durante uma
única hora, em sessão síncrona.
A abertura por si manifestada para retirar dúvidas por mail é completamente contraproducente e até mesmo antipedagógico.
Por outro lado, a aula síncrona deveria ser dada antes de solicitar a resolução da planificação semanal. Primeiro dever-se-á introduzir os conteúdos e só depois
colocar as questões para resolver, e não o contrário. Na aula síncrona seguinte corrigiria as questões e introduziria os conteúdos para a semana seguinte.
Por mim e muitos mais pais deveriam fechar o ano letivo e acrescentavam um pouco de matéria no início do próximo ano letivo
Os alunos teriam que ter um formato de aulas online, para o professor explicar matérias não dadas em sala de aula.
Nas aulas síncronas a professora podia trabalhar com eles, isto é corrigir oralmente algumas atividades propostas obrigando-os assim a ter os trabalhos
realizados a tempo.
Nas aulas síncronas, a professora faz com eles o balanço de como está correr e vejo que o meu filho diz sempre que está tudo bem, mas na verdade muitas vezes
ainda não fez os trabalhos. Se a professora os confrontasse, talvez ele se sentisse obrigado a fazer atempadamente as tarefas.
Acho que a aprendizagem a distância não é como na escola.
Ele não tem apoio.
Torna-se difícil dar sugestões quando não temos tempo e os nossos filhos estão frustrados com o ensino em casa e toda a situação da quarentena. Para mim o
3°Período deveria acabar mais cedo. Está a desgastar muito as famílias.
O professor ensinar o aluno a realizar as tarefas, auxiliando-o na aprendizagem em vez de esperar que ele aprenda sozinho (e submeta as tarefas apenas para
serem classificadas).
As estratégias estão a ser bem implementadas.
Os meios usados são os adequados, ainda que no uso do computador pessoal para preenchimento de fichas online, os alunos do 1.º ano necessitem de ajuda e
presença constante do encarregado de educação.
Nas sessões em aula síncrona a net muitas das vezes falha só os consigo ouvir ou outras vezes ver muito mal porque é a única vez por semana que temos
contato com a prof ou com outros alunos para tirar dúvidas.
Mais sessões síncronas.
Foram inexistentes as aulas on-line.
As estratégias não são diversificadas, podiam ser solicitados/valorizados mais trabalhos de pesquisa e trabalho autónomo.
Até ao momento ainda não vi qualquer preocupação em incluir alunos, esclarecer dúvidas, garantir a aprendizagem ou o entendimento dos alunos sobre a
matéria nova ou recente. Nem todas as crianças têm autorização para navegar na internet livremente, nem todas as crianças sabem fazer uma pesquisa sozinhas.
A internet não foi feita para as crianças utilizarem sem vigilância e os pais não podem ou não conseguem estar uma manhã inteira ou um dia inteiro a ajudar os
filhos a fazer trabalhos, por isso é que eles andam na escola e não têm aulas em casa. O ensino à distância não tem que ser sinónimo de ausência ou distância.
Os professores podem continuar a estar junto dos seus alunos, até porque há professores que o fazem. Já deixei sugestão de como poderiam ir mais ao encontro
das crianças.
Todas as disciplinas estão a ser contempladas.
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Sugestões relativas aos recursos e instrumentos utilizados no E@D
Zoom para videochamadas.
Isto foi uma nova forma de ferramenta que se utilizou para estas tarefas de vários trabalhos que foram feitos durante este período.
São bons recursos.
Considero, que de um modo geral, que os alunos fingem que aprendem, porque se os pais não tiverem qualificação para o fazer, sera difícil. Não considero
que esta medida de ensino, seja benéfico para crianças desta idade. Eles precisam de estar na escola, para aprender, não para ser os pais a fazê lo. Obrigada
Penso que os materiais fornecidos são muito bons. Muito bem escolhidos. São vídeos curtos, objetivos e muito explicativos. Toda a equipa está de parabéns.
A classroom a nível de vídeo chamada não presta está sempre a bloquear e vai abaixo.
Penso que o trabalho desenvolvido está a ser positivo.
Na minha opinião, as aulas de educação física são muito complexas para alunos do 1º ano. Implica um vasto leque de elementos (molas de roupa, bolas,
almofadas, rolos de papel higiénico, baldes, alguidares, colheres, batatas, folhas de papel, etc....) e grande parte dos exercícios envolve duas pessoas, se
faço com a minha filha, não consigo filmar ou tirar fotos, para enviar como evidência. Foi sugerida a aquisição de balões, no chinês, para a próxima aula, na
minha opinião parece-me completamente desajustado promover o consumo em lojas do chinês e fomentar o consumo de plástico que será para usar uns
minutos e, mais cedo ou mais tarde, irá para o lixo.
A plataforma classroom tem sido uma mais valia nesta fase. Seria bom a realização de algumas fichas de avaliação online, para que sintam alguma
progressão na matéria.
Nos recursos utilizados, os links de vídeos/atividades devem ser de páginas abertas sem necessidade de inscrição obrigatória ou criação de conta
não mudar tanta vez de professor, dar mais apoios aos alunos que precisam.
Acho bom, nada contra.
Lembrem-se que a maioria dos pais trabalham e não substituem os professores. Já não para falar da falta de recursos dos mesmos.
Sugiro que as tarefas sejam todas carregadas na plataforma no início da semana e não às pinguinhas, diariamente, pois isso impossibilita uma organização
familiar melhor e mais flexível.
Sugiro que haja mais rigor e atenção na delineação de tarefas, pois detetei vários erros de numeração (indicação de páginas dos manuais erradas) e
exercícios com correções erradas.
Sugiro também que sempre que haja alterações / correções ao plano semanal, os encarregados de educação sejam notificados por mail.
Acho que deviam ajudar os alunos com mais dificuldades económicas a arranjar os instrumentos como computadores e internet para poderem fazer os seus
devidos trabalhos com mais facilidade porque nem toda as pessoas têm essas regalias e fazem que as crianças fiquem com muitas dúvidas sobre certas
matérias.
Aulas por videoconferência, iriam ser uma ajuda aos pais que começam a trabalhar e ficam sem tempo para fazer o trabalho da escola com os alunos.
Independentemente da plataforma, o principal é a organização e o envolvimento professor/aluno. O aluno para poder acompanhar e aprender, não devem ser
os pais a ter que substituir o papel do professor, tendo que pesquisar conteúdos para elaboração de trabalhos, estratégias para explicar determinadas
matérias. Julgo que a posição do professor está mal definida, porque foi o professor que adquiriu as competências pedagógicas para o ensino, não são os
pais que com as mais diversas profissões ou formações devem ensinar os filhos. Este método de ensino com esta mentalidade da classe docente não
funciona.
Considero que as sessões síncronas (em videoconferência) deveriam ser mais frequentes, por exemplo 2 a 3 vezes por semana de modo a garantir uma
maior proximidade entre todos.
Relativamente ao 1º ano, caso da minha filha, creio que a escola e agrupamento foram sempre bastante rápidos e abertos na comunicação com os
Encarregados de Educação. Quanto aos recursos, parece-me que para os mais pequenos tem sido adequado - uma plataforma (Classroom) na qual se
compila a informação e tarefas. Vídeos de Educação Física, muito bem.
A minha sugestão é apenas que se compreenda que nesta altura em que os pais já se encontram a trabalhar a tempo inteiro, a falta de tempo é muita e não é
fácil ser pai, professor, explicador e continuar a motivá-los. Não exagerem por favor na quantidade de trabalhos, que muitas vezes tem de ser feitos quando
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os pais chegam a casa, pois durante o dia muitas Crianças ficam com avós ou outros familiares que não os conseguem ajudar nos trabalhos...
Com dois filhos no mesmo agrupamento, creio que teria sido facilitador terem escolhido a mesma plataforma para todas as escolas. Percebi que os
professores do ensino primário tiveram a liberdade de escolha da ferramenta. A plataforma Classdojo não é intuitiva, nem permite anexar ficheiros, só tirar
fotos e apenas uma foto por atividade, mesmo quando o aluno utiliza mais folhas além do previsto. Enquanto o Google Classroom tem a vantagem de
organizar os trabalhos e visualizar os prazos de forma abrangente e fiável.
Tenho a dizer que os miúdos estão muito mal preparados para ingressar no quinto ano, com muitas lacunas de aprendizagem. Afirmo que alguma coisa
falhou redondamente e diante de todos, mesmo quando os pais assinalaram os problemas (regular e persistentemente, pois somos atentos e parte
interessada) e reuniram-se com a coordenação, nada foi feito. A turma teve 3 professoras ao longo do ensino básico, uma na primeira classe, outra na
segunda e a atual que foi a professora titular no terceiro e quarto ano. Se os miúdos demonstraram dificuldades logo no início do terceiro ano porque a
professora anterior não cumpriu o programa, a culpa certamente não foi dos miúdos, mas ainda assim foram lesados e prejudicados. Felizmente tenho
conhecimentos e posso ensinar os meus filhos, mas percebo que a maior parte não sabe como fazê-lo. Concluo que os conteúdos não consolidados irão ser
um handicap durante o percurso escolar do meu filho, sendo um miúdo com capacidades irei apoiá-lo de qualquer forma, o bem estar da professora ficou
sempre evidenciado e defendido pela coordenação, quando o centro do sistema é e deve ser o aluno. Estes meninos e meninas é que ficaram a perder.
Temos de ter em conta que nem todos temos tecnologias e temos de rentabilizar os manuais que foram adquiridos. Por isso gosto da estratégia da
professora.
Os professores utilizam recursos variados e na minha opinião são apropriados às diferentes abordagens às temáticas em estudo.
O ensino deveria ser de forma diária através de videoconferência e as fichas dadas após ser lecionada a matéria
Os recursos são demasiado complexos para os pais, fazendo com que estes percam imenso tempo a carregar os elementos pedidos para a plataforma do
professor nomeadamente fotos, vídeos, etc. Não é possível continuar com este tipo de carregamento de ficheiros onde se tem que arranjar links para enviar
vídeos por exemplo!! Torna-se necessário simplificar o sistema ou este fará com que pais deixem de enviar documentos etc, por dar imenso trabalho e por
levar imenso tempo que os pais não têm, nomeadamente pais que trabalham os dois ou que nunca deixaram de trabalhar e que têm mais do que um filho.
Não deveria ter sido dada a possibilidade dos professores escolherem a plataforma a utilizar uma vez que, por inadaptação ou facilidade própria, acabam por
optar por aquela que menos se adequa aos interesses dos alunos, dos seus encarregados de educação e, PRINCIPALMENTE, visando uma melhor
preparação para o 5ºAno. Como tal e indubitavelmente, o Classroom deveria ter sido o optado pois, ao que se sabe, será unicamente este a ser utilizado no
2ºCiclo.
Para o futuro deveriam melhorar muito mais ensino a distância. Porque as mães tiveram que fazer papel de professora. Uma mãe não têm a mesma estratégia
de ensinar, como têm uma professora.
Sendo uma turma de 1º ciclo penso que o mais positivo é utilizar apenas um recurso, como o classroom (como tem acontecido). Desta forma os alunos vãose tornando mais autónomos. Apesar disso a utilização de vários instrumentos (formulários google, kahoot, vídeos...) como tem sido é de valorizar, por
forma aos alunos não se saturarem.
O aluno não consegue gerir tantos instrumentos on-line e salta de tarefa em tarefa. Não conseguindo tirar dúvidas da sua aprendizagem numa sessão de 1
hora por semana.
Uso adequado e equilibrado das plataformas disponíveis.
É tudo tão bom que acaba por ser demasiado para quem está a trabalhar e não consegue acompanhar o ritmo do E@D, entre telescola, trabalhos solicitados
e envio dos mesmos requer método, disponibilidade e recursos. Os manuais escolares e as fichas de trabalho deveriam ser usados única e exclusivamente
nesta fase, já que foram adquiridos para esse efeito. A impressão das fichas de trabalho não é obrigatória mas facilita a vida dos pais que podem fazê-lo. Em
relação às avaliações parece-me não fazer muito sentido, sobretudo se algum for penalizado. Neste momento, pouco ou nada sabem das dificuldades que
cada um passa dentro dos seus lares. Haja consideração pelas famílias.
Enviar trabalhos pelas plataformas usadas sem um acompanhamento presencial do professor, torna se muito difícil.
Até gostava que o professor usasse mais os manuais e menos as novas tecnologias.
Relativamente a este questionário, falta a opção MAU, esta seria a melhor escolha para todas as questões. A forma como a professora geriu toda esta
situação (não sendo fácil para nenhuma das partes), foi de extrema FALTA de CONSIDERAÇÂO para com os alunos.
Desde o início nunca demonstrou interesse em ajudar, nunca demonstrou abertura para falar com os pais e até sendo inadequada em termos de vocabulário
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numa reunião (a única até à data), que teve com os pais. A única disponibilidade da professora foi somente durante 30 minutos, uma vez por semana, repito...
30 MINUTOS, o esclarecimento de dúvidas aos alunos para três disciplinas. Por outras palavras, entendo a atitude da docente como; vocês são os pais,
desenrasquem-se , "não estou para ai virada, ensinem os vossos filhos, se quiserem".
Uma das questões anteriores fala em FICHAS FORMATIVAS ... não deixo de ficar indignada mais uma vez! Essas fichas onde estão? E já agora, eram para os
alunos fazerem??? Ou para os pais?
Curioso ... nunca tive acesso a quaisquer tipo de ficha formativa. No entanto, concordo que as mesmas não sejam dadas pois não estando a matéria
consolidada... ficaria muito difícil para a professora obter bons resultados.
Acho muito útil e positivo usarem o google forms, vídeos, plataformas online para fazer jogos educativos, pois isso incentiva ao estudo e agiliza a
aprendizagem.
Só acho que por vezes a falta de meios de tecnologia dificulta pais que tem mais que um filho que é o meu caso. Pois os meios de tecnologia que tenho tem
que dar para três crianças que estão em anos e escolas diferentes. Pelo menos devia ser fornecido pelas escolas os Magalhães mesmo que fossem
emprestados para esta fase que ninguém estava preparado.
Acho a classdojo uma aplicação muito limitada, podendo ter a classroom como alternativa muito útil, a aula síncrona semanal é insuficiente para satisfazer
as dúvidas de todas as atividades.
A professora não utiliza demasiadas plataformas o que facilita o entendimento da funcionalidade das plataformas adoptadas.
Sem ser o facto de nem todas as famílias terem tablets e pc para todos torna difícil por vezes.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total EE: 559 (42% inquéritos respondidos)

EE da EB2,3 Dr. Neves Júnior

Relativamente ao E@D, como avalia a escola do seu educando
relativamente:
aos métodos de ensino utilizados
à possibilidade de se pronunciar sobre as metodologias de ensino
à forma como são lecionados novos conteúdos
à forma como utiliza várias formas para o avaliar
à forma como os critérios de avaliação definidos estão a ser aplicados
à forma como está a ser feita a sua avaliação
à forma como costuma fazer o balanço do trabalho dos alunos
à forma como encoraja os alunos a trabalhar autonomamente
à forma como esclarece dúvidas na sessão síncrona
à forma como esclarece dúvidas sobre os trabalhos pedidos
à forma como apoia os alunos por via eletrónica
à forma como as atividades dos alunos estão a ser planificadas
à forma como são pedidos vários tipos de tarefas ou trabalhos
à forma como verifica se os alunos percebem as matérias
à forma como as atividades síncronas são variadas e fáceis de entender
à forma como aplica com frequência fichas formativas de modo a que cada
aluno perceba como está a evoluir a sua aprendizagem na disciplina
à forma como pede para os alunos fazerem pesquisas
à forma como estimula a participação de todos, principalmente dos alunos com
mais dificuldades, integrando e valorizando as suas observações
à forma como promove a inclusão de todos alunos
à forma como utiliza outros materiais, para além dos existentes nos manuais
adotados
à forma como utiliza o manual escolar adotado para estudar e aprender
à forma como utiliza mais do que um recurso para o apoio à aprendizagem

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

Total
Inq.

3
4
5
4
3
4
7
5
3
3
5
3
2
9
4
7

23
25
26
21
22
25
28
17
22
19
22
28
29
30
27
30

55
50
47
59
53
51
46
55
48
54
54
48
51
40
48
47

17
16
14
13
12
10
13
18
17
17
15
15
12
8
11
8

2
5
8
3
10
10
6
5
10
7
4
6
6
13
10
8

232

3
6

28
23

51
42

11
11

7
18

4
5

23
29

42
45

13
10

18
11

2
2

27
25

50
46

15
17

6
10
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Sugestões relativas às avaliações das aprendizagens no E@D:
O ensino á distancia não inclui o acompanhamento devido para a explicação e lecionamento da matéria.
Até ao momento sem informação de comportamento, assiduidade, realização trabalhos.
Mais horas de Aulas síncronas.
De ser dado feedback aos alunos sobre todas as tarefas solicitadas.
Deveria ser enviado um resumo das avaliações dos trabalhos semanais podendo ser simplificado em cumpriu ou não cumpriu os objetivos semanais da
disciplina.
Melhorar o tempo de resposta às dúvidas dos alunos.
Acredito que a Escola e os professores estão a fazer o seu melhor para poderem avaliar os seus alunos. Da minha parte como mãe e encarregada de educação
faço o possível para que o meu filho vosso aluno faça os trabalhos, estude e veja as aulas na TV e também através de videochamada. Temos que ter calma e ser
uns para os outros.
Até ao momento, não recebi qualquer tipo de feedback, relativamente às avaliações das aprendizagens durante este 3º período.
Desde que apareceu a escola virtual na RTP Memoria os professores deixaram de mandar trabalhos de casa e depois avaliá-los como fizeram no início do Covid.
Como vão saber se eles aprenderam alguma coisa ou não? Não seria melhor se fizessem exames finais por e-mail e nós a devolver.
À avaliação tem de ser justa, não se pode pedir mais daquilo que esta a ser dado.
Chegam a efetuar ameaças desnecessárias e desproporcionais.
Neste momento menos bom tentam justificar o trabalho de um ano inteiro com demasiadas exigências e trabalhos desrespeitando todas as medidas e ordens da
direção do agrupamento.
Não está adequado a alunos de Educação Especial. Aos quais os pais não sabem como dar apoio.
Objetivos muito desajustado.
Pouco tempo para tirar dúvidas e ensinar.
Todos os docentes deviam dar conhecimento da avaliação dos trabalhos entregues.
Parece-me adequado e funcional a metodologia e recursos utilizados.
Não existe avaliações.
Menos trabalhos para casa de trabalho autónomo.
Os professores enviam as propostas de trabalho semanal e com prazos. Após o término do prazo é enviado proposta de resolução para que o aluno realize
autocorreção, o que torna o esforço infrutífero. Sugiro a implementação de mais atividades na modalidade QUIZ, apesar de tudo há uma devolução do trabalho
com nota ou com recado automático.
No meu entender está bom o sistema assim.
Uniformizem as plataformas de trabalho. Não utilizem tantas plataformas, pois origina confusões As aulas deveriam ser mais regulares, pois os alunos não
conseguem aprender a matéria toda, nem os professores explicar...
Os professores deviam focar em uma plataforma digital, porque há professores que utilizam mais de 2, e as aulas das matérias que são dadas em quinzena são
insuficientes.
Diminuição dos trabalhos de casa.
Bem sei que estamos todos a encarar uma fase nunca vivida por ninguém, e gostava de agradecer o empenho que todos estão a ter, mas o que nós como pais
não temos qualquer informação da parte dos professores em relação aos trabalhos nem a qualquer outro assunto. Muita falta de comunicação e informação dos
professores com os pais.
Haver mais feedback da escola/professores sobre a avaliação dos alunos. Neste momento os EE não conhecem essa avaliação.
Enviar para os encarregados a avaliação dos trabalhos e das fichas.
Nas disciplinas mais importantes, por exemplo Matemática, aumentar a carga horária pois é muito difícil a professora explicar uma matéria nova em 30min ou
menos.
Ela não consegue perceber todas as palavras na aula de Inglês.
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Como se pode fazer uma avaliação da aprendizagem se não existe a observação in loco do professor na execução dos trabalhos.
O tempo que o meu educando passa com os professores é muito pouco, deviam de aumentar o tempo de interação.
Tudo este trabalho está muito bom.
Uma confusão.
Na disciplina de Educação Física sugeria que houvessem aulas on-line com exercícios físicos em que os alunos poderiam efetuar juntamente com o Professor.
Os professores em conjunto combinarem os trabalhos entre si, pois alguns alunos praticam desporto de alta competição e têm treinos, só existe um
computador em casa e os pais também precisam de o utilizar, as crianças andam desmotivadas para fazer as coisas que lhes são pedidas, o que dá acumulação
de trabalhos por fazer e não cumprem a data de entrega. Estão sob pressão. Não podem relaxar livremente.
Meu filho tem dificuldades em fazer os trabalhos da escola ele não entende, eu não sei ensinar ele e não sei o que fazer.
Que sejam justos.
Considero suficiente 1 ficha ou trabalho por disciplina por semana (e nada muito extenso).

Sugestões relativas à relação pedagógica do professor com o aluno no E@D
Bom.
Não há relação pedagógica nenhuma.
Acompanhamento mais seccionado de tarefas novas, nomeadamente com guiões passo a passo e links para consulta, especialmente nas disciplinas
práticas.
Varia muito de professor para professor.
Os professores revelam grande preocupação e carinho com os alunos, mesmo perante tantos obstáculos como a distância entre eles, falhas de internet, etc.
Já ouvi ameaças aos alunos do género e passo a citar " querem que coloque uma máscara e vá a vossas casas dar-vos um par de estalos?" feito pela própria
diretora de turma.
Trata-se de uma criança com Autismo.
Poucas aulas.
De uma forma geral, a relação pedagógica é muito boa. Os professores apoiam os alunos e tentam motivá-los.
A lista de trabalhos são necessários para a avaliação dos alunos mas a sobrecarga e extensa utilização desses recursos levam à acumulação de trabalhos e
a sua consequente perda de controle por parte dos pais... Sugeria entrega e atribuição mais espaçados embora perceba que a quantidade de disciplinas e
conteúdos a lecionar tornem necessário os trabalhos em curso.
Aumentar o período de aulas (30min é insuficiente); Inexistência de feedback e avaliação de trabalhos é desmotivante para alunos; Continuação do conteúdo
programático (nem todos os professores têm avançado com a matéria).
Aula matemática - mais resolução de exercícios em aula síncrona. EV/ET menos trabalho autónomo para realizar.
Classifiquei suficiente o indicador do balanço e o feedback que o professor transmite ao aluno, para não criar injustiça com a minoria que faz essa
devolução. Como referi anteriormente é necessário que haja uma informação da devolução das tarefas para motivar o aluno cumpridor do estipulado.
Tem corrido bem, acho que está bom assim.
Nem todos os professores esclarecem as dúvidas colocadas pelos alunos na plataforma classroom.
Através de várias conversas com as minhas filhas, já me apercebi que há professores bastante empenhados e ativos e há outros que não estão para se
chatear muito.
Podia ser melhor se os professores olhem mais os aspetos positivos, finquemos aspetos negativos.
Não sei qual é o feedback em relação Prof /aluno.
A diretora de turma é muito atenciosa com os alunos.
Pelo menos um professor dá a aula síncrona com a câmara desligada. Não acho isso nada apelativo para os alunos. Completamente anti-pedagógico.
Bem.
Penso por vezes os professores tem pouco tempo para fazer tudo (dar aula, explicar tarefas e dar feedback).
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Os professores têm muito pouco tempo de aula para poderem explicar bem os conteúdos e tirar dúvidas. Na minha opinião, precisavam de mais tempo de
aula à distância.
Excelente.
O trabalho da diretora de turma, na ajuda aos alunos tem sido indescritível!

Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Não há estratégias de apoio, nem percebem as dificuldades dos alunos, exceto os já sinalizados.
Como E.E não recebi qualquer tipo de informação acerca dessas estratégias de apoio. Apenas recebi critérios de avaliação.
Com certos professores os 30 min. de escola virtual são suficientes para atender às necessidades da turma. Isto não se verifica com outros professores, onde o
tempo não é aproveitado, por falta de ordem na turma ou por falta de preparação da aula síncrona. As crianças adaptam-se facilmente às novas tecnologias,
apenas precisam de ser motivadas e disciplinadas, por forma a que todos eles consigam dar o melhor deles próprios. Neste momento, pela quantidade de turmas
e as novas tarefas de planificação e todo o trabalho que isto implica, os docentes não estão a conseguir dar uma melhor resposta. Poderá também ser uma
questão de hábito e prática. Acredito que não está a ser nada fácil para nenhum deles. É importante salientar que contam com o apoio dos pais...de uma forma
geral.
A minha educanda não teve nenhuma videoconferência em nenhuma disciplina. Só no início que ela fez algumas fichas que os professores mandaram por e-mail
e depois de ter concluído mandamos de volta.
Além do envio de muitos trabalhos, vejo por parte de alguns professores muitas exigências e muita rigidez na forma como levas as aulas/trabalhos, que de todo
não é mau, mas temos que ter a perfeita noção que estudar em ambiente de casa é totalmente diferente que o ambiente de sala d e aula ou de um funcionamento
normal dentro dos padrões que estamos habituados.
Os professores não entendem o lado dos alunos pois todos enviam demasiados trabalhos, tendo os alunos muito pouco tempo para os realizar e entregar com
demasiada complexidade.
A matéria que esta a dar no ensino à distância e dada matéria de7ano e esta no 8ano.
Mais apoio para dúvidas
Relativamente aos trabalhos pedidos temos sentido alguma dificuldade em termina-los devido á pouca autonomia que o meu filho tem em ir ver os e-mails e ao
meu pouco tempo disponível. Geralmente com atraso, mas tenho sempre tentado que ele os entregue.
No que se refere à pesquisa de informações na internet, considero que os alunos necessitam de muita orientação, não sabem pesquisar sites fiáveis, vão recolher
informação ao primeiro site que surge ou então à Wikipédia.
na atual conjuntura é complicado fazer esta avaliação, uma vez que não é da competência dos professores acompanharem os alunos fora de sala de aula, i.e.
ensino doméstico.
Articulação mais efetiva das matérias lecionadas.
Planos de atividade semanais ajustados ao tempo para estudo e consequente realização das tarefas pedidas em função do mencionado estudo efetuado
Eu não assisto às aulas por videoconferência porque encontro-me a trabalhar, logo não posso dar a minha opinião diretamente. Embora reconheça que a
situação atual é atípica e que ninguém estaria preparado para tal, informo que a consolidação da matéria sou eu, Encarregado de Educação, que a realizo.
Acredito que a maior dificuldade se prende em saber se os alunos estão a par da matéria sobretudo à distância. Uma das estratégias seria não enviar as extensas
listagens de trabalhos, não é a quantidade que consolida é a forma como se ensina e como esta informação chega ao aluno, muitas vezes menos é mais.
No meu entender está bom assim.
Sem opinião
Ter mais trabalhos práticos
Deveriam alguns professores utilizar mais a plataforma da Google Classrom para envio de trabalhos.
Incluir os pais nas avaliações ou enviar um feedback sobre as dificuldades aluno.
Não sei quais são as estratégias.
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Tem de haver um feedback dos professores em relação às tarefas propostas, haver mais interação aluno/professor, nesta idade muitas vezes têm de ser o
professor a questionar.
Os professores têm muito pouco tempo de antena para saber e perceber se todos os alunos estão “presentes” na aula. Era preciso chamar um por um para fazer
questões, mas não há tempo para dar a matéria necessária quanto mais fazer as questões individualmente.
Na disciplina de Educação Física sugeria que houvessem aulas on-line com exercícios físicos em que os alunos poderiam efetuar juntamente com o Professor.
Desconheço se para alunos que necessitam de apoio diferenciado nos conteúdos lecionados e nas respetivas avaliações se estão a ser cumpridos. Tenho a
sensação que as fichas de avaliação e trabalhos pedidos são iguais para todos, sem distinção ou aplicação das regras de apoio especial que têm direito.

Sugestões relativas aos recursos e instrumentos utilizados no E@D
Tendo em conta que ninguém estava preparado para isto, os professores estão a fazer, no geral, um ótimo trabalho. A ser uma situação para continuar, terão
que rever algumas estratégias e apostas na diversidade e criatividade.
Aulas de apoio.
Ajudem os alunos a apreender. É só "ler com atenção as páginas X e façam os exercícios, os miúdos fazem sem perceber com ajuda dos pais", uma
vergonha. Basta assistir igualmente às videoconferências, não se aprende nada. Mais valia uma semana de aulas intensas, alternada com uma semana só de
exercícios e exemplos para perceberem a matéria. Desde abril que essa tarefa é dos encarregados de educação.... lamentável
É difícil fazer sugestões se não é permitido aceder às sessões síncronas (o que compreendemos e concordamos) e o feedback dos jovens nem sempre é
assertivo.
As avaliações não são transmitidas aos Pais e Encarregados de Educação, mas sim aos alunos obrigando os pais a verificar constantemente os (muitos)
trabalhos realizados e em que vários não são alvo de feedback.
Deste modo seria mais funcional haver um balanço mais concreto das avaliações semanais dos professores, com um simples não cumpriu / cumpriu /
cumpriu satisfatoriamente as tarefas semanais.
O relatório enviado no final da semana tem pouca utilidade pois trata-se de um resumo das tarefas solicitadas na semana que termina.
Nada do que está a ser feito se adequa ao meu filho. Por isso não tenho opinião sobre isso.
Mais fichas de trabalho de todas as disciplinas e videoconferência.
Os professores do meu educando não utilizam recursos nem instrumentos.
De início foi bastante complicado acompanhar todas as aulas e visualizar todos os conteúdos pois só tínhamos acesso pelo telemóvel mas depois que lhe foi
atribuído um tablet pela escola tem sido bem mais fácil apesar de algumas vezes ele ter dificuldade em entrar nas aulas.
As aulas dadas pela televisão são uma perda de tempo.
Todos os professores deveriam utilizar só um recurso para o ensino á distância e entrega de trabalhos (ex tudo no classroom)
Creio que a ferramenta Google Classroom foi bem escolhida, o facto da informação circular numa só plataforma facilita imenso o trabalho do aluno e dos
pais. O volume de trabalho das diferentes disciplinas neste momento chega a ser maior do que no tempo das aulas presenciais, nem todos os pais
encontram-se em casa a dar apoio, nós só conseguimos fazê-lo após o horário laboral. Felizmente tenho conhecimentos para dar assistência ao meu filho e
ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Concluo referindo que o fundamental não é o cumprimento do programa ou avançar da matéria, é termos todos
aprendido com isto tudo.
Encontro me em teletrabalho e tenho um computador. Tivemos sorte, pois uma amiga emprestou me um.
Não se devem utilizar muitos recursos, sob pena de se dispersar e perder conteúdo
Os recursos estão bastante bons.
Penso que se utilizam demasiadas plataformas. O que origina constante confusão. Deveria ser só uma.
A concentração de E@D na plataforma Classroom é mais vantajosa que a disseminação em diferentes e diversas plataformas.
A minha opinião é que os professores levam a aula toda a responder a dúvidas dos alunos, dúvidas das quais muitas vezes não é sobre a matéria, mas sim
se o professor recebeu o trabalho feito, não tendo assim tempo de explicar a matéria e só mandar trabalhos para eles resolverem.
O resumo semanal dos trabalhos dos alunos enviado aos encarregados de educação deveria indicar se estes foram feitos ou não pelos seus educandos.
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Na minha opinião deverão manter as câmaras ligadas em todas as aulas (professoras e alunos) para que os alunos estejam mais atentos/concentrados e os
professores possam manter uma relação mais próxima de cada um.
Mais sincronia entre a aulas dadas e a telescola.
Acho que com regularidade, os pais deveriam ter um “espaço” para trocar ideias com os professores, colocar questões e esclarecer dúvidas.
Penso que em alguns casos a utilização de "Zoom" seria benéfico.
Julgo que os alunos deveriam ser mais desafiados a realizarem trabalhos de investigação.
Alguns professores ainda não estão bem familiarizados com o classroom, o que é uma pena, pois acho ser uma ferramenta fundamental e muito simples para
o ensino E@D.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total EE: 312 (38% inquéritos respondidos)

EE da EB2,3 PEC (Estoi)

Relativamente ao E@D, como avalia a escola do seu educando
relativamente:
aos métodos de ensino utilizados
à possibilidade de se pronunciar sobre as metodologias de ensino
à forma como são lecionados novos conteúdos
à forma como utiliza várias formas para o avaliar
à forma como os critérios de avaliação definidos estão a ser aplicados
à forma como está a ser feita a sua avaliação
à forma como costuma fazer o balanço do trabalho dos alunos
à forma como encoraja os alunos a trabalhar autonomamente
à forma como esclarece dúvidas na sessão síncrona
à forma como esclarece dúvidas sobre os trabalhos pedidos
à forma como apoia os alunos por via eletrónica
à forma como as atividades dos alunos estão a ser planificadas
à forma como são pedidos vários tipos de tarefas ou trabalhos
à forma como verifica se os alunos percebem as matérias
à forma como as atividades síncronas são variadas e fáceis de entender
à forma como aplica com frequência fichas formativas de modo a que cada
aluno perceba como está a evoluir a sua aprendizagem na disciplina
à forma como pede para os alunos fazerem pesquisas
à forma como estimula a participação de todos, principalmente dos alunos com
mais dificuldades, integrando e valorizando as suas observações
à forma como promove a inclusão de todos alunos
à forma como utiliza outros materiais, para além dos existentes nos manuais
adotados
à forma como utiliza o manual escolar adotado para estudar e aprender
à forma como utiliza mais do que um recurso para o apoio à aprendizagem

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

Total
Inq.

7
7
7
3
3
3
8
2
5
9
8
3
6
10
8
10

41
41
39
36
38
40
40
31
30
30
29
40
45
40
39
37

41
37
38
42
37
35
35
48
45
42
47
41
35
34
40
38

10
11
11
15
11
14
13
17
15
14
14
9
9
8
7
10

1
4
5
4
11
8
4
2
5
5
2
7
5
8
6
5

118

5
12

43
36

38
33

9
9

5
10

8
5

34
45

42
36

8
7

8
7

3
7

34
41

43
32

16
15

4
5
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Sugestões relativas às avaliações das aprendizagens no E@D:
Excesso de trabalhos de casa, pois durante o decorrer do ano raramente receberam trabalhos de casa. Até porque a maioria verifica-se que nem obtêm
avaliação.
O tempo de aulas para cada disciplina é muito reduzido... Não dá para aprenderem a matéria.
Que em todas as disciplinas os professores colocassem uma nota qualificativa referente a todas as fichas/trabalhos solicitados, dando assim de certa forma um
"elogio" aos alunos que se esforçaram ou então em caso contrario, uma chamada de atenção para os alunos menos interessados, desinteressados ou com mais
dificuldades, com o objetivo destes pontos negativos se tornarem positivos nas próximas fichas/trabalhos.
O relatório que enviam semanalmente não me diz muito, é confuso, por vezes tenho que deduzir que disciplina se trata. Também não me dá a informação
relevante se o aluno cumpriu as tarefas, fez o trabalho ou não e qual o seu desempenho, se foi bom, suf ou insuficiente.
Tem que se tentar melhorar o sistema.
O resumo que recebemos é insuficiente. Não informa se o nosso educando fez os trabalhos e qual a avaliação obtida.
Mais atividades.
Um pouco fraca porque é uma aluna com dificuldades.
Muito bom.
Ter atenção ao tipo de trabalho solicitado uma vez que o aluno pode necessitar de orientação específica em determinada matéria, nomeadamente nas
disciplinas práticas.
Mais tempo de aula.
Não concordo com estas avaliações, acaba por ser injusto! Acredito que os professores estejam a dar o seu melhor e sei que muitos trabalham muitas mais
horas. Os meus filhos neste momento acabam por ser prejudicados na sua avaliação porque não têm o acompanhamento devido em casa, nós (pais) estamos a
trabalhar a avó pouco percebe de informática e eles igualmente! Eu tento ensinar e acompanhar no que consigo, impossível com tantos trabalhos cumprir com
os prazos de entrega dos mesmos, seria fácil se os fizesse por eles, mas não vai acontecer, prefiro que se atrasem na entrega dos trabalhos, mas percebam o
que estão fazendo!
O questionário devia ser mais específico. Não tenho a mesma avaliação para todos os métodos e professores.
Acho que os alunos deviam ter menos trabalhos de casa.
Acho que os alunos estão mal preparados para existir uma avaliação. Os professores não explicam a matéria enviam as fichas e trabalhos sem os alunos terem
a mínima noção do conteúdo. Deveriam fazer mais vídeo conferência para lhes dar luzes e depois fazer quiz.
Os alunos não deveriam ser avaliados.
As aulas deveriam ser a mesmas da escola todos os professores deveriam dar aulas síncronas, não deviam só enviar trabalhos que se podem pesquisar na net,
educação física deveria ser pratica. Há escolas que o fazem.
Dar mais tempo para aluno poder fazer o trabalho.
Estou satisfeita com as avaliações.
Deveria ser feita nas aulas síncronas a correção de algumas fichas que são propostas aos alunos.
Disciplinas que dão demasiados trabalhos e com os horários das aulas e com os demais trabalhos a minha filha passa demasiado tempo ao computador e
muitos trabalhos são entregues fora da data de entrega.
Alguns professores estão a enviar os pedidos de trabalhos num formato próprio com logótipo do agrupamento, que na minha opinião se torna muito confuso.
Poderiam adotar um formato mais simples serem mais diretos.
Penso que seja suficiente.
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Sugestões relativas à relação pedagógica do professor com o aluno no E@D
Recebo alguns trabalhos a vermelho na informação semanal quando o aluno diz ter respondido.
As respostas dadas anteriormente estão em sintonia com os relatos do meu educando, pois nunca assisti ao E@D, por considerar inapropriado assistir às
videoconferências. Continuo a apoia-lo quando solicita, para a resolução de fichas.
É boa.
Deveria de todo o procedimento ser igual com os professores de todas as disciplinas.
Muito bom.
Temos verificado bastantes discrepâncias nas metodologias de ensino dos diferentes professores. São poucos os que conseguem manter a atenção dos alunos,
(já assistimos a aulas em que o professor nem se ouve, não se impõe, outras em que é o professor a se atrasar bastante) mas também temos visto que há aulas
em que o ensino por teleconferência resulta na íntegra.
Na minha opinião em particular, os educadores estão trabalhando bem na medida do possível.
Alguns professores têm de ser um pouco mais compreensivos, é uma fase difícil para todos, mas falo por mim, existem mães que trabalham e chegam a casa têm
de estudar para depois ajudar os filhos, que algumas vezes estão sozinhos em casa, porque alguns professores não percebem que nem todos os alunos sabem
tudo, têm mais dificuldade. Não se aplica a todos, mas ensinar os bons é fácil...
Se a minha educanda está satisfeita com a relação pedagógica do professor eu também estou.
Devia haver aula assíncrona de todas as disciplinas, não só de algumas, como por exemplo, história, moral.
Penso que ninguém estava preparado para esta situação, e com os meios que temos penso que todos estão a fazer um bom trabalho.
Nem as nossas crianças nem os nossos professores estavam preparados... Esta experiência trará sem dúvida alguma, um crescimento de todos.

Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Acho que as aprendizagens não têm os resultados como presencial, estou fora todo o dia e não é possível acompanhar tudo.
Só posso solicitar que os professores não considerem que estes alunos de 7º ano são já autodidatas, e que vão assimilar tudo o que se lhes está a ser solicitado
para "aprender". Acredito que alguns, os mais "capacitados," vão conseguir alcançar algum nível razoável de conhecimento, mas há outros que necessitam de
uma maior atenção e de um maior cuidado e perseverança por parte dos professores. Pode-se correr o risco de trabalhar as matérias ou conteúdos por pouco
tempo. Não é em meia hora de aula síncrona que se conseguem tirar todas as dúvidas, até porque, pelo que vejo com o meu educando, que entra mudo e sai
calado em certas aulas a não ser que seja diretamente chamado a responder, as ditas dúvidas só surgem na hora de fazer os trabalhos. Não queiram por favor,
por questões estatísticas, terminar um programa que já em condições normais é interminável. Seria preferível diminuir o ritmo e aumentar a prática, como alguns
professores estão a fazer.
Eu acho que é muito pouco tempo com os alunos não dá tempo para os alunos tirarem dúvidas.
Mais trabalho de pesquisa.
Neste método de ensino, é bem visível a dificuldade que os professores têm em tão pouco tempo e penso que o maior problema é a dimensão das turmas, para
poderem verificar se todos fizeram as aquisições pretendidas. As turmas são muito grandes, mesmo verificando-se que muitos dos alunos não comparecem.
As estratégias a serem utilizadas estão positivas.
Boa estratégia.
É uma boa estratégia, assim o aluno continua a aprender e continuar a ter matérias.
Nas aulas síncronas deveria de existir mais interação entre professor e aluno.
Sugeria que nas dificuldades pudessem ser mais apoiados. Cada professor conhece bem as dificuldades de cada aluno!
Todos os alunos deveriam ter net, um tablet ou mesmo computador, existem algumas crianças que não têm essa possibilidade.
Deveria de haver forma de vermos que o professor visualizou os trabalhos enviados (alguns professores fazem comentários, mas nem todos, vejo pela minha
filha que isso é um incentivo).
Neste momento deveria haver uma aula para ajudar a utilizar as novas tecnologias e promover o trabalho online desmistificar todos os recursos.
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Sugestões relativas aos recursos e instrumentos utilizados no E@D
Certas vezes não se consegue bem aceder aos instrumentos.
Acho ótimo todos os vídeos, slides, PowerPoint e links disponibilizados. Torna a atividade ou trabalho a realizar mais apelativos. Só lamento aqueles que não se
conseguem abrir ou aceder, por algum motivo.
Tem que se tentar melhorar as app para que quem tem tablets consiga acompanhar tão bem como quem tem computadores.
Existem programas aos quais o meu educando não se adapta muito bem a trabalhar, pois tem pouca experiência de computadores e têm como língua principal
por vezes o inglês que no caso do meu filho está melhor, ainda não consegue entender todas as indicações.
Deveriam deixar a cada aluno usar o que lhe é mais cómodo.
Ex: Utilizar a aplicação Word em vez de outros, tipo scratch ou outros supra indicados.
Ótimo.
Para mim se para o ano for assim tem que ser mais tempo com os alunos porque é muito pouco tempo com o aluno por cada disciplina e não dá para todos
tirarem dúvidas e aqueles que são mais tímidos nem da para eles se mostrarem.
Obrigada a colocar internet em casa uma despesa desnecessária.
Até o momento não tivemos dificuldades relevantes.
Os recursos são bons e estou muito satisfeita.
Os alunos estão mais tempo a fazer os trabalhos propostos do que em aulas síncronas, acho que para um aluno do 6º ano deveria ser ao contrario.
Já tinha referido nos pontos acima.
Num futuro próximo o ministro da educação deveria providência ou um portátil ou tablet e a possibilidade de internet, para todos os alunos, visto que nem todas
as crianças têm possibilidades para ter.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total EE: 506 (22% inquéritos respondidos)

EE da Secundária Pinheiro e Rosa

Relativamente ao E@D, como avalia a escola do seu educando
relativamente:
aos métodos de ensino utilizados
à possibilidade de se pronunciar sobre as metodologias de ensino
à forma como são lecionados novos conteúdos
à forma como utiliza várias formas para o avaliar
à forma como os critérios de avaliação definidos estão a ser aplicados
à forma como está a ser feita a sua avaliação
à forma como costuma fazer o balanço do trabalho dos alunos
à forma como encoraja os alunos a trabalhar autonomamente
à forma como esclarece dúvidas na sessão síncrona
à forma como esclarece dúvidas sobre os trabalhos pedidos
à forma como apoia os alunos por via eletrónica
à forma como as atividades dos alunos estão a ser planificadas
à forma como são pedidos vários tipos de tarefas ou trabalhos
à forma como verifica se os alunos percebem as matérias
à forma como as atividades síncronas são variadas e fáceis de entender
à forma como aplica com frequência fichas formativas de modo a que cada
aluno perceba como está a evoluir a sua aprendizagem na disciplina
à forma como pede para os alunos fazerem pesquisas
à forma como estimula a participação de todos, principalmente dos alunos com
mais dificuldades, integrando e valorizando as suas observações
à forma como promove a inclusão de todos alunos
à forma como utiliza outros materiais, para além dos existentes nos manuais
adotados
à forma como utiliza o manual escolar adotado para estudar e aprender
à forma como utiliza mais do que um recurso para o apoio à aprendizagem

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

Total
Inq.

4
9
4
2
6
7
7
8
5
4
3
6
5
9
5
6

20
25
24
21
20
19
16
27
20
27
21
28
33
27
26
28

51
45
47
56
50
44
57
40
49
46
53
46
51
42
45
47

23
19
23
19
11
16
19
23
23
20
20
18
10
14
18
12

2
2
2
2
13
14
1
2
3
3
3
2
1
8
6
7

113

3
9

28
31

45
32

17
16

7
12

6
5

20
32

40
42

18
15

16
6

4
4

25
21

47
45

19
26

5
4
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Sugestões relativas às avaliações das aprendizagens no E@D:
Obrigada. Por não deixar nossos educandos sem auxílio.
Penso que deveria haver pelo menos um teste presencial.
O Agrupamento / Escola desenvolveu um excelente trabalho no Ensino à Distância. Informação atempada aos alunos e EE, excelente organização e dinâmicas.
penso que os alunos estão mais concentrados e conseguem tirar muito proveito destas aulas a distância.
Na minha opinião deve ser controlado a quantidade de atividades dadas ao aluno, ou então um tempo superior para a realização das mesmas.
Disponibilização de mais fichas para resolverem autonomamente, com correção posterior, principalmente nas disciplinas de exame.
Explicar melhor os trabalhos.
Os professores deveriam empenhar se mais em tirar dúvidas aos alunos.
Os EC ainda não têm conhecimento nenhum sobre as metodologias ou regras ou datas de avaliação.
Deverão explicitar melhor as correções e terem em conta as dificuldades dos alunos.
Melhorar a conexão com a internet de alguns professores. Tem mais carga horária e lição de casa.
Menor carga de trabalhos para realizar.
Cada professor trabalha diferentemente com a turma.
Pouco feedback de alguns professores.

Sugestões relativas à relação pedagógica do professor com o aluno no E@D
Relação pedagógica bastante positiva.
Continuar, nesta busca de ajudar os vossos alunos.
As minhas respostas não refletem o trabalho de alguns professores, que tem sido excelente.
Enviar menos trabalhos estão a exigir demasiado aos alunos.
Existem duvidas que não estão a ser esclarecidas, existe pelo menos um professor que na aula desmotiva os alunos, na maneira que fala com eles, se é
difícil para um professor esta forma de ensino mais difícil será para os alunos.
Muito boa.
Mais acessíveis.
Há alunos mais tímidos que se inibem em participar ou tirar dúvidas. Os professores deverão ter essa possibilidade em conta e não considerar á partida que
é desinteresse.
A relação entre professor e aluno é muito boa.
Como é uma situação nova, vejo grande esforço para que se conclua o ano letivo.
Não tenho nenhuma sugestão a apresentar.
Está questão é muito difícil de opinar pois são profissionais diferentes, com metodologias distintas.
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Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Dever-se-á ter mais atenção à quantidade e complexidade das tarefas propostas, pois, por vezes, requerem demasiado tempo para serem realizadas.
Obrigatoriedade de todos os alunos terem a câmara ligada.
Acredito que os professores não tenham muitas alternativas face aos constrangimentos gerados pela conjuntura.
Os prazos dos trabalhos são muito apertados, à professores que nem deixam os alunos interagir na aula, falam, falam, falam..., o apoio por via eletrónica por
vezes é tardio.
Creio que os alunos com necessidades educativas especiais deviam ter mais apoio neste processo de aulas à distância, podia haver um responsável que
acompanhasse estes meninos para ajudar a organizar, a estabelecer prioridades... porque as famílias por mais que tentem não têm competências técnicas para
tal.
Os professores deveriam perder mais tempo a explicar cada matéria e enviar mais exercícios da matéria abordada para melhor absorção de conhecimentos.
OS EC não são chamados a participar em nenhum dos pontos anteriores.
São situações todas novas para ambas as partes. Acredito que estão todos a melhorar. Deverá haver atenção para os casos dos alunos com necessidades
específicas.
No caso do meu filho para os motivar devido ser um curso profissional, acho que talvez vídeos online com profissionais desta área de salvamento aquático era
bom, pois o facto de não haver aulas práticas faz-lhes falta falar e tirar dúvidas ou mesmo experiências com pessoas dentro da matéria.
Como nas aulas síncronas com 40 minutos de duração e uma turma de aprox. 20 alunos, pretendem avaliar, incluir e promover a participação de todos (!) os
alunos para além de explicar a matéria e esclarecer dúvidas?
A forma como os grupos são firmados nem sempre são as mais justas.
Poderia ter aula de apoio de Português.
Melhor organização nos dias das entregas e requisições dos trabalhos.
Ao receber o boletim do último período, existia uma anotação onde pediam reavaliar a escolha do curso. No caso foi um grande desestimulo pois, já há a
dificuldade em decorrência da dislexia e ao invés de estimular para vencer as dificuldades, pedem que pensemos em outro curso?
O apoio depende dos professores.

Sugestões relativas aos recursos e instrumentos utilizados no E@D
Oferta de computadores.
As respostas dadas não se aplicam a todos os professores.
Acredito que os professores estejam a dar o seu melhor com os fracos e insuficientes recursos de que dispõem.
Nem toda a gente tem os materiais necessários para fazerem as aulas online por exemplo computador.
Estão todos a explorar novas tecnologias e possibilidades e recursos. Tudo pode ser melhorado ao longo do tempo.
Acho que tanto a escola, como os professores estão de parabéns pela capacidade e rapidez de adaptação, assim como a boa aceitação dos alunos. Parabéns
a todos pelo vosso árduo esforço nesta nova forma de estar na via da educação.
O caso do meu educando é muito específico pois, tem necessidades muito peculiares a sua condição e que não vejo muita atividade igualmente peculiares a
essa condição. O que deixa uma grande frustração.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total Alunos: 1377 (31% inquéritos respondidos)

Alunos do 2 3ºCiclos e Sec do Agrupamento

Como consideras o teu envolvimento no processo E@D?
Como consideras o envolvimento do teu EE no processo E@D?
De acordo com a tua perceção, consideras que o envolvimento da escola no
processo E@D foi…
Como consideras a tua escola relativamente à possibilidade de te poderes
pronunciar sobre as metodologias de ensino no E@D?
Como consideras a tua escola relativamente à forma como foi melhorando as
estratégias ao longo do E@D?
De acordo com a tua perceção, a avaliação que te foi feita pela escola no
E@D (Ensino a Distância) foi…
Como consideras a tua escola relativamente à forma como foi feito o balanço e
dado feedback do trabalho dos alunos durante o E@D?
Como consideras a tua escola relativamente à forma como foram sendo
esclarecidas dúvidas sobre os trabalhos pedidos?
Como consideras a tua escola relativamente à forma como foste apoiado
quando necessário no E@D (Ensino a Distância)?
Qual a tua opinião relativamente à quantidade de tarefas pedidas no E@D?
Qual a tua opinião relativamente ao tempo que foi sendo dado para realizares
as tarefas no E@D?
Como consideras a tua escola relativamente à forma como o E@D (Ensino a
Distância) foi articulado com a emissão da RTP do "Estudo em Casa"?
Como consideras o tempo despendido no E@D (Ensino a Distância) em
comparação com o horário em aulas presenciais?
Como consideras o conforto que sentiste com a situação de E@D?

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

Total
Inq.

3
3
4

21
16
26

53
46
51

21
28
18

2
7
1

428

4

23

53

15

5

5

27

48

17

3

3

22

54

16

5

3

26

47

19

5

3

25

50

19

3

4

23

49

20

4

25
11

35
35

2
32

32
19

6
3

12

23

32

12

21

8

32

18

22

20

10

27

46

13

4
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Sugestões relativas à relação pedagógica da escola com o seu educando no E@D:
Menos trabalhos;
Espero que não volte a haver ensino à distância;
Deviam facilitar os métodos de trabalho;
Acho que meia hora de aula é pouco, porque somos muitos e queremos todos falar;
Considero que, por vezes, há muitos trabalhos ao mesmo tempo. Acho que isso deveria ser repensado para não sobrecarregar tant o os professores e os
alunos;
Acho que os professores deviam reparar no esforço de os alunos fizeram durante este tem po de ensino à distância pois estávamos com muitos trabalhos e a
maioria dos alunos não percebiam metade da matéria dada;
Mais tempo de aula síncrona;
Menos trabalhos pff;
Mais tempo nas aulas síncronas com os professores;
Deixar apenas um horário fixo, sem aulas quinzenais, apenas aulas semanais;
Ter mais tempo de aula;
Foi bom;
Má, má, má, muitas tarefas fiquei sem tempo para mim;
Ter mais tempo de aula;
Bom;
A minha escola devia ouvir mais os alunos;
Não tenho sugestões, os professores tem dado o seu melhor e só temos que acompanhar;
Tentar trabalhar mais com os alunos que têm dificuldades;
Eu não gostei do ensino à distância;
Gostei de ter aulas assim e acho que me ensinaram muito bem;
Alargar os prazos;
Eu tenho me dado bem no E@D, tenho feito tudo;
Melhoramento nas condições e qualidade das aulas durante a E@D e menos trabalhos ;
Diminuição de trabalhos;
Acho que foi bastante bom, não tenho sugestões;
Mais feedback dos professores;
Melhoraria a organização da app google classroom;
Menos trabalhos de casa;
Nas aulas síncronas deviam ser mais focadas nas dúvidas dos alunos;
Eu não mudaria nada;
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Foi bom;
Na minha opinião as aulas síncronas deveriam ser mais longas para podermos reter mais conhecimento e podermos tirar todas as nossas dúvidas ;
Faltou muito preocupação de alguns professores com nós alunos, simplesmente alguns mandavam trabalhos e pronto ;
Menos trabalho de casa;
Fazerem uma estimativa do tempo necessário para executar os trabalhos em relação com os alunos com mais dificuldades pa ra não exceder as horas de
aulas assíncronas, pois leva à acumulação de trabalhos;
Foi pouco desenvolvida;
Muitas tarefas, pois de manhã eram aulas síncronas e o estudo em casa e ainda todas as disciplinas mandavam tarefas ;
Foi muito bom, porque muitas pessoas conseguiram subir a média devido á realização de trabalhos;
Melhores equipamentos;
Não a nada como o ensino presencial contacto com os professores e colegas o ensino a dist ância faz com que estejamos muitas horas em frente a um pc e
sem ter tempo para descansar muitos trabalhos para organizar e entregar a tempo;
Disciplinas fáceis de entender com o Ensino à Distância e outras não;
Ter aulas de escola de Matemática e Português por causa dos exames;
Foi enviado um número de trabalhos de algumas disciplinas que não respeitava as horas semanais dedicadas a essas disciplinas ;
As aulas durarem mais e menos trabalhos de casa;
Fazer conferência numa plataforma diferente como o zoom e não mostrar vídeos nas aulas porque não dá para ouvir os vídeos.
As aulas assíncronas deviam ser de 45 min. Para podermos tirar as dúvidas e realizar os exercícios até ao fim. 30 min. é muit o pouco. Mais vídeos das
matérias, na internet, explicativos e de fácil acesso;
Gostei mais dos trabalhos feitos por formulário, como por exemplo, os trabalhos da disciplina de Inglês;
Menos trabalhos ou mais tempo para os fazer;
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Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Tempo é a resposta;
Considero que no EaD foi complicado para algumas pessoas de conseguir concentrar-se, pois existem muitos mais distratores. Acho então que se fosse feito
algo mais interativo do que somente ouvir matéria e responder perguntas seria mais produtivo ;
Grupo de dúvidas com os professores;
Ter mais tempo de aulas síncronas;
A minha escola devia ouvir as opiniões dos encarregados de educação e dos alunos;
Acho que podiam não ter posto para os do 3.º ciclo a escrita, e a educação artística ;
Como aluno de exame, senti que a escola não teve consciência nem noção da quantidade de trabalhos exigidas pelos professores, e até de uns professores
para outros. Devia ter sido dada uma prioridade às disciplinas de exame e pelo menos uma conversa entre professores para perc eber a quantidade de
trabalhos exigida por cada um e complexidade dos mesmos. Devia-se ter tido mais em conta, as horas dedicadas a cada disciplina, que muitas vezes não
foram respeitadas. As disciplinas com menos horas semanais, em alguns casos, foram as que mais exigiram e esse tempo semana l não foi respeitado de
trabalho foi excedido. Considero que a maioria das disciplinas conseguiu transmitir de forma intuitiva e leve os conteúdos ed ucativos durante as aulas
síncronas maioritariamente;
Mais explicações nas aulas síncronas;
O estudo em casa não me ajudou em nada porque não aprendi nada lá porque ou era matéria já dada ou era adiantada entre a escola. "estudo em casa" não
me ajudou em nada;
Procurar mais meios para passar as matérias, pois os alunos não estão a aprender nada;
Que os professores não mandem tantos trabalhos num tao curto prazo de tempo ;
Melhorar a organização do google classroom;
Haver aulas síncronas para um ou dois alunos se esses estiverem com dúvidas ;
Não exagerarem nos trabalhos;
As estratégias foram boas;
Achei pouco adequada, pois foram muitas tarefas exigidas .E o ensino pela RTP não esclarece muito as duvidas pois não tem como fazer perguntas e etc. ;
Foram boas;
Devíamos ter mais tempos de aula e menos trabalhos;
Julgo que os/as, professores/professoras necessitam de contactar uma com a outra para elaborarem um plano de tarefas proposta s aos alunos, para estes não
se sentirem sobrecarregados;
Não darmos tanta matéria nas aulas online porque só são 30 minutos de aula e não se compreende muito bem a matéria ;
Mais vídeos explicativos, desbloqueados a alunos;
Poderiam mandar formulários, visto que é uma forma mais fácil e rápida de realizar os trabalhos propostos, sendo em seguida enviado para o professor da
disciplina;
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Sugestões relativas às condições para uma melhor operacionalização do ensino e avaliação no E@D
As aulas presenciais deviam ser seguidas e as da RTP também. Andar a trocar da TV para o computador constantemente dificultou ;
Menos trabalhos;
O esforço dos alunos deve ser tomado em conta;
Mandar menos trabalhos;
Mais tempo para realizar os trabalhos e menos trabalhos normalmente dedicava mais tempo a escola no E@D (Ensino a Distância) do que em regime
presencial, os professores não cumpriam com as regras da direção e enviavam demasiados trabalhos e muito pouco tempo para os realizar, sendo que
quando nos terminávamos o trabalho e submetíamos logo a seguir recebíamos outro. Não foi fácil pois não tínhamos tempo para ser crianças e brincar ou ver
tv;
Foram boas condições;
Acho que podiam não avançar muito na matéria e depois recuar muito;
Não acho que seja preciso melhorar;
Proponho uma reunião semanal ou uma melhor ponderação, entre os professores, tendo em vista uma menor sobrecarga de trabalhos e tempo despendido.
Proponho ainda melhores critérios em relação à concretização dos trabalhos visto que a complexidade e o tempo despendidos não foram proporcionais ao
valor dos trabalhos como elementos de avaliação. Ainda no mesmo seguimento, devia haver uma d iscrepância maior entre quem cumpre e quem não cumpre
as tarefas propostas. Apesar destes "erros", acredito que, pelo menos os meus professores, se esforçaram imenso em aprender a lidar com as tecnologias e
estiveram sempre prontos para ajudar, especialmente a Diretora de Turma que foi incansável tanto no apoio a nós como aos nossos professores. Dadas as
circunstâncias, considero que a escola se adaptou muito bem nesta fase do ensino à distância e aprecio todo o trabalho dos bastidores, aind a por cima,
sabendo o que passaram muitas escolas às quais não houve tanta disposição e empenho para tudo funcionar como houve na nossa Escol a.
Mais aulas síncronas;
Acho que foi muito bom apesar de ter um pouco mais de trabalhos do que o normal;
Maior duração das aulas síncronas;
Quando houver aulas em que o professor dá três disciplinas (ex: EVT e cidadania) devia haver uma aula síncrona para cada disc iplina;
Foi muito bom;
As condições foram boas;
Aulas de português e matemática deveriam ter mais tempo, e sendo assim , mais tempo com os professores para explicar e tirar dúvidas. Porque simplesmente
mandava muitos trabalhos, e as explicações sobre as disciplinas era pouco;
Utilização obrigatória da câmara ligada nas aulas E@D;
Mais ou menos;
Ser na escola;
Os professores deviam mandar um pouco menos de trabalhos e as aulas deveriam ter mais duração ;
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Não devia ser obrigada a ligar a câmara;
Ajudar os alunos carenciados com portáteis;
Fazermos as aulas online no zoom e mandar os trabalhos pelo classrom e não mostrar tantos vídeos porque não se percebe nada;
Acho que na minha opinião quem deseja aprender assim o fez. A escola apoio os alunos em termos das matérias etc, no entanto as avaliações deste 3°
período mais valia não terem sido feitas, uma vez que os critérios propostos em nada mudavam algumas das disciplinas dificultando assim ob jetivos dos
alunos! Por isso para mim, algo que deveria ser pensado é para o benefício de quem mesmo com todas as dificuldades não abandonou nem se desleixou;
Na minha opinião, só articularia melhor as teleaulas com as aulas síncronas e assíncronas .
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total EE: 855 (44% inquéritos respondidos)

EE do 1ºCiclo do Agrupamento

Como considera o envolvimento do seu educando no processo E@D
Como considera o seu envolvimento como EE no processo E@D?
De acordo com a sua perceção, considera que o envolvimento da escola no
processo E@D foi…
Como considera a escola do seu educando relativamente à possibilidade de
se poder pronunciar sobre as metodologias de ensino no E@D?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como foi
melhorando as estratégias ao longo do E@D?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como foi
feito o balanço e dado feedback do trabalho dos alunos durante o E@D?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como foram
sendo esclarecidas dúvidas sobre os trabalhos pedidos?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como foi
apoiado quando necessário no E@D?
Qual a sua opinião relativamente à quantidade de tarefas pedidas ao seu
educando no E@D?
Qual a sua opinião relativamente ao tempo que foi sendo dado ao seu
educando para realizar as tarefas no E@D?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como o
E@D foi articulado com a emissão da RTP do "Estudo em Casa"?
Como considera o tempo despendido no E@D em comparação com o horário
em aulas presenciais?
Como considera o conforto que sentiu com a situação de E@D?

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

Total
Inq.

7
5
5

24
23
23

40
43
42

28
28
28

1
1
1

377

5

22

48

20

5

4

21

48

26

1

4

15

45

34

2

5

14

41

39

1

6

15

42

32

5

4

16

4

70

6

4

22

30

41

3

6

25

42

21

6

15

37

16

20

12

17

38

32

9

4
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Sugestões relativas à relação pedagógica da escola com o seu educando no E@D:
O aumento do tempo em aula síncrona, julgo que no seguimento do primeiro questionário, foi muito positivo;
Foi uma fase muito desgastante para as crianças, pais e professores...e tenho dúvidas dos proveitos tirados disto tudo;
As sessões síncronas do Professor com os alunos poderiam ser diárias; o isolamento social dos meninos começa a deixar marcas psicológicas, as saudades
dos colegas são muitas, e estas sessões são importantes por isto: pela interação entre eles, e pelo acompanhamento mais próximo do Professor;
Para alunos do 1º ciclo os conteúdos novos devem ser lecionados e não sujeitos a leituras de PowerPoints ou outros documentos para a aquisição de
conhecimentos;
Deveria haver mais aulas síncronas, à matérias que não conseguem acompanhar;
A professora e restante equipa fizeram um excelente trabalho na escolha dos vídeos e materiais educativos. No entanto, no nosso caso, por vezes a carga de
trabalho foi excessiva.
Realização de mais aulas sincronizadas.
Apenas a professora titular garantiu as aulas síncronas. Os professores das outras áreas poderiam ter feito aulas síncronas semanais ou quinzenais com os
alunos. A professora de inglês apenas teve 2 aulas síncronas com os alunos (apenas nas duas últimas semanas);
O meu educando não tinha ainda autonomia para algumas situações que o E@D proporcionou, nomeadamente no que se refere à utilização da classroom e
entrega dos trabalhos. Os pais trabalharam todo o período de confinamento e revelou-se complicado manter a entrega de trabalhos em dia, ainda que os
mesmos fossem realizados pelo educando;
Mais trabalhos nos manuais. Há quem não tenha impressora;
Foi bom dentro do possível, acho que estávamos todos a aprender um método de ensino novo, poderia ter havido mais aulas síncronas, menos trabalhos
manuais e mais páginas dos livros feitas... mas dentro do inesperado que foi esta pandemia, já foi muito bom o que se arranjou em pouco tempo. Parabéns;
Deviam haver mais sessões síncronas;
Sem internet, acesso aos meios virtuais e pais analfabetos é complicado;
Julgo que poderá haver uma presença mais efetiva. As aulas síncronas poderiam ter sido individuais. Daria mais resultado, quer para os docentes, como para
as crianças, e assim era respeitada a individualidade e a privacidade das crianças e suas famílias. Uma aula online para todos (mesmo que reduzindo o número
de criança) não é de todo o melhor. Para muitos o expor e evidenciar as suas crianças até pode ser uma maravilha, para nós enquanto família não o é... Pois
consideramos que se o ambiente de sala é individualizado, assim também deveria ser as aulas síncronas. Não sei se há tempo para tanto, mas acho que é
possível.... 15 minutos por criança daria mais que suficiente, pois as dúvidas seriam respondidas individualmente;
A plataforma é confusa, dispersa e impessoal, especialmente para quem não consegue acompanhar diariamente o ritmo "normal" de trabalho e o vai fazendo
mais compassadamente. É o nosso caso. Neste tipo de situações, era mais proveitoso o professor fazer um pequeno resumo semanal de avaliação ao trabalho
dos alunos, por mail, por exemplo, pois cá em casa praticamente não temos tempo nem oportunidade de acompanhar o feedback da professora na plataforma.
Com o delay que temos, acaba por faltar essa importantíssima fase do processo. Mas há alternativas que podem ser usadas;
As aulas on-line, ou reuniões de trabalho tem sido muito motivadoras para o meu educando. Ela se sente mais próxima da professora, tem feed-back em tempo
real e sente-se apoiada pela professora. Acho que esta metodologia é muito boa;
Foi inexistente;
Reconheço o esforço feito pela escola. Não considero que a E@D seja uma medida que potencie sucesso na educação;
O ensino à distância não é o mais adequado a esta faixa etária;
Poderia ter havido uma maior presença da escola. Considero que, comparando com outras escolas, houve pouca presença semanal. Noutras escolas as
crianças eram acompanhadas quase diariamente por reuniões de meia hora, aprendendo matéria nova, tirando dúvidas. No caso da nossa escola, eram
enviados trabalhos e ficava da responsabilidade dos pais assumir esse ensino. Pais em teletrabalho, com mais de um filho em casa. Poderia ter sido bem
melhor;
Só tenho a dizer que não tenho nada a dizer da escola, mas sim da docente, infelizmente manteve a relação com o meu educando, não sabendo aproveitar a
alteração para ser mais justa e próxima;
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Foi notório o esforço da professora para se adaptar e melhorar constantemente neste contexto tão repentino e invulgar. Considerando a idade e maturidade
alcançada por estes meninos do 1º ano, julgo que foi feito o melhor possível;
Também com nota positiva a comunicação e acionamento de meios, sempre que necessário, por parte da direção do agrupamento. Atentos;
Penso que as aulas deveriam ser diárias em horário escolar, e com acompanhamento constante (situação que não ocorreu, apenas no final uma ou duas aulas);
Algumas aulas sem preparação, começavam tardiamente, pelas 18:00hs, e apenas semanalmente. As aulas de Educação Física, foram inexistentes, sem
qualquer acompanhamento, o professor apenas enviava um vídeo (que nem aparecia) semanalmente. As aulas de Inglês, também sem qualquer
acompanhamento, apenas com a instrução para fazer trabalhos no livro e ouvir alguns áudio do livro;
Professora foi espetacular sempre disponível;
Momento de aprendizagem para todos, mas a professora mostrou-se sempre disponível para ajudar;
Este modelo de ensino deixa muitas lacunas e matéria não consolidada. O tempo de aula síncrona deveria ter sido pelo menos uma hora por dia;
A professora do meu Educando é espetacular. Vai sempre articulando da melhor forma para nós;
Esteve muito bom, mas o melhor são as aulas presenciais, nós somos pais e não professores;
Penso que todo o trabalho efetuado numa fase inicial, foi ótimo. Nunca ninguém se imaginou nestas condições de trabalho, pelo que parabenizo, desde já,
todos os envolvidos! Contudo, numa perspetiva de melhoria e não obstante, o esforço que imagino que deva envolver, considero que ao longo do tempo, as
aulas síncronas deviam ter sido mais regulares (não apenas no último mês) e aproveitadas para lecionar conteúdos;
Ainda assim, o esforço da professora titular foi notório;
Na área de educação física, foi importante contar com as aulas enviadas, que constituíam momentos de descontração;
Noutras áreas, a relação pedagógica ficou aquém das expectativas, pecando por pouca proximidade, como o caso do inglês. A atividade foi retomada de uma
forma pouco apelativa, sem qualquer verificação e /ou retorno do trabalho individual, o que não estimula a manutenção do compromisso...
O facto de ter vários alunos, foi aceite por um curto período, mas a manter este tipo de ensino, caso necessário, deverá ser encontrada uma forma mais
adequada de estar e lecionar;
Enquanto família, somos os primeiros a assumir a responsabilidade de promover a adaptação necessária a uma mudança deste nível e todo o apoio que seja
necessário. Fizémo-lo! Nunca pareceu demasiada exigência. Era o que era necessário. Mas não substituímos, nem queremos substituir, a relação com o
professor, que consideramos importante que seja mantida. E, para além disso, famílias haverá em que o apoio ao estudo pode não se conseguir fazer, pelas
mais variadas razões, pelo que não se pode enviar trabalho e a respetiva correção, num 3º ano de escolaridade, sem se verificar, em algum momento, o que está
efetivamente a ser conseguido. A ser assim, talvez se percebesse também, quem estaria a precisar de mais apoio;
Neste âmbito, considero ainda que os professores de apoio podiam ter constituído um pilar importante, nesta nova estrutura de ensino. Fizeram-se notar, pela
ausência...Terão desempenhado outras funções, talvez, mas pensando de forma global, pensando em toda a comunidade escolar, imagino que tenha sido
necessário, muitas vezes, mais apoio, de modo a não deixar nenhum aluno pelo caminho, por sentir que não consegue atingir o objetivo.
Não necessitámos de mais apoio, mas em termos globais, parece-me pertinente fazer alusão a este aspeto.
Se não for nestes momentos que aprendemos que é essencial chegar a cada um, na medida da sua necessidade...quando o faremos?
Sei, pela experiência que tem sido a vivência neste agrupamento, que somos capazes de melhorar. É, tão somente neste sentido, que deixo estas palavras.
Revelou-se por parte dos corpos docentes, desconhecimento das tecnologias necessárias para o eLearning e acompanhamento dos alunos;
Conciliar o trabalho profissional com o ensino à distancia é difícil;
Considero que o envolvimento da professora de inglês foi insuficiente;
O processo de Ensino à Distância por parte da respetiva professora titular deixou muito a desejar. Atempadamente os processos adoptados devem ser revistos
e melhorados antes de serem colocados em prática;
Excelente trabalho por parte da professora;
Dada a faixa etária dos alunos em questão, considero que deveria ter sido praticado um ensino mais interativo, com contato diário entre professores e alunos;
As matérias e o plano de trabalhos deveriam ser transmitidos diariamente na sala de aulas já existente para o efeito, embora com tempos mais reduzidos que
em sala de aula. Considero que os tempos de contato com os professores (inicialmente de meia hora e agora de 1 hora semanais) foi muito insuficiente,
situação que a manter-se no futuro, deverá ser repensada e revista;
Ter mais videoconferência;
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As aulas síncronas foram insuficientes;
O sistema foi melhorando embora tenham existido falhas. De todas as partes;
Se os alunos não tiverem em casa alguém que consiga ajudar e acompanhar os seus estudos e trabalhos, o ensino à distância não é viável. Os alunos nesta
idade necessitam do professor para poder desenvolver competências e consolidar matérias, e não é com uma aula ou duas online com o professor por muito
boa vontade que exista por parte do professor que isso acontece. Isto foi uma situação nova para todos, mas com pais em teletrabalho sem a disponibilidade
necessária para apoiar os filhos ou pais que por vezes não têm conhecimentos para conseguir ajudar os filhos em aulas de ensino à distância, gerou ainda mais
stress e conflitos nas famílias para além de toda a situação vivida. Nota-se no geral um cansaço e desgaste nos pais e filhos;
Acho que é muito diferente o ensino à distância do que ao pé dos professores;
Sugeria mais aulas síncronas permitindo mais contacto humano com professora e colegas;
Os alunos apenas tinham um breve contacto com a docente titular uma vez por semana, nestas últimas três semanas passaram a ter duas vezes por semana.
Não tiveram mais contacto com os outros professores que os acompanhavam, nomeadamente os professores das expressões. A meu ver, a relação pedagógica
do aluno com a escola foi um pouco insuficiente, acredito que se tivessem havido mais momentos de convivência, inclusive das áreas das expressões, teria
sido benéfico para os alunos, sabendo de todas as dificuldades que esse processo poderá acarretar;
A disponibilidade da professora da professora foi excecional;
Nada a acrescentar. Professora envolvida e sempre disponível;
Podia ser melhor foi muito complicado as instalações;
Não poderei avaliar a escola, mas apenas a professora, já que não houve da parte da escola em si, qualquer comunicado por que meio fosse, à comunidade
escolar, acerca dos eventuais apoios aos alunos/EE nesta nova realidade para todos;
Quanto ao desempenho da professora, considero ter sido exemplar. Notaram-se algumas dificuldades iniciais, mais que justificáveis, mas que foram sendo
ultrapassadas, nunca deixando a mesma de prestar o apoio devido e necessário aos seus alunos;
Para o próximo ano intercalar aulas presenciais com as aulas à distância, se caso não seja possível as aulas presenciais como antes da pandemia;
A quantidade de tarefas exigidas eram demasiadas quando acumuladas com as aulas de telescola da RTP. A quantidade era equilibrada e bem quantificada mas
sem as aulas da RTP;
Sabendo que ninguém estava preparado para esta situação, acho que há algumas coisas a melhorar, os alunos sentiram-se perdidos e pouco acompanhados;
Deveriam fazer mais vídeo conferência;
Excelente;
Que as aulas demoram mas tempo e que tiveram mas tempo para esclarecer as dúvidas;
A quantidade de trabalhos exigidos das diferentes áreas poderão ser de fácil execução no tempo que o aluno tem disponível para gerir quando este se encontra
em ensino presencial na escola e com o devido acompanhamento dos professores;
Contudo, esses mesmos trabalhos, de todas as áreas, exigidos em ensino domiciliário acabaram por ser de elevada quantidade considerando a gestão de
tempo possível e a dinâmica familiar, e mais atendendo que se trata de crianças em casa não sendo fácil "mecanizá-las" para diariamente executarem um
trabalho a seguir ao outro sem dispersão;
Nunca se deve esquecer que, para além de serem crianças ainda pouco autónomas, os pais têm autoridade de pais e não autoridade da figura de professor que
foi exigida neste período;
No entanto, e obviamente atendendo às circunstâncias, a solução adotada foi exequível (com mais ou menos atrasos nas entregas das tarefas).
Poucas aulas semanais por vídeo conferência para esclarecer dúvidas;
Penso que seria preferível 1 aula síncrona por dia com duração de 1 hora;
Ao longo deste processo gostava de ter tido a escola mais autónoma e a acompanhar o aluno diariamente dando as aulas via skype ou outro operador,
elaboração de exercícios e sessões de esclarecimento de dúvidas. Existe um plano letivo de ensino e esse devia ter sido cumprido independentemente das
aulas na televisão;
Mais Trabalhos diferentes como as artes, música e inglês;
Foi boa, mas o melhor são as aulas presenciais;
Momentos de aprendizagem (consolidação) individuais e avaliação individual;
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A escola deveria ir transmitindo mais informação sobre os desenvolvimentos do Ensino à Distância (informação essencialmente resume-se aos meios de
comunicação social);
Foi uma relação salutar;
Penso que seria mais produtivo se as aulas da telescola fossem lecionadas pelos próprios professores, em vez de uns professores desconhecidos com
métodos diferentes daqueles que os miúdos têm aprendido. E para além disso, poderiam dar continuidade a matéria a partir do ponto em que ficaram nas aulas
presenciais. Fiquei com a sensação que a telescola recomeçou o ano letivo no 3o período;

Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Foi um método diferente este ensino com outra aprendizagem;
Não se pode exigir o mesmo ritmo nem a mesma capacidade para aprender. À distância nunca será como a presença e o apoio de um professor;
Aulas sincronizadas com frequência;
Não é muito fácil aprender através da tv;
Devia haver mais apoio;
Senti dificuldade em acompanhar/explicar, ao meu educando, algumas atividades das áreas de expressões. Penso que um encontro semanal ou quinzenal com
os professores teria ajudado bastante, assim como seria mais motivador para o meu educando;
Na minha opinião, tanto a planificação, como a organização das tarefas enviadas aos alunos foi muito bem concebida. Desde a diversificação dos materiais de
suporte, como de elaboração das tarefas foram muito bem preparados e denotam um excelente empenho e dedicação, por parte de todos os professores que
acompanharam a turma;
Houve uma evolução em relação às estratégias de aprendizagem. No início, começou-se com a revisão de matérias, mas mais adiante foi-nos colocado em mãos
dar matérias nova aos nossos educandos. Como devem compreender, não temos base pedagógica para essa função e foi bastante complicado, felizmente se
evoluiu em seguida para receber apontamentos da parte da professora de modo a fundamentar e direcionar a nossa explicação da matéria. Na minha opinião
esses apontamentos são fundamentais;
Penso que deveriam ter feito as aulas síncronas desde o início;
Era bom que as aulas ficassem para o 5 ano, porque assim se pode abordar mais conforme ao ano de ensino;
Não considero que este ensino à distância seja eficaz e considero que os alunos ficaram a perder imenso a nível de apreensão do programa. Não é benéfico
nem para os professores nem para os alunos;
As aulas deveriam ser individuais. 15 minutos por discente;
Lamento que tenha sido necessário insistir com a escola para que os meus filhos, ambos com necessidades especiais, tivessem algum tipo de apoio, uma vez
que estou em tele-trabalho e por causa disso não consigo dedicar-me a apoiá-los como eles precisam; é com imensa tristeza e desilusão que lembro que tive
que insistir para que eles não fossem esquecidos, e além de insistir, tive que investir tempo a procurar pelas medidas definidas pelo Ministério da Educação
para estas situações e enviar à escola; lamento que tenha sido eu a fazer um trabalho para o qual várias pessoas são pagas; elogio a atitude do psicólogo do
agrupamento, que que olhou com humanismo e profissionalismo para esta situação, a primeira pessoa que eu senti neste processo a falar a mesma linguagem
que eu. Teríamos todos a ganhar se esta avaliação e esta perspetiva de olhar para o assunto tivesse sido muito mais precoce;
Lamento a falta de interação e apoio. A falta de equipamento adequado em casa não facilitou as tarefas pedidas;
O E@D deixa os alunos que sejam filhos de pais que trabalhem em condições normais com uma carga horária absurda;
Caso se venha a verificar continuidade neste tipo de ensino, será necessário que haja uma maior presença da professora. Pode ser aulas diárias de meia hora,
uma hora, para consolidar matéria, para que as crianças se sintam ainda parte integrante de uma turma e de uma escola. E claro, tendo sensibilidade para
perceber que nem todos os pais são "professores" e nem todos têm as mesmas competências de ensino;
A possibilidade de articulação dos conteúdos do Estudo em Casa foi uma oportunidade desperdiçada pela professora! Nunca foi abordado nas aulas síncronas
apesar de estar planificado semanalmente;
Deveriam ser dadas aulas e todos os dias, com a matéria nova. Muitas vezes o que aconteceu foi que é enviado trabalhos para os alunos fazerem, sem antes ser
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dada a matéria. Sendo que os pais é que têm de explicar e dar a matéria aos filhos. Penso que esse é o papel do professor e n ão dos pais. Os pais, podem
ajudar nos trabalhos, mas matéria nova, que não foi dada torna-se complicado. Em primeiro lugar o professor deveria dar a matéria e só depois dar os trabalhos
aos alunos;
Aulas síncronas de 20 minutos, mas de frequência, no mínimo, diária. Grupos menores para possibilitar a comunicação professor - aluno. Feedback do
professor face a cada tarefa pedida. Diversificação do tipo de tarefas propostas. Promoção da continuidade das tarefas/acontecimentos. Propor desafios que
tenham de ser apresentados aos colegas, seja via aula síncrona ou via video, para que os alunos se sintam motivados e promova o sentimento de partilha e
inclusão;
O programa pedagógico terá que ser pensado, porque a capacidade de ensinar e de assimilar por parte do aluno são menores. Depois os tamanhos das turmas
claramente dificultam o ensino à distância. Avaliação dos alunos, os critérios têm que ser claros e transparentes, pelo que atenção a este processo;
Mais sessões online com os professores;
Deveria ter havido bom senso na calendarização das tarefas, nem todos os pais estiveram em casa a prestar assistência aos filhos neste período;
Mais aulas síncronas e horário definido com professores de apoio, para quem precisar;
Os pais não têm de possuir capacidades letivas.
Apoio pela tecnologia é insuficiente, a parte presencial é imprescindível;
Limitarem-se ao envio de planificações semanais no início de cada semana para resolução autónoma sem terem sido prestados quaisquer ensinamentos, para
mera correção posterior ao final da semana, é uma estratégia completamente errada. De referir que Inglês foi a exceção, sentimo-nos muito mais acompanhados
pela respetiva professora a qual, inclusivamente, enviava com regularidade tarefas e correções relacionadas com o "Estudo em Casa" da RTP;
Deveria ter havido mais aulas síncronas para lecionar conteúdos, incluindo para as aulas de inglês;
Quanto à emissão da RTP "estudo em casa", considero que a manter-se no futuro deverá ser significativamente melhorada, pois agrupar diferentes anos letivos
na mesma aula não me parece de todo adequado na medida em que as matérias e os níveis de conhecimento são completamente distintos. Também o ritmo a
que foram transmitidos os conteúdos não me pareceu o mais adequado, na medida em que muitas vezes foram dados de forma muito rápida. Penso que seria
muito mais produtivo para os alunos as matérias serem explicadas online pelos seus professores habituais, que ao estarem em direto com os alunos também
teriam outra perceção do ritmo a imprimir e das dificuldades de cada um;
Ter mais dinâmica;
A metodologia da professora deveria ser aplicada ao restante agrupamento! Tenho outro filho a estudar e as coisas não correm tao bem!
Acho que o meu teve um pouco de dificuldade nas tarefas;
Sinto que os miúdos estão um pouco perdidos. Daí sugerir mais aulas síncronas;
Os alunos do 2º ano, pelo menos o meu, não estão habituados a ler mensagens de correio eletrónico, dai eu considerar que esta ferramenta foi um pouco
insuficiente para os feedbacks e esclarecimento de dúvidas. Todo o processo de aprendizagem centrou-se no apoio dos encarregados de educação;
Dou os parabéns à diversidade de materiais utilizados e ao documento semanal de organização que era enviado. Foram muito importantes na estruturação e
inovação para que não se "aborrecessem" por ser sempre o mesmo;
As reuniões síncronas vieram em muito ajudar na sedimentação das matérias e conteúdos fornecidos via on-line. Para além disso, ajudam a colmatar a ausência
da parte social, através de curtas conversas com os colegas;
Dividir a turma em duas e dar as aulas em conferência em horas diferentes;
Nesta ultima fase tivemos o meetings de avaliação de leitura e ditados por parte da professora, acho que foi importante para manter o interesse e a ligação
Professora vs Aluno;
Foi tudo tão bom que tornou-se excessivo na quantidade de tarefas enviadas e desgastante para quem esteve em teletrabalho em simultâneo. Cada um terá a
sua experiência;
Manter as aulas diárias;
A aula sincronizada devia ser mas tempo para tiver dúvidas;
Considero que seria necessário mais videoconferências, ou seja, aulas online em que o professor explicasse a matéria e fizessem mais trabalhos em conjunto.
Considero que os alunos beneficiariam muito mais se o tempo gasto a ver telescola durante a manhã (que de pouco serviu e, ainda mais, tinha matérias de 2
anos letivos misturada) tivesse sido despendido em tempo de aulas síncronas com os professores para ensino de novas matérias e esclarecimento de dúvidas,
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reservando a tarde para alguns trabalhos/vídeos de consolidação (sem excessos);
Dotar os alunos de material informático e Internet, porque hà muitos que não têm;
Demasiados trabalhos de expressão/trabalhos manuais que obrigou pais em teletrabalho a deixar o seu trabalho em atraso, com consequências a nível
profissional
Devia existir sessões de esclarecimento.
As aulas sincronizadas deveriam ser de ensino e não só de verificação de aprendizagens em grupo. Individualmente, os alunos poderiam ter um espaço com a
professora. Os materiais poderão ser mais na classroom, com recurso a vídeos. O ensino especial deveria trabalhar em videochamada, porque esse apoio não
existiu;
Considerei o E@D difícil de sistematizar/replicar aulas em contexto familiar (habitação). Muito difícil conseguir períodos prolongados de concentração do
educando. Situação aceitável durante as primeiras semanas mas de grande desgaste com o avançar do tempo. Possivelmente este tipo de situação será mais
sentido nos alunos com idades mais novas (1º ciclo) ;
Aulas deveriam ser lecionadas pelos professores que já estavam a acompanhar as aulas presenciais. Preferencialmente, as aulas poderiam transmitidas em
direto (como aulas síncronas). Ou em alternativa aulas assíncronas com sessões de esclarecimento.

Sugestões relativas às condições para uma melhor operacionalização do ensino e avaliação no E@D
Acho que tem estado tudo muito bem, mas não se pode comparar com o ensino presencial...o ritmo de trabalho é outro;
A interação com a professora nas aulas síncronas facilita bastante a realização das atividades;
Para os pais, e falo por mim, é muito difícil, ajudar na resolução e até mesmo explicar novas matérias, sem sermos professores. " cada macaco no seu galho"
Menos tarefas, conteúdos novos primeiro explicados pelo professor e depois pedir as tarefas sobre o que foi ensinado. Foi solicitado demasiadas tarefas que
exigem depois a digitalização e o envio das mesmas. Isso exige muito tempo dos encarregados de educação;
Algumas vezes a net era fraca e não dava para video conferências;
Acho, que deveria haver aulas presenciais, considero que os miúdos desaprenderam;
Aquando da escolha das atividades, devem ter em consideração que nem todos os pais conseguem ter os materiais que são pedidos em casa. Em tempo de
confinamento, para nós foi difícil arranjar determinados materiais. Considero que há muito mérito do aluno, mas também há muito mérito da pessoa que está a
acompanhar o aluno. No nosso caso a minha filha ainda não tinha tido contacto com o computador e com programas informáticos, foi toda uma aprendizagem.
No entanto, considero que estão de parabéns por todo o empenho e dedicação. Um especial agradecimento à excelente professora;
Nada a assinalar. Espero que não venha a ser necessário;
Na minha opinião nem professores nem pais e muito menos os alunos estavam preparados para todas estas alterações. Falando por mim enquanto enc.
educação de uma aluna do 3ano, a partir do momento em que tive de regressar ao trabalho que foi na altura que se iniciou o 3ºperiodo, foi muito complicado
conciliar as coisas. Ela não tinha domínio nenhum em trabalhar num computador (a não ser no word, pesquisa no google e youtube) e começar a trabalhar com
as plataformas foi complicado. Conseguiu-se fazer e dou os meus parabéns a todos os que trabalharam para que se conseguisse fazer as coisas e avançar com
o programa, mas não sei ate que ponto os alunos conseguiram aprender corretamente as matérias novas;
Um receio meio é que as avaliações deste ultimo período não reflitam a realidade como ela é e no caso da minha filha, o baixar as notas é uma questão que
mexe com ela... Vamos ver...
Acho que deveria haver uma ligação mais próxima entre o professor e o aluno individualmente, e não se ficar só pelas sessões síncronas;
Penso também que deveria de haver um pouco mas de treino/trabalhos para consolidar melhor as matérias;
Esperamos que em Setembro já seja possível voltarmos a normalidade;
Mais uma vez parabéns a todos pelo esforço e trabalho;
Gostaria de haver mais informação;
Não consigo sugerir condições para melhorar a operacionalização do ensino e avaliação no E@D. O nosso sistema educativo não se enquadra nesta
modalidade. Nem todos os alunos têm condições/recursos adequados;
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Penso que os alunos do 1º ciclo não são autónomos o suficiente para funcionar nesta modalidade de E@D. Os conteúdos não são consolidados
convenientemente (em aula presencial há tempo e disponibilidade do professor para um apoio individualizado ao aluno). Existem condicionalismos que não
permitem uma avaliação justa do aluno;
A motivação das crianças para realizar as atividades todos os dias na sua própria casa não tem nada a ver com a motivação e gosto de ir à escola;
Premiar os professores pelo seu esforço e dedicação, solicitando junto das entidades competentes que os professores merecem que o seu tempo de serviço
seja descongelado. Os professores merecem ser compensados pelo tempo que trabalharam arduamente, neste período difícil. Os professores merecem tempo
para descansar e merecem ser recompensados financeiramente pelo seu desempenho, de uma forma justa, como acontece noutras classes profissionais, no
nosso país e em muitos outros países da União Europeia. O trabalho dos professores merece ser valorizado, junto das entidades competentes;
As tarefas serem propostas e explicadas nas sessões síncronas (sempre que possível), de preferência no período da manhã, sendo estas diárias e de curta
duração (máximo 30 minutos) para que os alunos mantenham uma rotina diária e lhes seja mais fácil organizar-se com relativa autonomia (não dependendo
tanto do apoio dos pais);
Sugiro mais explicações dos conteúdos, antes das atividades. Pode haver pais com dificuldades para ensinar. No entanto, em geral foi positivo, acredito que os
alunos aprendem com mais tempo e criam autonomia para estudarem;
Achei que as 2h síncronas semanais deveriam ter sido divididas em aulas de 30 minutos diários, para exposição da matéria e esclarecimento de dúvidas. Outra
sugestão seria a divisão da turma, nas aulas síncronas;
É realmente difícil os pais terem de trabalhar e ao mesmo tempo auxiliarem os filhos no estudo em casa. Crianças de 8/9 anos não têm autonomia, motivação e
concentração que seria desejável. estão em casa num ambiente muito diferente de uma sala de aulas. Agradecemos todo esforço da professora e de todos os
intervenientes, mas de facto o resultado fica muito aquém do que se deseja. Não há culpados, há uma situação que não é desejável e um contexto totalmente
novo;
Mais tempo de aulas síncronas para consolidar os conhecimentos;
Espero que tudo volte a normalidade no inicio do ano letivo 2020/2021, se assim não for, espero que se façam mais fichas dos livros e menos trabalhos
manuais...a maioria foram os pais a fazer e as fichas dos livros ficaram por fazer...os livros de fichas estão em branco, o que é de lamentar, pois no próximo ano
letivo os miúdos vão ter muitas dificuldades, no entanto estão de parabéns pelo muito que fizeram em tão pouco tempo;
Esperemos que para o bem de todos seja possível voltar ao ensino presencial;
Espero sinceramente que esta situação sofra uma profunda intervenção e que o ensino à distância passe a ser dispensável, pois, para além do que referi
anteriormente, é um enorme desgaste para pais, alunos e professores e os resultados não são os desejáveis, de todo;
Aumento de aulas síncronas;
Sem internet, acesso aos meios virtuais e pais analfabetos é complicado;
É importantíssimo que as escolas, numa situação destas, antes de definirem modelos e estratégias, se articulem com os pais, para conhecerem a realidade de
cada família: se há um adulto que possa articular entre escolas e crianças e quanto tempo por dia podem despender; quais as dificuldades e pontos fortes da
criança; qual o ritmo de trabalho da criança e qual o nível de adaptação a mudanças; se ambos os pais estão a trabalhar, tem que haver uma atenção extra e
diferenciada para o plano de trabalho destas crianças; só assim se poderão fazer planos personalizados, que se adaptem à realidade de cada aluno; fazer uma
chapa 5 igual para todos não funciona e faz as famílias e alunos sentir stress e sentirem-se insuficientes; fazer uma chapa 5 igual para todos é receita para o
insucesso;
Fiquei ainda perplexa acerca da metodologia utilizada para avaliar os alunos. Além disto, acho que aulas filmadas pela professora (ela a dar a matéria) também
poderia ser uma opção quando o on-line não seja acessível para todos;
Dar aos alunos equipamento adequado e acompanhamento pelo professor. Nunca tive feedback da prestação do meu filho, nem mesmo acesso à correção dos
trabalhos;
Considero que o ensino à distância potencia o absentismo dos alunos, e não se coaduna com a situação dos encarregados de educação que perman eceram em
trabalho fora de casa. Os alunos que frequentam o 1º ciclo não têm estrutura para ser autónomos nos trabalhos, o que significa que, nas mais das vezes, além
de arrastarem as tarefas por todo o dia, ainda tiveram que usar o resto do tempo com os encarregados de educação a verificar trabalhos e a submetê-los em
plataformas que crianças dessa idade não estão habilitadas a operacionalizar;
Não sei se será o caso relativamente à professora, mas haver um maior apoio nas questões das novas tecnologias para que os professores possam apoiar da
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melhor forma os seus alunos. Acredito que neste caso a professora demorou a adaptar-se ao ensino por desconhecer as ferramentas digitais;
Apesar de estar à distância os professores devem manter aproximadamente com os alunos e também com os pais, serem flexíveis nos horários de contacto e
estarem facilmente contactáveis. No meu caso era apenas até às 15:30h e por escrito;
Sem dúvida o tempo de aula síncrona;
Isto tornar-se muito complicado, ficam as crianças e os pais esgotados, não se esqueçam que está a avaliar os alunos e não os pais;
Para existir condições E@d, os alunos têm de ter meios (como PC) porque nem todos têm. No meu caso, tive de partilhar o meu PC com a minha filha, quando
também estava a precisar dele para trabalhar. A internet é outra despesa que para muitos é algo impraticável. E acho imperativo todos (Alunos, Pais e
Professores) terem alguma formação para saberem utilizar as plataformas virtuais, que sejam necessárias. Foi a meu ver desastroso, pois ninguém estava
preparado para este modo de ensino. Quanto à avaliação, não me parece sensato a avaliação neste contexto, porque não existia qualquer preparação para se
ensinar deste modo. E porque foi notório que muitos trabalhos não foram totalmente feitos pelos alunos, sendo que os pais ajudam quase na totalidade dos
trabalhos. A pergunta que se coloca, é quem é que vai ser avaliado, os alunos ou os pais deles?
O desempenho da escola, é distinto do desempenho do professor. E em cada turma existem diferentes professores também. Todas estas questões usam a
palavra escola, mas no fundo, estamos a dar a nossa opinião face ao professor. Mas com a possibilidade de dar só uma resposta, não estamos a ser justos.
Pois não estamos a avaliar os diferentes desempenhos, dos diferentes professores;
O ensino à distância não substitui, nem de perto nem de longe, o ensino presencial e só deve ser utilizado em casos excecionais, como os que ocorrem.
Estamos perante o ensino básico, as crianças precisam de quem as oriente, não tem ainda a maturidade para efetuarem este desafio de forma independente,
pelo que ensino á distância nesta fase implica pensarem alternativas para pais/família. Depois, atenção ás condições económico-sociais de cada criança, não
basta fechar escolas, criar telescola e as escolas darem apoio online, porque de certeza que a escola assim não chega a todos da mesma maneira e isso não é
escola publica. Se não haver alternativa e for necessário recorrer deixo algumas considerações: 1 - penso que será necessário mais apoio da professora, com a
turma reorganizada em grupos mais pequenos, talvez no máximo 8 crianças, e várias vezes por semana; 2 - os trabalhos que são pedidos a crianças, devem ser
para as crianças fazerem sozinhos, não necessitarem de apoio/supervisão dos pais, a não ser que se crie para ter condições para ter um adulto com o aluno em
casa; 3 - no inicio do ano informar educador do processo de avaliação, talvez entregando um documento claro e simples de como esta vai ser realizada, não
criar ruido neste processo sensível;
Nada substitui o professor em contexto de aula presencial com os colegas e o ambiente de escola. Os pais não conseguem substituir os professores nem fazer
de professores dos seus filhos, os papéis confundem-se, por isso todos temos o nosso lugar diferenciado na comunidade escolar. Como pais interessados
fizemos o nosso melhor, mas este modelo de ensino será a médio e longo prazo um prejuízo com consequências irreparáveis, nomeadamente o abandono
escolar precoce;
Os meninos deviam ter possibilidade de ter meios mais adequados à sua idade. O meu filho está no primeiro ano e acede no meu computador do trabalho. Se
fosse um computador seu, como em tempos houve no projeto Magalhães, talvez fosse mais fácil;
O professor foi impecável, exercícios em função da matéria dada no estudo em casa, mas os pais não são professores...
Há que considerar que os alunos não terão todos a mesma possibilidade de apoio em casa para o cumprimento das tarefas pedidas, uns porque os EE não terão
essas competências, outros como no meu caso, que em extenuante teletrabalho não conseguem de modo algum manter o passo requerido. Espero que as
avaliações tenham isto em consideração, não podendo o aluno ser penalizado no seu desempenho devido às circunstâncias familiares existentes e pelas quais
não é responsável;
Nenhum ensino à distância por muito bom que seja substitui as aulas presenciais. Nem todos os contextos familiares permitem aos alunos darem o melhor de
si. Foi o possível, no tempo que se teve. Pessoalmente, e pelo meu educando, sei que as aulas do estudo em casa lhe vão deixar saudades, sei que lhe incuti
algum método e regras minhas porque o tinha só a ele. Num contexto de 24 alunos é certamente completamente diferente, principalmente num primeiro ano.
Vejo coisas muito positivas perante tantas adversidades nos últimos meses. Mas espero, que em setembro as aulas presenciais possam voltar à normalidade.
Por muito dedicados que possamos ser enquanto encarregados de educação, ninguém substitui o importante papel dos professores;
Dadas as circunstâncias, com prós e contras, estamos todos de parabéns. Demos todos o nosso melhor com as ferramentas que tínhamos/nos deram. Sigamos
em frente. Obrigada;
Não é uma questão de conforto com a situação do E@D, é a forma como ele foi aplicado;
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Por não se tratar somente de uma questão de fazer exercícios e desenhos em casa, para que o aluno despendesse mais tempo com o ensino à distância teriam
que ter sido dadas mais aulas síncronas, algo que incorretamente não foi feito;
Considero o "Estudo em Casa" um complemento importante que o aluno sabe que tem ao seu dispor, não é preciso um professor colocar sistematicamente na
sua planificação semanal, só para encher a grelha, para que o aluno veja as sessões da RTP;
Não considerei as tarefas solicitadas em excesso, pelo contrário, uma vez que em um a dois dias o aluno conseguia concretizar na sua plenitude; o problema
residiu na forma em como foram planificadas;
Para uma melhor operacionalização do E@D, um professor não deverá ser tão intransigente quanto aos moldes em como a mesma se desenrolará, devendo
saber adaptar-se às circunstâncias e necessidades. De igual modo, as instruções que recebe a nível hierárquico deverão ser mais exigentes tendo sobretudo em
vista a necessidade dos alunos;
Ter mais aulas síncronas para acompanhamento dos alunos nas tarefas e envio e controle de tarefas diárias em vez de serem semanais;
As crianças precisam de socializar e que o professor ensine. Por isso necessário mais aulas síncronas para consolidar as novas matérias. obrigado pelo
esforço de todos não foi fácil;
Não podem querer equiparar o ensino à distância com a escola. A casa não é a escola. Os pais não são professores, e além de estarem em casa com as crianças
têm trabalho. Não podem querer que a criança tenha as mesmas atividades e o mesmo tempo letivo que na escola. Isso é ridículo. Nem as crianças conseguem
nem os pais têm capacidade para dar toda essa assistência;
A metodologia da professora deveria ser aplicada ao restante agrupamento! Tenho outro filho a estudar e as coisas não correm tao bem!
Temos todos que melhorar. o sistema informático tem que ser melhorado bem. como criar uma estrutura de apoio;
Penso que seria bom poder implementar um ensino mais parecido com a Escola Virtual, pois parece-me mais eficiente e menos massacrante que o ensino feito
desta forma;
Não faz muito sentido usar a mesma metodologia de ensino "feita em sala de aulas" e transportá-la exatamente igual para o Ensino à Distância, visto que muitos
pais não são professores apesar dos esforços;
Devido ao grau de dependência/falta de autonomia dos alunos, as decisões do agrupamento relativamente a este tipo de ensino, remeteram a responsabilidade
do ensino/aprendizagem aos encarregados de educação. Acredito que deveria ter havido maior acompanhamento, por parte dos professores, com um maior
número de aulas síncronas semanais, essas aulas poderiam ter sido usadas para inserir e consolidar os conteúdos novos e monitorizar, na medida dos
possíveis, a evolução das aprendizagens. Para um 2º ano, as aulas da telescola revelaram-se algo desmotivantes para alguns alunos;
O método não é para melhorar a sua operacionalização e o desejável é que seja transitório, é incompatível com a dinâmica de muitas famílias e incomportável
para as nossas crianças, embora possa ser útil em alguns casos pontuais;
A existência de 2 tempos síncronos foram importantes, apesar de tardios. No entanto, e uma vez que não se sabe o futuro, considero que não foi em vão,
podendo constituir uma aprendizagem para um futuro (indesejável claro)!
Ter mais tempo de aulas a distância achei que eram poucas as aulas;
não sendo de todo a modalidade desejável, por várias questões inerentes ao desenvolvimento adequada da criança, que fica privada de muitas outras coisas
tão ou mais importantes e que se vê confinada ao espaço de casa, considero que, a ser imprescindível mantê-lo, as aulas síncronas terão de ser também elas
uma realidade. Contudo, salvaguardo aqui, a necessária e imperiosa garantia de equidade e igualdade para todos os alunos;
Mais aulas em conferência;
Relativo a Educação Física, deveria também haver aula síncrona, para haver mais feedback com os alunos e assim provar que os alunos que fazem os
exercícios propostos;
Que haja uma outra maneira de ensinar os alunos, sem ser os pais. Porque a maior parte, os pais não sabem explicar como o professor, e os alunos acabam por
não perceber bem as matérias;
Seria importante pelo menos 1 hora por dia o contato com a professora/o (vídeo chamada) quer na leitura de um texto, sua interpretação bem como tirar duvidas
ou agendar individualmente com aqueles alunos que sentem mais dificuldades;
Um ponto a melhorar é no lançamento das novas matérias devia ser sempre em aula online com o professor;
Mais vídeo conferência;
Acho que deve ser evitado. O meu educando mostrou uma resistência crescente a todos os conteúdos, sendo o retorno nestas semanas finais perto do nulo;
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Saberão melhor do que eu que a proximidade física com os colegas e com a professora tem efeitos muito desejáveis que o ensino à distância não consegue
substituir;
Mas tempo para aula e para tirar dúvidas;
Deveria ter existido uma aula síncronas diárias com duração de 1h todos os dias desde o início. Uma ou duas aulas síncronas por semana é insuficiente.
Cito novamente o que registei no ponto 15. O tempo despendido com a telescola pode perfeitamente ser substituído com tempo de aulas síncronas com o
professor titular. A telescola, na minha opinião, acabou por ser desnecessária e desmotivadora, uma vez que continha no mesmo bloco matérias de dois anos
letivos distintos, acabando a minha filha por apreender as matérias com mais facilidade através dos documentos de trabalho, aulas síncronas e vídeos
colocados no classroom;
Numa próxima edição do E@D deverá haver disponibilidade para aulas de videochamada;
Prefiro que haja aulas presenciais, facilita os pais e ajuda no desenvolvimento das relações interpessoais;
As aulas sincronizadas com a professora poderiam ser diárias, após a telescola, e fazer atividades com a turma em fichas pela classroom ou livros. Haver aulas
em grupo para verificação das aprendizagens, e momentos individuais para consolidar aprendizagem e verificar o desempenho e progresso do aluno.
O E@D (Estudo em Casa incluído) terá de ocorrer em simultâneo com o Ensino Presencial para ser uma resposta construtiva;
Aulas síncronas com possibilidade de esclarecer dúvidas no momento certo, à semelhança do que se faz nos webinars. A telescola deveria ser abolida. Se
necessário, para as crianças que não têm computador ou internet, deveriam ser criadas pequenas salas individuais, ou senão, que permitissem um pequeno
grupo de pessoas (devido as regras de distanciamento) puderem assistir as aulas. Poderiam ser utilizadas as instalações das juntas de freguesia, ou de outros
serviços do Estado, que estão subaproveitadas;
A professora é excecional. Ao longo dos meses de Ensino à Distância foi sempre muito compreensiva com os pais e alunos, dando sempre um feedback muito
positivo, sempre que necessário. Agora, nós pais, sentimo-nos sobrecarregados com toda a logística de acompanhar as crianças na realização dos seus
trabalhos, assim como fotografar/digitalizar e enviar de volta. Não sou professora, estou em teletrabalho e, não fosse apenas isso, tenho três filhos, dois em
telescola. Não foi fácil. Felizmente, um dos meus filhos é aluno da professora, sempre muito compreensiva e atenciosa. Nada substitui o professor na sala de
aula. Felizmente, o ensino à distância está a chegar ao fim.
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Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa

Total EE: 1377 (35% inquéritos respondidos)

EE do 2 3ºCiclos e Sec do Agrupamento

Como considera o envolvimento do seu educando no processo E@D
Como considera o seu envolvimento como EE no processo E@D?
De acordo com a sua perceção, considera que o envolvimento da escola no
processo E@D foi…
Como considera a escola do seu educando relativamente à possibilidade de
se poder pronunciar sobre as metodologias de ensino no E@D?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como foi
melhorando as estratégias ao longo do E@D?
De acordo com a sua perceção, a avaliação feita ao seu educando pela escola
no E@D (Ensino a Distância) foi…
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como foi
feito o balanço e dado feedback do trabalho dos alunos durante o E@D?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como foram
sendo esclarecidas dúvidas sobre os trabalhos pedidos?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como foi
apoiado quando necessário no E@D?
Qual a sua opinião relativamente à quantidade de tarefas pedidas ao seu
educando no E@D?
Qual a sua opinião relativamente ao tempo que foi sendo dado ao seu
educando para realizar as tarefas no E@D?
Como considera a escola do seu educando relativamente à forma como o
E@D foi articulado com a emissão da RTP do "Estudo em Casa"?
Como considera o tempo despendido no E@D em comparação com o horário
em aulas presenciais?
Como considera o conforto que sentiu com a situação de E@D?

Insuf.
(%)

Sufic.
(%)

Bom
(%)

Muito Bom
(%)

Sem Opinião
(%)

Total
Inq.

4
6
5

27
34
27

41
40
45

27
17
20

1
3
3

478

5

31

44

13

7

3

29

45

20

3

3

27

50

11

9

7

30

45

15

3

7

28

44

17

4

6

29

44

17

4

14

28

4

48

7

7

43

26

19

5

13

26

26

9

26

17

33

16

21

13

14

38

36

9

3
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Sugestões relativas à relação pedagógica da escola com o seu educando no E@D:
O horário de videoconferência foi insatisfatório. É necessário um maior envolvimento dos professores;
A Escola fez um bom trabalho diante das condições que a realidade impôs;
Documentos editáveis;
Não havia a necessidade de tantos trabalhos;
Devido a esta fase pandémica, este é um dos itens frágeis;
As fichas mesmo sendo feitas e enviadas com atraso, nas datas nunca foram avaliadas. manda-se mensagem para qualquer professor de qualquer disciplina
também não respondem;
Penso que inicialmente deveria ter sido dada informação aos encarregados de educação relativamente aos objetivos e semanalmente feed back. Estando as
crianças sozinhas, quando os pais estão a trabalhar, é importante saber como as ajudar e onde dar mais ate nção;
O tempo de aulas foi muito reduzido;
Mais tempo de aula, para todos os alunos terem a oportunidade de esclarecimento de d úvidas. Terem mais atenção a quem realiza as tarefas propostas;
Creio que foi um período atípico para todos. Considero que os professores deveriam articular mais entre si para a calendarização de trabalhos e respetivos
prazos. O tempo programado para as tarefas realizadas em casa durou sempre mais do dobro, logo tiveram mais tempo com trabalhos do que se estivessem
estado em aulas presenciais;
A maioria dos trabalhos deviam ter sido feitos durante as aulas assíncronas e também mais tempo de aulas durante a semana ;
Devia haver um apoio mais personalizado e célere na resposta às dúvidas dos alunos;
Acho que deviam de ter horários normais como estivessem na escola para poderem tirar dúvidas meia hora por semana por discipl ina acho muito pouco;
Utilização de bom senso no volume de trabalho e no tempo de resposta proposto;
Considerando que foi uma situação atípica penso que houve um grande esforço para colmatar todas as necessidades ;
Neste aspeto a relação foi boa, mas pode ser melhor se houver mais interação entre os alunos e professores;
Deve ser tido em consideração as necessidades curriculares de cada aluno, que não achei que foram consideradas, uma vez que o s trabalhos solicitados eram
iguais para todos;
Excesso de trabalhos enviados com conteúdos novos, onde alunos do 5 ano são pouco autónomos e requerem bastante, o apoio dos encarregados de
educação;
Menos trabalhos de casa;
Sistema pouco fiável com muitas falhas;
Não concordo com o facto dos alunos terem de enviar vídeos da sua prestação n a disciplina de educação física;
Deve haver mais interação entre alunos, professores e encarregados de educação ;
A relação pedagógica foi boa, mas podia ser melhor porque as vezes os alunos ficaram sem internet e foi impossível contactar os professores;
Foi uma experiência nova - regista-se excesso no volume de atividades. Nada substitui a vivência dentro de uma sala de aula / escola ;
Houve pouco feedback por parte de alguns professores;
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As aulas síncronas não são suficientes;
Na questão 9, não é possível responder, uma vez que não saíram as avaliações, mas estamos bastante curiosos em relação a tal assunto - Em relação à
matéria da telescola e ao conteúdo do programa do 5º ano, as mesmas não coincidiram, nem foi solicitado pelos professores, trabalhos que se pudessem
adequar ao programa da TV. Isso causou desmotivação ao aluno, apesar de insistirmos em que assistisse às aulas. As turmas deveriam ter sido divididas,
para melhor compreensão da matéria dada e mais tempo de apoio às questões dos alunos. Espero q ue o COVID tenha mostrado que as turmas são de
grandes dimensões, apesar de estarmos conscientes que tal não deverá depender do Agrupamento mas sim de normas do Governo.
Complicado telescola e trabalhos mais Videoconferência de própria escola;
Por vezes e com certos trabalhos exigidos julgo que se deveria ter em vez de quantidade mais qualidade e foco na matéria que se está a dar... há professores
a despejar literalmente tpcs com pouco acompanhamento / verificação dos mesmos onde o grau de aprendizagem é medío cre, verifiquei os trabalhos que
normalmente se faz num dia de aulas presenciais normal e cheguei à conclusão que em E@D são 3 dia s;
Testes on-line;
Nem todos os professores conseguiram ter o mesmo tipo de abordagem no envio de trabalhos e explicação dos mesmos;
Nunca o ensino à distância poderá substituir integralmente o ensino presencial, por muito empenho que haja tanto da parte dos docentes como do s alunos;
Pelo que gostaria que no próximo ano letivo relação pedagógica da escola com os alunos tivesse p or base sobretudo o ensino presencial;
Penso que na parte de testes online, o professor da respetiva cadeira deveria fazer um teste individual e diferente pra cada educando, de modo a dificultar os
"copianços" e intercâmbio de respostas...para que avaliação não prejudique quem se aplica e estuda;
Como referi em reunião com a DT verificou-se falta de bom senso por parte de alguns docentes assim como excesso de trabalho. Na questão 11, não é a
escola, mas em determinadas disciplinas as dúvidas nem sempre foram fáceis de tirar;
Dar mais apoio aos alunos, como por exemplo mais videoconferência;
30 min de aula para a disciplina de Matemática acho muito pouco, gostei dos conteúdos digitais que enviaram, ajudou, mas numa disciplina destas tinha de
haver tempo para consolidar, se no futuro próximo continuar assim as aulas tele escola ou estão coordenadas com as da escola ou será melhor a escola ter
mais tempo de aulas e enviar os vídeos e conteúdos digitais e assim se aproveitar melhor o tempo dos alunos, outra opç ão seria dividir as disciplinas por
turnos(manhã /tarde) onde os alunos nesse turno teriam a aula a seguir realizavam os trabalhos propostos e onde o prof se man teria on-line e podia responder
algumas dúvidas ou oral ou por escrito;
Considero a quantidade de trabalhos enviados em algumas disciplinas excessivo durante todo o período de Ensino à distância, nomeadamente Português e
HGP;
Infelizmente estive a sempre a trabalhar pelo que não me foi possível acompanhar o meu educando neste processo;
Os professores interagirem mais;
Mandar menos trabalhos;
Neste E@D poderia haver um maior acompanhamento numa curta chamada particular docente/aluno semanal, para manter contacto e v erificar dificuldades;
Os alunos tiraram dúvidas entre si, o que é ótimo, mas melhoraria com o envolvimento mais próximo e individualizado, num momento de solidão, onde os
alunos estão rendidos a eles próprios, muitas vezes sozinhos, tendo os pais a trabalhar, não gerindo e controlando o tempo no s telemóveis... Penso que deve
haver mais envolvimento/acompanhamento humanizado e individual. Verifiquei que a exposição em grupo pode obviamente exigir mais dos mais tímidos, que
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há cansaço e até possível desinteresse porque trabalhar nestas condições é muito difícil. Cabe aos p rofessores encontrar e desenvolver os seus trabalhos
tomando em conta as características dos seus alunos;
Achei que certas disciplinas, abusaram na quantidade de trabalhos exigidos aos miúdos... A determinada altura era uma confusão de trabalho e disciplinas, a
melhorar sem dúvida;
Mais tempo de aula com os professores, mais esclarecimentos, divisão de turmas de modo a facilitar a explicação e esclarecimento de dúvidas ;
Se esta situação se mantiver do ensino à distância, na minha opinião os alunos apenas dev eriam ter aulas sincronizadas e mais tempo para conseguirem
completar trabalhos com os professores, para haver mais interação entre alunos e professores e entre os próprios alunos, no meu caso eu já estou a trabalhar
e a minha filha já tem muitas saudades da escola e dos próprios colegas e dos professores, a escola acaba por ser uma segunda casa. e claro tanto o ensino
era mais aprofundado como o contacto com outras pessoas ajudaria a suportar melhor esta situação.

Sugestões relativas às estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos no E@D
Mais celeridade nas respostas dos professores. relativamente às dúvidas dos alunos nas tarefas a realizar;
Estar a dar matéria de acordo com o que dão na TV;
Muito boas;
Mais tempo de aula;
Tentar fomentar mais a interação das crianças nesta fase numa perspetiva de cidadania e menos instrucionista/expositiva. Não tanto pela escola, mas mais
pelo ME;
Acho que não se interessam o suficiente para a prender;
A escola não apoiou no início os pais no acesso ás novas metodologias foram outros pais que me ensinaram e apoiaram;
Mais aulas síncronas, mais tempo com os alunos. Elaboração de fichas de trabalho (ou do próprio manual e caderno de atividade s) de acordo com a matéria
que é explicada durante estas aulas. Uma aula síncrona por semana apenas para alunos que apresentem dúvidas nos trabalhos realizados essa semana. Não
é possível resolver dúvidas de toda uma turma e avançar matéria com 30 min por semana ;
Não é bem uma sugestão, mas os alunos não estão aprendendo as matérias, fazem os trabalhos porque são "obrigados";
Gostaria de lembrar que estas crianças se viram subitamente numa situação atípica com apenas meia hora de aula por semana (ou quinzenalmente) com os
professores, onde não era possível, quer corrigir a enormidade de trabalhos que tinham sido pedidos aos alunos, quer explicar a matéria que tinha sido (ou ia
ser) "ensinada". Mais uma vez digo que se fosse para aprenderem sozinhos, verem uns vídeos, uns "powerpoints", ou consultar o manual e à posteriori as
soluções e corrigirem sozinhos os próprios trabalhos, não precisaríamos dos professores. O Estado pagava a um dos pais para ficar em casa e trabalhar com
os filhos. Penso que deveria ter havido mais interação, mais horas de aulas síncronas e menos trabalhos a realizar. Mais uma vez volto a dizer que estas não
eram as condições para despejar a matéria que estava em falta dar nos manuais. Se há professores que souberam ir com calma e trabalhar certos temas,
assuntos ou matérias durante a semana ou até duas semanas, outros houve que quiseram "ensinar" dois temas na mesma semana. Estamos na última
semana de aulas, altura em que normalmente os alunos já estão com atividades lúdicas e em auto-avaliação, mas ainda há professores a enviar "toneladas"
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de fichas para serem feitas e enviadas. Graças a Deus que não são todos, alguns têm consciência que .... chegou ao fim este ano lectivo macabro. Deem
descanso aos alunos e a vocês próprios;
Penso que poderia ter sido melhor, no entanto tenho também a noção que se tratou de uma situação nova p ara todos;
Uma vez que as aulas síncronas apenas acontecem uma vez por semana, a sua duração poderia ser de uma hora em vez de 30 minutos de forma a que
fizessem mais exercícios em simultâneo;
Diante das condições que a realidade impôs, entendo que as estratégias atenderam parcialmente as necessidades de aprendizagem dos educandos. Caso
perdure essa situação, que se ampliem os materiais informativos (por exemplo vídeos explicativos sobre cada um dos conteúdos);
As aulas se reforço foram muito importantes, em especial ao nosso filho para sua adaptação;
Se o aluno não gosta da escola, estando no curso de PIEF, agora à distância menos interesse tem. A relação com os professores é distante e não incentiva à
melhoria da participação;
O ensino à distância exige mais apoio e atenção por parte dos encarregados de educação, por isso, penso que é necessário estar informado e discutir
algumas estratégias para com os professores;
Foi muito difícil acompanhar devido ao trabalho;
Deveria ter existido atividades de ligação ao "estudo em casa";
No que respeita ao meu filho, em certas disciplinas, teve muitas dificuldades em entender o que lhe era pedido, nomeadamente TIC. A form a como foi
explicada esta disciplina é questionável, com powerpoint de 61 páginas, pouco explícita e dinâmica, que é o que se prete nde. Esta disciplina ocupava mais
tempo do que deveria;
Maior apoio durante as aulas;
A avaliação das disciplinas tem de ser bem definida, ou seja, tem que existir momentos de avaliação, marcados em calendário e todas as disciplinas os devem
ter de igual forma, por exemplo, 2 testes ou 2 ficha avaliação por disciplina, e mostrar aos alunos que eles existem mesmo em tempo de ensino à distância.
Deverão encontrar estratégias para promover maior contato com os alunos. Estas idades são complicadas para se relac ionarem com os professores...
São solicitados demasiados trabalhos aos alunos semanalmente. Sugeria que fossem solicitados 1 ou 2 projetos em vez de tarefas semanais. Esses projetos
seriam mais completos e implicaria um maior envolvimento do aluno. Os trabalhos semanais de todas as disciplinas representaram um grande esforço para os
terminar a tempo, sem tempo de realmente consolidar a informação e em perda de interesse por parte do aluno;
Só quero agradecer à professora de HGP, pois foi a única que mandou trabalhos de casa para o meu filho por mensagem;
Mediante as exigências curriculares e novas matérias deve haver aulas de apoio E@D;
Muito mau, demasiada matéria!! Senti que o programa tinha que ser dado e nós pais tínhamos que ser professores de todas as disciplinas! Deviam ter aulas
síncronas não para tirar dúvidas, mas sim para que fosse dada matéria nessa hora talvez aprendessem e compreendessem melhor o que estavam fazendo!
os professores não darem aulas sem aviso, desmotiva os alunos e o sistema infor mático teve muitas falhas de todas as partes;
Faltou as explicações aos alunos com menor capacidade de compreensão;
Para aqueles alunos quais não tem internet em casa ou computador ou telemóvel o agrupamento podia pedir ao ministério um apoio. Para as principais
disciplinas (matemática, português) era preciso mais tempo não só 30min por semana;
Seria necessária maior coordenação de conteúdos / trabalhar em projeto poderia reduzir o número de "compartimentos";
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Mais aulas síncronas;
Verificou-se, principalmente no início do ensino à distância, um número elevado de trabalhos, que o próprio aluno verifi cou ser muito maior do que no tempo
presencial. As nossas sugestões passam por melhor gestão das matérias, divisão da turma e feedback aos encarregados de educaç ão sobre os seus
educandos, com, por exemplo, uma reunião quinzenal com o DT;
Mais aulas síncronas;
A Telescola tem conteúdos descoordenados com as matérias dos alunos, o que cria confusão ;
De um modo geral houve bastante diversidade de estratégias de apoio à aprendizagem dos alunos, como sejam por exemplo, vídeos, apresentações em
"PowerPoint" e a utilização de diferentes plataformas online de apoio ao ensino, como "KHAN Academy", a "Escola Virtual" e o "Moodle";
Os conteúdos do ensino ao estudo deveriam estar relacionados com o programa de cada ano, e não ser uma mistura de conteúdos para dois anos, motivo que
levou muitos miúdos a não quererem assistir às aulas na TV por estarem desmotivados ;
Acho que os trabalhos de grupo poderiam ter sido mais interativos entre eles, em especial na disciplina de biologia e recorrerem a experiências com vídeos;
Muitas vezes demasiadamente trabalhos numa semana com pouco tempo de entrega ;
Foram solicitadas demasiadas tarefas na medida em que não houve articulação entre os d ocentes a fim fazerem uma gestão do que iria ser enviado e os
prazos solicitados aos alunos;
Mais aulas síncronas com os professores. Fazer mais exercícios nas aulas;
Os professores deviam responder as questões colocadas por vezes nem respondiam ou demoravam muito tempo;
Pela experiência que tive aqui em casa, o envio de conteúdos digitais ajudou a realizar os trabalhos propostos a desenvolver a autoaprendizagem e a
possibilidade de voltar a consultar;
Sugiro utilização de ferramentas mais modernas para o ensino, não só ter o portal e as aulas síncronas, mas também o método de ensino deve ser
modernizado;
Infelizmente estive a sempre a trabalhar pelo que não me foi possível acompanhar o meu educando neste processo;
Ter tido apoio presencial individual, com alunos com dificuldades;
Apoio e avaliação devem ser individualizados, esta semana ouvi uma docente falar concretamente de um aluno à frente de todo s os presentes em direto
quando o momento é para todos, foi inadequado colocar o aluno exposto sem dúvida alg uma.
Acho que os professores deveriam dar mais feedback, alguns professores apenas enviam a correção, precisam de mais interação, sei que todos estamos a
viver uma realidade nova, e que nos temos de adaptar. mas o contacto entre pessoas é muito importante, todos sabemos que a empatia que os professores
ganham junto dos alunos, promove uma atitude diferente e uma predisposição diferente para olhare m a escola como um bem necessário.
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Sugestões relativas às condições para uma melhor operacionalização do ensino e avaliação no E@D
Estarem a dar matéria e trabalhos de casa ao mesmo tempo que a televisão e não mais depressa ;
Deveria voltar de novo o programa E-Escola para todos os alunos poderem adquirir um computador abaixo custo;
Foi esgotante e cansativo para os pais esta experiência;
Dar oportunidade a todos os alunos da turma participarem nas aulas síncronas ;
Para o meu filho o horário escolar foi mais estimulante deixando-o com mais tempo livre para estudar, fazer tpc e brincar. Para os pais que estavam a fazer
teletrabalho e com dois filhos e só um computador, acompanha-los foi caótico;
Não consegui acompanhar permanentemente o meu educando, pois as aulas do E@D, coincidiam com o meu horário de trabalho. De um modo geral, pareceme que as aulas síncronas correram bem. Contudo, fico na dúvida se as aprendizagens foram totalmente adquiridas. O sistema de avaliação deve ser
repensado, de forma a garantir que é feito uma avaliação efetiva aos conhecimentos adquiridos pelos alunos;
Considero que um contacto mais próximo, mais frequente, com os alunos teria facilitado a avaliação. Acho muito difícil fazer uma avaliação neste 3º perí odo.
Se forem avaliadas a assiduidade e a realização dos trabalhos, que é o que pode ser a valiado objetivamente, como vão avaliar o que os alunos aprenderam
verdadeiramente? Só os próprios alunos e os pais que trabalharam com eles é que sabem o que foi aprendido, porque na meia hor a semanal em que falam
uns com os outros, mal chega para fazer a chamada e dizer até para a semana;
Apoiar mais os alunos. Houve apenas a preocupação que os alunos fizessem os trabalhos deixando o apoio para os EE ;
Alguns professores enviaram muitas tarefas, em comparação com outros. Há disciplinas em que a E@D é quase impossível;
Sugiro que a Escola antecipe materiais de apoio (sobre os conteúdos das Disciplinas, exercícios, ambiente para Questões e Dúvidas, etc.), para que os
educandos tenham mais contato com os itens dos Exames Nacionais. Desejo indicar minha satisfação pelos esforços que a Escola (funcionários, professores e
direção), realizou, na busca de atender aos Programas previstos;
O aluno não tem qualquer tipo de livros, como os professores de qualquer disciplina envia tudo por PDF exemplos fichas para r ealizar como questionários que
estão feitos. Diversas vezes o aluno deixa comentários de que não consegue abrir os PDF. os professores continuam a enviar pdf;
As aulas síncronas deveriam ser de maior duração (45min);
Deveria existir aulas de maior interação com os professores, aulas de 15 a 20min insuficientes; Inexistência de testes ou feedback de avaliação dos trabalhos
foi o ponto mais negativo;
Eu sou opinião que devia de haver mais feedback entre aluno/professor ;
Nada substitui um professor em contexto de aula presencial. As dificuldades dos miúdo s com necessidades educativas foram acentuadas neste tempo, a
matéria ficou por consolidar, embora tivesse havido um esforço acrescido de muitos docentes. Enquanto pais preocupados e interessados no sucesso e
percurso escolar dos nossos filhos, não podemos suportar este modelo a médio e longo prazo, o que poderá conduzir a uma desmotivação ger al e a um
abandono escolar precoce;
Existirem mais aulas;
Se algum dos pais estiver com o seu educando, existe sempre alguém que o possa acompanhar e tirar certas dúvidas, caso contrário existem sempre matérias
que vão ficar para trás, por falta de interesse e estímulo;
As aulas síncronas deveriam durar mais 20/30 minutos;
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Sugiro uma melhor articulação entre os professores da mesma turma para perceber e definir que trab alhos são essenciais para os alunos realizarem no ensino
à distância e trabalhos que poderão ser trabalhados mais tarde em aulas presenciais. Como EE pareceu -me haver excesso de trabalhos, os quais, alguns, na
minha opinião, poderiam ser adiados para uma fase menos crítica. Considero o trabalho feito pelo corpo docente desta turma e xtraordinário, como considero
igualmente excelente, o trabalho desenvolvido pelo meu educando num contexto tão difícil para todos. Os pais esses, superaram -se. Foi muito difícil, mas a
relação pais/professores/alunos julgo ter saído muito reforçada. Fomos todos peças-chave. Parabéns ao agrupamento;
A ferramenta de comunicação entre os professores e alunos é positiva e permitiu aos alunos desenvolver competência ao nível d as TIC, no entanto é
insuficiente para a transmissão de novas aprendizagens;
Os problemas com a internet teriam que ser melhorado para os alunos que não tem tão bom acesso pudessem seguir corretamente as aulas ;
Devem ser marcadas reuniões com encarregados de educação mesmo que sejam online…a maioria participaria….só e-mail não é suficiente. Ou uma hora por
semana para atendimento com DT, mesmo online;
Só acho que as aulas síncronas deviam ter o mesmo horário que as presenciais;
Penso que poderão promover uma reunião com os encarregados de educação;
Espero seriamente que não se volte a este modelo de ensino à distância. Que o próximo ano letivo seja com aulas presenciais;
Atendendo às circunstâncias, nomeadamente no que se refere aos timings de operacionalização, cons idero que a experiência funcionou muito bem e que
deveria ser aproveitada futuramente como complemento ao sistema tradicional de ensino;
Acho que dever haver mais aulas síncrona, de forma a ajudar mais os alunos a compreender as matérias, porque os encarregados de educação têm
dificuldades. Relativamente à Educação física às aulas deviam ser práticas com os docentes. Tive muitas dificuldades em realizar com o meu educando esta
área;
Eventualmente sessões com menos alunos;
As aulas síncronas deveriam iniciar mais cedo (9:40 e 10:20). Todas as tarefas solicitadas pelos professores devem ser avaliadas (qualitativa ou
quantitativamente), devendo ser dado um feedback semanal a cada aluno;
Aula síncrona para ser dada matéria! Isto não está a correr bem, os miúdos estão saturados e o rendimento é pouco ou nada! Demasiados trabalhos a todas
as disciplinas, há disciplinas que não se entende tanto trabalho que é pedido! Mais rentável 30 minutos com a professora a da r matéria e explicar para
perceberem! Os miúdos procuram respostas e copiam não sabem o que estão fazendo! ( a maioria);
Melhorar o sistema informático e criar uma estrutura de apoio;
Aumentar o tempo das aulas síncronas e diminuir o tempo de trabalho autónomo. Na minha opinião 30 min. semanais por disciplin a são claramente
insuficientes;
Dar mais tempo para as principais disciplinas (matematica,portugues,HGP);
Em primeiro lugar deveria ser feita uma peritagem aos lares dos alunos e verificar se estes têm condições mínimas para poder estar em condições de aprender
sem obstáculos relativos à arquitetura da casa, sistema informático, qualidade de sinal de www, etc... Penso que a escola deveria fornecer rooters, ou
repartidores de sinal, com capacidade suficiente de modo a que o aluno possa efetuar as suas tarefas , fora da zona onde os pais também trabalham. O
trabalho à distância requer silêncio das partes envolvidas. Enfim... seria necessário verificar as condições de equidade de todos e assim talvez a abordagem
fosse mais correta aos vários níveis de comunicação necessária para o ensino dos nossos futuros comandantes. Se não existirem condições mínimas atrativas
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eles desinteressam-se muito facilmente. São os tempos em que vivemos. A capacidade de esforço é muito reduzida ;
É difícil avaliar todas as disciplinas em conjunto, uma vez que alguns professores deram mais apoio, feedback... do que outros. A falta de comunicação dos
critérios de avaliação deste período foi má. Houve inclusive autoavaliações feitas sem conhecimento das mesmas ;
Eu espero que não volte mais este ensino a distância, na minha opinião os alunos acham que são férias! Nó início da semana começam tranquilo e depois
sobram muitíssimos trabalhos para o fim da semana;
O esforço foi muito válido e a DT da turma foi espetacular;
Pelo momento inesperado o ensino à distância transcorreu suficiente. A escola é professores fizeram o melhor. No entanto não substitui as aulas presenc iais;
Um melhor aproveitamento das potencialidades disponíveis no "Classroom". Uma melhor organização na forma como são atribuídas , de modo a que estas
possam ser reconhecidas enquanto tarefas e que o tempo de entrega seja equilibrado.
Melhor articulação do programa lecionado na RTP com o das aulas síncronas. Menos tarefas para realizar, resultaria em mais tempo para as realizar,
permitindo solidificar melhor os conhecimentos e em menos stress para os alunos.
O conforto de ter aulas síncronas foi ótimo, a adaptação decorreu dentro do que seria de esperar, agora o excesso de trabalhos solicitados é que gerou muito
desconforto;
Sugeria que as classificações fossem partilhadas com os encarregados de educação, pois os resumos semanais nada diziam sobre isso ;
As aulas deviam ter o mesmo tempo que as aulas presenciais;
Aconselho que alguns professores enviem menos trabalhos, pois alguns pais já se encontram a trabalhar e não têm muito tempo para apoiar os filhos nos
afazeres escolares, e outros até, nem têm escolaridade suficiente para apoiar as crianças i sso vai tornar se uma bola de neve e quem sofre com isso são as
crianças que por vergonha de sofrer represálias não contam a verdade aos professores nem aos pais e sofrem calados ;
Não é uma sugestão. Apenas queria dizer que acho que o apoio dado pela DT foi excecional! Tenho muito pena que a prof. não possa continuar a lecionar o
meu filho para o ano que vem. Uma professora simplesmente maravilhosa, e super empenhada nos seus alunos e sempre preocupada com o bem de les;
Inicialmente foi um pouco difícil, mas fomo-nos adaptando;
Ter apoio presencial e individual com alunos com dificuldades apresentadas;
Em casa temos net e computador mas no caso de avaria... a escola tem como facultar empréstimo de material? Quando os pais não conseguem acompanhar
o nível de ensino e os alunos sentem dificuldades, para além do E@D, os docentes ajudam nessas situa ções neste contexto de pandemia? A saúde mental,
emocional e física é algo que me preocupa, as escolas estão a avaliar essa parte? Fala -se em AD avaliação diagnóstico, mas antes do regresso às aulas, não
seria legítimo verificar através de um acompanhamento com registos desta situação. Isto tem implicações futuras para todos, medos, angústias, autoconfiança,
solidão, sucesso/insucesso... O ensino presencial é o ideal, seria desejável que voltasse para as matérias essenciais, retomando um cheirinho à normali dade
com as devidas medidas sociais e sanitárias, nem que fosse por turnos, era o ideal ;
Os conteúdos televisivos maioria das vezes não correspondem aos conteúdos lecionados o que confunde imenso;
No ensino a distância faltou a avaliação a meio do período, como existia sempre. Eu como mãe e encarregada de educação não tenho perceção se a minha
filha fez o suficiente para ser avaliada positivamente e se como estamos a fazer é o mais correto. Tenho claro de recordar que tudo é novo, mas que no futuro
não podemos trabalhar na incerteza, precisamos de um fio condutor. A Avaliação é necessária e claro, os parâmetros de avaliação também precisam de ser
mais claros. A escola precisa comunicar com os pais e dizer que isto está bem, isto está menos bem, tratasse do futuro das nossas crianças e dentro desta
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nova realidade precisamos de criar um ambiente com todas as comodidades, seguro e com tudo o que nece ssitam para crescer o melhor possível, e a
educação é fundamental.
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